Samen voor de Jeugd: samen optreden

PROJECT 1 GEZIN 1 PLAN;
ONDERZOEK NAAR DE VERBETERING VAN
ZORGCOÖRDINATIE.
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid-jeugd Noordelijk Zuid-Holland (AWP-j
NZH) doet onderzoek naar de uitvoering en opbrengsten van zorgcoördinatie ten behoeve
van multi-probleemgezinnen in de jeugdsector. In Den Haag en Hollands Midden hebben
gemeenten en jeugdinstellingen convenanten afgesloten voor een sluitende zorgstructuur
en het werken met 1 gezin 1 plan. De kern van deze convenanten is dat de gemeente
afspraken maakt met instellingen over één totaalplan per multi-probleemgezin met één
aanspreekpunt voor het gezin en betrokken hulpverleners (1 gezin, 1 plan).
UITVOERING EN OPBRENGSTEN VAN ZORGCOÖRDINATIE
Op dit moment is er nog weinig inzicht in hoeverre zorgcoördinatie in multiprobleemgezinnen de gewenste afstemming in de hulpverlening oplevert. Ook is er behoefte aan inzicht
in welke gezinnen baat hebben bij zorgcoördinatie. Daarom is onderzoek nodig naar
uitvoering en opbrengsten van zorgcoördinatie tussen instellingen in de jeugdsector ten
behoeve van multi-probleemgezinnen. Het project heeft tot resultaat:
•
Een overzicht van factoren die het gebruik van coördinatie van zorg voorspellen
•
Een advies t.b.v. de werkwijze van zorgcoördinatie
ONDERZOEK
Het doel van het onderzoek is drieledig:
1) Inzicht krijgen in het doel en de uitvoering van zorgcoördinatie zoals
overeengekomen in de regionale convenanten.
2) Inzicht krijgen in de factoren die voorspellen of een gezin gebruik maakt van
zorgcoördinatie.
3) Via een expertmeeting evalueren hoe de werkwijze rond zorgcoördinatie kan
worden verbeterd.
1) BELEIDSONDERZOEK NAAR ZORGCOÖRDINATIE
Aan de hand van de doelstellingen van de afspraken over zorgcoördinatie worden kwantificeerbare criteria bepaald voor succes: o.a. de mate waarin cliënten een hulpaanbod
krijgen en tijdigheid van afstemming tussen instellingen die betrokken zijn bij een kind
of gezin. Door middel van enquêtes, interviews en registratie worden het succes van de
implementatie van zorgcoördinatie in de regio van de academische werkplaats en de
behaalde doelstellingen onderzocht.
2) COHORTONDERZOEK NAAR VOORSPELLENDE FACTOREN
Een cohort van kinderen met psychosociale problemen of kinderen in gezinnen waarbij
er sprake is van problemen op één of meer gebieden wordt samengesteld. Bij dit cohort
wordt nagegaan welke factoren voorspellen of een gezin gebruik maakt van typen zorg en
zorgcoördinatie. Voorbeelden van factoren zijn de opleiding van ouders, etniciteit of draagkracht/draaglast van het gezin. Informatie wordt verzameld bij ouders en hulpverleners .

ACADEMISCHE WERKPLAATS PUBLIEKE
GEZONDHEID-JEUGD
Een groot aantal instellingen in de
jeugdgezondheidszorg, het jeugdwelzijn,
de jeugd geestelijk gezondheidszorg, de
jeugdzorg, het onderwijs en onderzoek
in de regio Noordelijk Zuid-Holland werkt
samen in de Academische Werkplaats
Publieke Gezondheid-jeugd. Onder het
motto Samen voor de Jeugd: samen opletten, samen opvoeden, samen optreden,
samen opleiden (S4O) werken ze aan het
verbeteren van de zorg voor jeugd. De
samenwerking op het gebied van beleid,
onderzoek, praktijk en onderwijs leidt tot
meer evidence voor de begeleiding en
behandeling van de jeugd. De projecten
van de AWP-j NZH richten zich actief op
verspreiding en implementatie van de
resultaten.
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3) EXPERTMEETING
In een expertmeeting bespreken deelnemers van alle betrokken partijen rond zorgcoördinatie de onderzoeksresultaten. De expertmeeting zal aanbevelingen opleveren ten
behoeve van het beleid ten aanzien van zorgcoördinatie.
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