Bijlage 8b

Casuïstiek Jeugd-GGZ
Instructie
Lees onderstaande casus. Beantwoord de bijbehorende vragen per pagina. Bedenk hoe je zou
reageren en noteer dat op dit formulier.

Casus Michael
Michael is een jongen van 10 jaar met fecale incontinentie (encopresis), plasongelukjes overdag
en druk agressief gedrag. In het verleden op de kleuterschool heeft hij een klasgenoot bedreigd
met een mes. Op zijn tekeningen kwamen destijds veel messen en bloed voor. Ook nu heeft hij
regelmatig vechtpartijen op school, die soms tot verwondingen leiden (blauwe plekken, kras op
zijn gezicht, gebroken sleutelbeen). Zijn motoriek is houterig. Zijn moeder geeft aan dat hij niet
luistert als zij gewoon tegen hem praat; pas als zij boos is en schreeuwt doet hij wat zij zegt. De
moeder praat negatief over Michael. De vraag is of er sprake is van ADHD.
De moeder van Michael is 35 jaar en heeft een nieuwe partner. Met deze nieuwe partner heeft
ze een baby van 3 maanden. De nieuwe partner heeft daarnaast twee kinderen (9 en 11) uit zijn
vorige relatie. Tussen de moeder en de biologische vader van Michael was er veel geweld.
Michael is daar getuige van geweest. Michael heeft toen hij 6 jaar was met zijn moeder in de
vrouwenopvang gewoond. Er is nog steeds strijd tussen zijn ouders.

Stap 1
In kaart brengen signalen
• Maak jij je zorgen over deze jongen en op basis waarvan?
• Welke signalen kun je nu vastleggen?
• Wat zijn je volgende stappen?

Stap 2
Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld
Wie zou je willen consulteren en met welke vraag?
Stel: Degene die je geconsulteerd hebt, vindt je zorgen onterecht.
Wat is je volgende stap?
Stel: Degene die je geconsulteerd hebt, bevestigt je zorgen. Wat is je
volgende stap?

Teambespreking en uitkomsten daarvan
De casus van Michael is met het team besproken. De ouderbegeleider en kinderpsychiater waren
daarbij aanwezig. Daarnaast zijn het AMK, de huisarts (met toestemming van de ouders) en de
school (eveneens met toestemming) geconsulteerd. De huisarts heeft wel zorgen over het gezin,
maar kan er zijn vinger niet opleggen. De school maakt zich zorgen over Michael. Uit een eerder
psychologisch onderzoek op school is gebleken dat Michael erg depressief is door de voor hem
soms zeer ingewikkelde thuissituatie en dat hij zich onveilig voelt. Daarbij smeert hij soms
ontlasting, die hij in zijn broek doet, op de muur. Voor zijn leeftijd is dit zeer zorgelijk gedrag.
Vooralsnog wordt besloten het gezin te verwijzen naar vrijwillige hulpverlening.
Dat betekent dat moeder moet worden verwezen naar de volwassenen-GGZ voor haar eigen
problemen en er een aanbod van Triple P gedaan wordt om ondersteuning te bieden bij de
opvoeding.
Voor Michael zou er een verwijzing moeten komen naar een hulpaanbod voor kinderen die
getuige zijn geweest van geweld tussen hun ouders, om het geweld te verwerken. Voor zijn
onhandige motoriek moet Michael verwezen worden naar fysiotherapie. Daarnaast moet een
psychologisch onderzoek plaatsvinden, vooral gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling en
trauma. En er moet gekeken worden of Michael ADHD heeft, omdat dat een van de verwijsredenen
was.

Stap 3
Gesprek met de cliënt
De zorgen over Michael en zijn gezin en de uitkomsten van het
teamoverleg moeten vervolgens met het gezin besproken worden.
• Wie voert dit gesprek?
• Met wie moet het gesprek gevoerd worden?
• Wat wil je in ieder geval aan de orde stellen?

De kinderarts en de ouderbegeleider hebben een gesprek gevoerd met moeder
en Michael
Besproken is dat er zorgen zijn over Michael op basis van de signalen: vechten op school,
ontlasting op de muur smeren, Michael is getuige geweest van ernstig geweld tussen zijn ouders,
voortdurende strijd tussen moeder en biologische vader, onhandige motoriek, mogelijk ADHD.
Ook komt aan de orde dat de vader van Michael betrokken moet worden bij de oplossing van de
situatie.
Scenario 1:
Moeder barst in tranen uit: ze kan het ook allemaal niet meer aan. Ze heeft het erg moeilijk met
het lastige gedrag van Michael, ze is moe van de baby, die weinig slaapt, moe van de strijd met
haar ex. Ze wil graag hulp accepteren, zowel voor zichzelf als voor de opvoeding van Michael. Ze
geeft aan dat ze graag wil dat de vader van Michael hier ook bij betrokken wordt, want dit kan echt
niet langer zo.
Scenario 2:
Moeder begrijpt niet zo goed waar iedereen zich druk om maakt. Ja, zij heeft ook het een en ander
meegemaakt, maar dat heeft ze nu wel verwerkt. Ze hoeft echt geen hulp voor haar zelf. En de
vader van Michael erbij betrekken vindt ze ook onzin: die man is geen knip voor de neus waard,
daar heb je niets aan.
Ze vindt het prima dat Michael naar het aanbod voor kinderen als getuigen wordt verwezen,
misschien stopt hij daardoor met vechten. Na enig aandringen gaat ze ook akkoord met het
aanbod van Triple P; ze kan wel wat opvoedingsadviezen gebruiken om Michael te leren luisteren.

Wat is je volgende stap? Op basis waarvan? (Mogelijk opsplitsen in 2
subgroepjes)
Bij 1….
Bij 2…..

Stap 4
Taxeer het geweld
•
•
•
•

De volgende stap is het wegen van de beschikbare informatie.
Wat is het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling?
Wat is de inschatting van aard en ernst van het geweld?
Wat heb je nodig om het geweld te wegen? (Bijv. risicotaxatieinstrument? Advies deskundige?)
• Wat is de uitkomst van de weging?

Stap 5
Beslissen: hulp organiseren of melden
• Welke beslissing neem je: ga je zelf hulp organiseren? Zo ja, voor
wie en waar?
• Ga je melden? Zo ja, doe je dat zelf of doet iemand anders dat?
Bij wie ga je melden? Wat ga je melden?

Check je aanpak met de stappen uit de meldcode. Heb je alle stappen doorlopen?
Waar loop je tegen aan? Wat zijn knelpunten? Zet die op een flap.
Wat gaat goed? Heb je tips? Zet die op een flap.

Hierna volgt plenaire nabespreking van knelpunten en tips.

