Bijlage Zorgprofielen
Zorgprofiel 1
De jeugdige heeft psychosociale problemen en gedragsproblemen. De ouders hebben vaak relatieproblemen, een (dreigende)
scheiding komt regelmatig voor. De ouders zijn het vaak niet eens over de opvoeding. De problemen van de jeugdige en zijn ouders
hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Jeugdhulp wordt ingezet om de opvoedvaardigheden en ouderschap van de ouders
te versterken ten behoeve van het welbevinden, de ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige.
Zorgprofiel 2
De jeugdige heeft ontwikkelings- en gedragsproblemen. Er is geen sprake van (zware) gezinsproblematiek of problemen in de relatie
tussen de ouders. Er kan onenigheid zijn tussen de ouders over de opvoedingsaanpak en de probleemaanpak van de jeugdige. De
problemen van de jeugdige zijn goed beïnvloedbaar door het pedagogische handelen van de ouders.
Jeugdhulp wordt ingezet om de opvoedvaardigheden en ouderschap van de ouders te versterken.
Zorgprofiel 3
De jeugdige heeft psychosociale problemen en (dreigende) belemmeringen in de ontwikkeling, (één van) de ouder(s) heeft een ziekte
of beperkingen. Daardoor zijn er problemen met het bieden van voldoende verzorging, ondersteuning, bescherming en voldoende
stimulans van de jeugdige.
Jeugdhulp wordt ingezet om de kwaliteit van leven van de jeugdige te verhogen en de ontwikkeling te stimuleren. De
opvoedvaardigheden en ouderschap van de ouder wordt versterkt ten behoeve van het welbevinden, de ontwikkeling en veiligheid van
de jeugdige.
Er wordt gestreefd naar passende inzet vanuit het informele netwerk om de eigen kracht van de ouder en de omgeving te versterken
en de inzet vanuit de professionele zorg te verminderen en te voorkomen.
Zorgprofiel 4
De jeugdige heeft ontwikkelings- en/of gedrags- en/of psychosociale problemen en/of een mogelijk verstandelijke beperking en/of
psychiatrische stoornis, (één van) de ouders(s) heeft problemen, een ziekte of beperkingen.
Jeugdhulp wordt ingezet om de kwaliteit van leven van de jeugdige te verhogen onverlet de aanwezige beperkingen. De ontwikkeling
wordt gestimuleerd. De opvoedvaardigheden en ouderschap van de ouder wordt versterkt ten behoeve van het welbevinden, de
ontwikkeling en veiligheid van de jeugdige.
Er wordt gestreefd naar passende inzet vanuit het informele netwerk om de eigen kracht van de ouder en de omgeving te versterken
en de inzet vanuit de professionele zorg te verminderen en te voorkomen.
Zorgprofiel 5
De jeugdige heeft ontwikkelings- en gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of somatische problemen. Een eventuele
verstandelijke beperking kan bijdragen aan de problemen.
De jeugdige vraagt van de ouder specifieke opvoedvaardigheden in de dagelijkse opvoedingspraktijk om de jeugdige optimaal te laten
functioneren. De jeugdige kan door de problematiek de draaglast/draagkracht verhouding van de ouder sterk beïnvloeden, evenals het
functioneren van het gezin. Dit is een aandachtspunt.
Jeugdhulp wordt ingezet om te bepalen welke problemen de jeugdige heeft en de kwaliteit van leven van de jeugdige te verhogen
onverlet de aanwezige problemen en beperkingen. De ontwikkelingsstagnatie wordt doorbroken en de belemmeringen zoveel als
mogelijk opgeheven, zodat de jeugdige zo optimaal mogelijk tot functioneren kan komen en het maximaal haalbare niveau van
zelfredzaamheid behaalt. Zo nodig worden de specifieke en algemene opvoedvaardigheden en ouderschap van de ouders versterkt.
Zorgprofiel 6
De jeugdige heeft ontwikkelings- en gedragsproblemen en/of psychische problemen.
Het gezin heeft mogelijk eigen problematiek, zoals problemen met huisvesting of inkomen. Er zijn hulpverleners voor verschillende
problemen betrokken, waardoor organisatie van de hulp nodig is.
Jeugdhulp wordt ingezet om het functioneren van de jeugdige thuis, op school en buitenshuis te verbeteren. De opvoedvaardigheden
en ouderschap van de ouders worden versterkt.
Er wordt gestreefd naar passende inzet vanuit het informele netwerk om het gezin en zijn omgeving te versterken en de inzet vanuit de
professionele zorg te verminderen en te voorkomen.
Zorgprofiel 7
De jeugdige heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwaardere verstandelijke beperking (VB). De jeugdige vraagt hierdoor om
extra hulp, zorg, ondersteuning en bescherming. De jeugdige vraagt van de ouder specifieke opvoedvaardigheden in de dagelijkse
opvoedingspraktijk. Aandachtspunt is de draagkracht-draaglastverhouding van de ouder en de invloed op de overige kinderen in het
gezin.
Jeugdhulp wordt ingezet om de kwaliteit van leven van de jeugdige te verhogen onverlet de aanwezige beperkingen. De ontwikkeling
wordt op gang gebracht. Het functioneren op de verschillende domeinen wordt gestabiliseerd en/of verbeterd. De aangeleerde
vaardigheden worden in stand gehouden. Binnen de mogelijkheden wordt de zelfredzaamheid versterkt. De opvoedvaardigheden en
ouderschap van de ouder wordt versterkt.
Er wordt gestreefd naar passende inzet vanuit het informele netwerk om het gezin en zijn omgeving te versterken en de inzet vanuit de
professionele zorg te verminderen en te voorkomen.

Bijlage Zorgprofielen
Zorgprofiel 8
De jeugdige heeft problemen in de sociale zelfredzaamheid en een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwaardere verstandelijke
beperking (VG). Daarbij is er sprake van gedragsproblemen en/of psychische en psychiatrische problemen. De problemen op meerdere
ontwikkelingsgebieden en levensdomeinen bij de jeugdige kunnen leiden tot (maatschappelijke) overlast en grensoverschrijdend
gedrag.
De jeugdige vraagt van de ouder specifieke opvoedvaardigheden in de dagelijkse opvoedingspraktijk. De jeugdige kan door zijn/haar
problematiek het ouderschap en de draaglast/draagkracht verhouding van de ouder sterk beïnvloeden, evenals het functioneren van
de andere leden van het gezin. Dit is een aandachtspunt.
Jeugdhulp wordt ingezet om de kwaliteit van leven van de jeugdige te verhogen onverlet de aanwezige beperkingen en de complexe
problematiek. De ontwikkeling wordt op gang gebracht. Het functioneren op de verschillende domeinen wordt verbeterd. Binnen de
mogelijkheden wordt de zelfredzaamheid versterkt. De opvoedvaardigheden en ouderschap van de ouder wordt versterkt.
Zorgprofiel 9
Bij de jeugdige is er sprake van een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel of een meervoudige beperking. Deze
aandoeningen zijn van invloed op de ontwikkeling van de jeugdige in meer of mindere mate, op meerdere ontwikkelingsgebieden en
leefdomeinen.
De jeugdige vraagt van de ouder specifieke opvoedvaardigheden in de dagelijkse opvoedingspraktijk. Dit kan hoge eisen stellen aan het
ouderschap en de ouderrelatie. Aandachtspunt is daarom de draagkracht-draaglastverhouding van de ouder en de invloed op overige
kinderen in het gezin.
Jeugdhulp wordt ingezet om de kwaliteit van leven van de jeugdige te verhogen onverlet de aanwezige beperkingen. De ontwikkeling
wordt op gang gebracht. Binnen de mogelijkheden wordt het functioneren gestabiliseerd en/of verbeterd. De aangeleerde
vaardigheden worden in stand gehouden. De opvoedvaardigheden en ouderschap van de ouder wordt versterkt.
Er wordt gestreefd naar passende inzet vanuit het informele netwerk om het gezin en zijn omgeving te versterken en de inzet vanuit de
professionele zorg te verminderen en te voorkomen.

