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Beweging van O 
• Gaat voor grote doelen, want dan bereik je meer,
• met kennis van goed geschoolde professionals,
• die werken volgens EBP (best bewezen werkzame methodes)
• en die uitstralen hun vak te beheersen
• zodat probleemeigenaars hún vragen hun probleem aan te pakken
• Samen met anderen





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Factoren die rol spelen bij opnames kinderen 

        = research 

 

We nemen heel 
veel kinderen op 

0 opnames 

Hebben we data 
op basis waarvan 
we 
verbeterpunten 
kunnen bepalen? 

Flevoland-onderzoek:    
We hebben ambulant  en 
klinisch geen adequate 
probleemanalyse 

……………………………… 

Flevoland-onderzoek:        
We behandelen ambulant  
en klinisch goed 
behandelbare problemen 
niet 

Flevoland-onderzoek:                 
We hebben ambulant en klinisch 
geen doelen geformuleerd van 
en  met kind en ouders, terwijl 
we weten dat behandelen dan 
niet werkt 

Promotie-onderzoek 
(2019):                                
We halen kinderen 
ondoelmatig uit huis 

Als kind lang in instelling is 
wordt resultaat kleiner en soms 
negatief 

campagne 

Als we 
medewerkers 
beter scholen 
worden 
resultaten 
beter 

………………. 



dodelijke ongelukken  uithuisplaatsingen

Onderzoek na elke 
calamiteit?

Jaar                aantal Jaar               aantal

Dodelijke ongevallen ja 1975 2500 2018 680

Uithuisplaatsingen 
kinderen

nee 1998                   26000 2018                     46000



KINGS

•Kind in nieuw gezond systeem



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Factoren die rol spelen in het voorkomen van uit huis plaatsen 

        = research en development 

 

Startsituatie 0 kinderen uit huis 

Over 
mishandeling 
durven praten 

…………………… 

Risicoweging  

Meeleefgezinnen 

………………………. 

……………………… 

KINGS 

campagne 

…………… 
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Figuur 1: Factoren die rol spelen in het voorkomen van uit huis plaatsen

        = research en development
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Factoren naar 0
• Adequate probleemanalyse
• Logeergezinnen
• Traumabehandeling ouder
• Traumabehandeling kind
• Evidence based hulp bij gedragsproblemen
• Armoede aanpak
• Vroegherkenning hechtingsproblemen
• Preventie hechtingsproblemen
• Optimale behandeling hechtingsproblemen
• KOPP (kinderen van ouders met psychiatrische problematiek
• ……………..
• ……………..



Uithuisplaatsingen naar 0?
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