Gezinsonderzoek
Welke opvoeding past bij mijn kind?
Het is belangrijk dat een kind opgroeit in een omgeving waar hij
of zij zich optimaal kan ontwikkelen. U bent uitgenodigd om deel
te nemen aan een gezinsonderzoek. In dit onderzoek bekijken
we uw opvoedvaardigheden en
brengen we de opvoedsituatie in beeld.
Gezinsonderzoek
Tijdens het gezinsonderzoek brengen we in kaart:
- wat heeft uw kind nodig van zijn opvoeders en de omgeving?
- welke opvoedvaardigheden en -competenties zijn aanwezig?
- wat zijn de risicofactoren en de beschermende factoren in de
opvoedsituatie?
Voor gezinnen
JONGH4 onderzoekt gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar.
Locaties
Het onderzoek kan plaatsvinden in Den Bosch, Venlo, Deurne of
Helmond. Samen met u overleggen we welke locatie handig is. Als het
reizen voor u een probleem is, zoeken we naar een andere oplossing.
Intake
We beginnen met een intake. U wordt hiervoor uitgenodigd, eventueel
samen met uw partner. We maken kennis met elkaar en bespreken uw
vragen. Ook krijgt u uitleg over het onderzoek. We vragen uw
toestemming om eventuele hulpverleners of mensen uit uw netwerk te
benaderen. Na de intake bespreken we hoe we het onderzoek willen
opzetten.
Onderzoek op maat
Het onderzoek bestaat meestal uit:
- 1 of 2 gesprekken met de opvoeder(s);
- een analyse van het dossier;
- gesprekken met mensen uit uw netwerk;
- een observatie van de interactie tussen u en uw kind (in de spelkamer
en/of eventueel bij u thuis).

Uitkomsten
Na afloop volgt het adviesgesprek. Daarin bespreken we de uitkomsten
van het onderzoek en geven we adviezen voor het vervolg. In dit
gesprek ontvangt u ook het concept-onderzoeksverslag. Na het
adviesgesprek hebben we nog contact over eventuele vragen en
opmerkingen. Vervolgens sturen we u het definitieve onderzoeksverslag
toe.
Deskundig en onafhankelijk
De onderzoeken worden gedaan door een psycholoog en/of
orthopedagoog. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij een
geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog.
Toestemming
Is een kind jonger dan 12 jaar, dan geven de ouders toestemming voor
het onderzoek. Jongeren van 12 tot 16 jaar geven samen met hun
ouders toestemming.
Aanmelden of meer informatie?
Neem contact met op met ons aanmeldteam, tel. 0493 – 327506 of mail
naar aanmelding@bj.nl.
Vergoeding
Wilt u weten of het onderzoek wordt vergoed? Neem dan contact op
met uw gemeente (voor kinderen/jongeren tot 18 jaar) of met uw
zorgverzekeraar (voor jong-volwassenen van 18 tot 27 jaar). U hebt
een verwijsbrief nodig van uw huisarts of hulpverlener.

JONGH4
JONGH4 is onderdeel van Bijzonder Jeugdwerk. Onze ervaren
gedragswetenschappers bieden onderzoek, behandeling en voorlichting
op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

