Ondersteuningsprofielen, segmenten en intensiteiten

Profielnummer
Profiel 1

Omschrijving regio

resultaatbeschrijving tbv Perspectiefplan

Jeugdige met psychosociale
problemen en problematische
relaties tussen ouders.

Profiel 2

Jeugdige met ontwikkelings- en
gedragsproblemen en ouders
die problemen ervaren met
opvoeden.
Jeugdige met ouders met een
ziekte of beperking.

Ouders zijn gezamenlijk in staat om de jeugdige te geven
wat het nodig heeft om zo gezond mogelijk op te groeien.
Ouders kunnen op een positieve manier met elkaar in
gesprek over de opvoeding en zijn eenduidig in hun gedrag
naar de jeugdige
Ouders informeren elkaar en overleggen over hoe het met
de jeugdige gaat. Jeugdige voelt zich sociaal vaardig en
vertoont gedrag passend bij zijn/haar leeftijd op school,
thuis en buitenshuis
Ouders hebben voldoende handvatten om de jeugdige te
bieden wat het in deze situatie nodig heeft zodat deze zo
gezond mogelijk kan opgroeien. Jeugdige voelt zich
voldoende competent op school, thuis en buitenshuis.
Het lukt ouders, ondanks beperking of ziekte, samen met
hun omgeving de jeugdige te geven wat deze nodig heeft
om zo gezond mogelijk op te groeien, thuis, op school en
daarbuiten. De jeugdige voelt zich gesteund en veilig zodat
hij/zij zo gezond mogelijk kan opgroeien.
De omgeving van de jeugdige is dusdanig versterkt, dat de
jeugdige zich zo gezond mogelijk kan ontwikkelen Het lukt
ouders, ondanks eigen psychiatrische problemen, samen
met de omgeving de jeugdige te geven wat het nodig heeft
om zo optimaal mogelijk op te groeien.
Jeugdige voelt zich gesteund en veilig.

Profiel 3

Profiel 4

Jeugdige met ontwikkelings-,
gedrags- en/of psychiatrische
problemen met ouders met
psychi(atri)sche problemen.

Profiel 5

Jeugdige met ontwikkelings- en
gedragsproblemen door kind
factoren (psychiatrisch en/of
somatisch).

Profiel 6

Jeugdige met ontwikkelings-,
gedrags- en psychiatrische
problemen binnen multiproblem gezinnen.

De jeugdige heeft geleerd gebruik te maken van zijn/haar
sterke kanten, vertoont gedrag passend bij de leeftijd en
voelt zich prettig in zijn omgeving. Ouders en omgeving
snappen het gedrag (beter).
Ouders hebben voldoende handvatten om de jeugdige te
bieden wat het in deze situatie nodig heeft.
Het lukt ouders samen met hun omgeving de jeugdige te
geven wat deze nodig heeft om zo optimaal mogelijk op te
groeien. Er is een gezamenlijk plan met als doel de
problemen in het gezin te verminderen.

Profiel 7

Jeugdigen met een beneden
gemiddelde intelligentie.

Profiel 8

Jeugdige met ontwikkelings- en
gedragsproblemen met een
beneden gemiddelde
intelligentie.

Profiel 9

Jeugdige met een lichamelijke
beperking en niet-aangeboren
hersenletsel.

Profiel 10

Jonge kinderen van 0-6 jaar en
hun gezin die gezien hun leeftijd
en de complexiteit van de
problematiek specifieke kennis,
procesdiagnostiek en specifieke
ouder/kind interventies
behoeven.

Profiel 11

Jeugdige en gezin die in een
crisissituatie terecht zijn
gekomen.

Het lukt ouders de jeugdige met een verstandelijke
beperking te geven wat deze nodig heeft om zo optimaal
mogelijk op te groeien. Ouders weten waar zij terecht
kunnen voor ondersteuning. De jeugdige kent sterke kanten
en beperkingen van zichzelf en heeft geleerd om gebruik te
maken van zijn/haar mogelijkheden. Jeugdige en ouders
hebben een reëel toekomstbeeld.
De jeugdige heeft geleerd mogelijkheden te benutten.
Ouders kunnen de jeugdige ondersteunen in de
ontwikkeling en weten waar ze terecht kunnen voor
ondersteuning voor de jeugdige en voor zichzelf.
De jeugdige met een lichamelijke beperking weet met zijn
beperking om te gaan en zijn/haar mogelijkheden te
benutten.
Hij/zij functioneert optimaal binnen zijn/haar
mogelijkheden thuis, op school en daarbuiten en heeft een
positief zelfbeeld. Ouders weten waar ze terecht kunnen
voor extra ondersteuning. Ouders hebben voldoende
handvatten om de jeugdige te bieden wat het in deze
situatie nodig heeft.
Het jonge kind (tot 6 jaar) functioneert thuis, op school en
buitenshuis zo optimaal mogelijk en passend bij de
mogelijkheden. Ouders en school hebben inzicht in de
mogelijkheden van het kind. De ontwikkeling en het gedrag
van de jeugdige laat een positieve groei zien. Ouders zijn in
staat hun kind te steunen en hebben voldoende
opvoedvaardigheden. Ouders weten waar zij terecht
kunnen voor vragen en hulp als zij dit nodig hebben.
De crisis en onveiligheid zijn opgelost. Binnen zes weken is
duidelijk welk profiel na de crisis van toepassing is op de
jeugdige en het gezin.

Bij de keuze van een segment gaat het vooral over de complexiteit van de jeugdhulp.
Segment

Tekst gemeentes

Tekst tbv perspectiefplan

B

als er behoefte is aan enkelvoudige

Er is behoefte aan ondersteuning

specialistische jeugdhulp (waarbij de

door een specialist. Dit kan door één

ondersteuning meestal door 1 aanbieder

zorgaanbieder uitgevoerd worden.

geleverd kan worden op het gebied van
ontwikkelings-, gedrags- of psychiatrische
problemen).
C

als er behoefte is aan specialistische

Er zijn meerdere problemen op

jeugdhulp die gekenmerkt wordt door

verschillende leefgebieden en/of er is

minimaal één van deze zaken: meervoudig,

specifieke kennis en kunde nodig.

hoog specialistisch, intramuraal (verblijf of
dagbehandeling) of hoog complex.

Welke intensiteit?
Bij de keuze voor intensiteit gaat het om de aard en de duur van de inzet om het resultaat te bereiken:
•

Korter dan 18 maanden met als resultaat: beter worden, herstellen, ontwikkelen:
o

Kies Perspectief als de duur kort is en de intensiteit laag.

o

Kies Intensief als het traject lang duurt en de intensiteit hoog is (zware problematiek,
moeilijk behandelbaar, maar wel oplosbaar).

•

Langer dan 18 maanden met als resultaat: stabiliseren (beter worden of herstellen is geen optie):
o

Kies Duurzaam Licht als de intensiteit laag is (bijv. bij ADHD medicatie)(kan (levens)lang
duren, onzelfstandige groep, niet vaak hulp nodig)

o

Kies Duurzaam Zwaar als intensiteit hoog is (bijv. bij intramurale zorg)(zware problematiek,
veel en vaak hulp nodig, soms zelfs de hele dag)

