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Mad or Bad?

Jongeren met problematiek of 
problematische jongeren?

� De primaire doelstelling:  terugdringen van de last voor 
de jongere en zijn systeem

� Overlastbestrijding voor de samenleving is geen 
doelstelling van de behandeling

� Overlastbestrijding is een neveneffect



Orthopsychiatrie

Orthopsychiatrie

� Jeugd-GGZ
� Gedrag in combinatie met een psychiatrische stoornis

� Gericht op terugdringen van risicogedrag

� Jongeren die niet in de Jeugd-GGZ en niet in de 
Jeugdzorg terecht kunnen

� Jongeren met een psychiatrische stoornis die met 
Justitie in aanraking komen of dreigen te komen



Orthopsychiatrie en forensische 
ambulante jeugdpsychiatrie

Sedna
� Ambulante orthopsychiatrie en forensische 

jeugdpsychiatrie

MiKX
� Klinische orthopsychiatrie



Plek van de orthopsychiatrie binnen 
de Jeugdzorg

� Jeugdzorg: Psycho-sociale en opvoedingsproblematiek
� Keerpunt: Ernstige (criminele) gedragsproblematiek

� Algemene Jeugd-GGZ: Psychiatrische stoornis

� Orthopsychiatrie neemt positie in tussen 
Keerpunt/Gesloten Jeugdzorg, Jeugdzorg en Jeugd-
GGZ.



Voor wie zijn wij?

Jongeren tussen de 8 en 23 jaar
� Gedragsstoornissen

� Comorbiditeit

Hun gezin / systemen



Onze uitdaging

� Veelal contact hulpverlening, justitie en / of politie 
� Lange hulpverleningsgeschiedenis, veelal met 

ontoereikend resultaat 

� Er is weinig hoop op verbetering
� Jongeren kunnen elders niet meer terecht



Mad or Bad?

Jongeren met problematiek of 
problematische jongeren?

� Kees 16jaar: McDD/ moeder coke/ vader schizofreen
� VG:  sinds 2001 bekend binnen de GGZ in verband met 

ADHD, hechtingsproblematiek, angststoornis en 
gedragsproblemen. Van 2007 tot 2009 vrij stabiele periode 
gekend met ambulante hulpverlening vanuit Xonar, 2009  
plaatsing binnen Focus

� Justitie: vriend van moeder bestolen, dealen
� Relevant: gesloten plaatsing 



Mad or Bad?

Jongeren met problematiek of 
problematische jongeren?

� Dean 15jr: niet goed ingesteld ADHD/Adoptie
� VG: 2007 gezinstherapie vervolgens EMDR / 2009 Basic 

Trust/ 2010 Gz-psycholoog stelt ODD, type beginnend in 
de adolescentie. Aanwijzingen voor ADHD, PDD. 
Begeleiding via ambulante spoedhulp.

� Justitie: exhibitionisme, aanranding

� Relevant: ouderbegeleiding, medicatie, ambulant en 
aangepast onderwijs (normaal IQ- korte 
aandachtsspanne)



Mad or Bad?

Jongeren met problematiek of 
problematische jongeren?

� Edwin 15jr: intact gezin/ ASS/ADHD, 
� VG:  Mondriaan 2009, PsyQ, BJZ, Sedna, FFT 

� Justitie: geen

� Relevant: opname MIKX, moeder PsyQ 



Onze opdracht

Nieuwe hoop en vertrouwen in de toekomst

� op basis van stevig commitment met de jongeren 
en hun verzorgers

� met kennis van zaken, geduld en 
uithoudingsvermogen. 

� met passie en bevlogenheid voor de doelgroep



Problematiek

Gedragsproblemen gerelateerd aan andere 
psychiatrische beelden zoals:
� ADHD

� Depressie
� Hechtingsproblematiek 

� Angst / psychotrauma 

� Autisme Spectrum Stoornis
� Dreigende persoonlijkheidsproblematiek



Indicaties

� Kliniek MiKX: 8-16 jaar

� Polikliniek Sedna:12-18 jaar (uitloop tot 23 jaar)
� IQ boven 75

� Oppositioneel, opstandig of antisociaal gedrag met 
voorlopers in de kinderleeftijd

� Comorbiditeit met andere psychiatrische problematiek



Contra-indicaties

� De gedragsproblemen zijn hoofdzakelijk proactief / 
berekenend van aard (justitie)

� Specifieke gedragsstoornis zonder comorbiditeit

� De jongere onttrekt zich aan hulpverlening in 
combinatie met een ontbrekend gezagskader

� Middelengebruik staat op de voorgrond (polikliniek 
Jongeren & Middelen)

� IQ lager dan 75 (LVG)



Modules Polikliniek Sedna

� Psychodiagnostisch en Psychiatrisch onderzoek

� Individuele behandeling (o.a. Medicatie, ART, PMT)

� Gezinsbehandeling (o.a. FFT, systeemtherapie)
� Groepsbehandeling (o.a. ART)

� Psycho-educatie (individueel + ouders)



Modules Kliniek MiKX

� Psychodiagnostisch  en Psychiatrisch onderzoek
� Basisbehandeling MiKX (geïntegreerd dag – en 

onderwijsprogramma)
� Individuele behandeling (o.a. Vaktherapieën)
� Groepstraining (o.a. MiKX-training, ART)
� Gezinsbehandelingen (o.a. ouderbegeleiding, 

gezins-PMT)
� Ouderparticipatie
� Psycho-educatie (individueel + ouders) 



Verwijzers

Verwijzers

�Bureau Jeugdzorg
�Gezondheidszorg (huisartsen, GGZ)

�Justitie (Jeugdreclassering, Raad voor de 
Kinderbescherming, Keerpunt, Icarus)

�Veiligheidshuis



www.mondriaankindenjeugd.nl


