Pilot integraal zorgaanbod
Kinderen met een (vermoeden van een) ernstige ontwikkelingsstoornis zijn vaak op meerdere
gebieden vastgelopen in hun ontwikkeling. Zij hebben een combinatie van meerdere
problemen, zoals moeite met leren op school, contact maken, opdrachten opvolgen of
zelfstandigheid. Gezinnen met een kind met deze complexe (psychiatrische) problematiek,
hebben behoefte aan een intensief behandelkader. Dat is er nu soms onvoldoende. Door een
samenwerking te realiseren met Youké bieden we integrale zorg aan deze gezinnen.
Professionals met verschillende achtergronden gaan samenwerken om vanuit een gedeelde visie
gezinnen te ondersteunen waarbij de problematiek zo ernstig is dat een (dag)klinische
psychiatrische opname van het kind nodig is.
Ondersteuning vanuit eigen netwerk
Door intensieve psychiatrische zorg en jeugdzorg geïntegreerd en op maat aan te bieden
worden patronen van multi-problematiek inzichtelijk en kunnen deze doorbroken worden. Door
het netwerk van het gezin te verstevigen en de regie van het gezin te versterken, verwachten wij
dat op termijn minder specialistische zorg nodig is en dat uithuisplaatsingen kunnen worden
voorkomen.
Tijdens en na de (dag)klinische psychiatrische opname is het nodig dat er voor een langere
periode ondersteuning is vanuit het eigen netwerk om:
1. Het geleerde thuis toe te passen;
2. Op langere termijn ouders de regie te geven;
3. De ontwikkeling van het kind te stimuleren;
4. Het effect van de opname te vergroten.
JIM
Deze ondersteuning vanuit het eigen netwerk gebeurt door een zogenaamde JIM. Een JIM
(Jouw/jullie Ingebrachte Mentor) wordt gezocht met de interventie ‘In verbinding’. De
benoemde JIM wordt geholpen door professionals en krijgt een centrale rol in de hulpverlening.
Juiste hulp op de juiste plek
Geïntegreerde hulp wordt vormgegeven vanaf de aanmelding voor (dag)klinische opname voor
de 12- doelgroep, we bekijken of een parallel ‘In verbinding’-traject bij Youké bijdragend lijkt.
Door aan het intaketraject voor UMC Utrecht opname een startgesprek bij het ‘In verbinding’team te koppelen, kan geëvalueerd worden of de parallelle interventie passend is. Als beide

trajecten parallel plaatsvinden, wordt de JIM waar mogelijk betrokken bij de diagnostiek en
behandeling. Tevens blijft de JIM na ontslag bij het UMC Utrecht betrokken bij het gezin.

