Jarabee versterkt!
Onze missie is dat kinderen en
jongeren zich zo optimaal mogelijk
kunnen ontwikkelen. Jarabee is er
voor gezinnen waarbij complexe
vraagstukken de ontwikkeling van
het kind of de jongere in de weg
staan. Zij komen er zelf of met lichte
ondersteuning niet uit. Met
betrokken professionals,
pleeggezinnen en in samenwerking
met andere organisaties

Jarabee is specialist op het gebied van:
- gezin en opvoeden
- zelfstandigheid en zelfredzaamheid

ondersteunen we kinderen, jongeren

- onderwijs en zorg

en gezinnen om er sterker uit te

- veiligheid

komen.
Door altijd te kijken naar het kind en

- ouderschap en scheiding

	
  
Diagnostiek	
  	
  

diens omgeving, benaderen we het
vraagstuk vanuit verschillende
perspectieven (systeemgericht).
Hierdoor ontstaan passende
oplossingsmogelijkheden en
versterken we kinderen, jongeren en
gezinnen om regie in hun eigen
leven te voeren.
Eigen kracht is wat iemand zelf
kan, samen met zijn omgeving.

	
  
	
  
	
  

“Zo	
  eenvoudig	
  mogelijk	
  als	
  het	
  kan	
  en	
  zo	
  uitgebreid	
  mogelijk	
  	
  
als	
  het	
  moet”.	
  

Introductie
De ontwikkeling van een kind of jongere kan om verschillende redenen
stagneren of ernstig in het gedrang komen. Dit kan te maken hebben
met factoren in aanleg van het kind, maar juist ook met factoren in de
omgeving. Het is niet altijd duidelijk wat er aan de hand is en welke hulp
passend is. Jarabee probeert de ervaren ernst van het probleem in beeld
te brengen (impact in dagelijks leven) en bekijkt hoe de omgang is met
het probleem, maar ook wat de invloed is die het heeft op de relaties van
de betrokkenen. Eerdere informatie vanuit de leefomgeving van het
kind/jongere kan hierbij ondersteunend zijn, denk aan informatie over
schoolverloop, therapieën etc.
Jarabee pakt complexe vraagstukken op en is daarbij in staat om te
werken vanuit het principe van eigen kracht, regie bij de cliënt en het
versterken van het netwerk. Jarabee heeft altijd oog voor de veiligheid
van het kind en het gezin en is specialist om daar specifiek diagnostiek
op te verrichten. Hoe moeilijk dit soms ook is, het vinden van de kern
van het probleem zal bijdragen aan een oplossingsrichting met
perspectief. Hiermee wordt het kind/jongere geholpen om de eigen
ontwikkeling weer zo optimaal mogelijk te laten verlopen en het gezin
wordt weer op weg geholpen in het versterken van hun eigen kracht.
Diagnostiek wordt passend bij de hulpvraag aangeboden. Daarbij is het
standpunt: “Zo eenvoudig mogelijk als het kan en zo uitgebreid mogelijk
als het moet”. Jarabee kent twee verschillende vormen van diagnostiek:
Ambulante enkelvoudige diagnostiek of Ambulante
systeemgerichte diagnostiek.
Het multidisciplinaire diagnostiekteam van Jarabee bestaat uit GZpsychologen, gedragswetenschappers, psychodiagnostisch medewerkers
en medewerkers observatiediagnostiek. Het team kan worden uitgebreid
met een kinderarts, kinderverpleegkundige, fysiotherapeut of logopedist.

Ambulante enkelvoudige diagnostiek
Wanneer niet duidelijk is waarom kinderen of jongeren problemen
hebben in hun ontwikkeling of gedrag, die kind-gebonden lijken, worden
de aard en de ernst van de problemen onderzocht, wordt bekeken hoe de
problemen ervaren worden en worden mogelijke verklaringen
onderzocht. Dit is nodig om aangrijpingspunten voor hulp te kunnen
formuleren.
Een ‘licht’ traject duurt in totaal 8 tot 15 uur, een ‘midden’ traject duurt
in totaal 20 tot 25 uur. Beide trajecten bestaan uit een intakegesprek,	
  

een onderzoek en het uiteindelijke advies. Er wordt getracht binnen 6 tot 8
weken antwoord te geven op de diagnostische vragen.
Samenvatting ambulante enkelvoudige diagnostiek:
- psychologisch onderzoek (Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek);
- de GZ-psycholoog adviseert en toetst aan landelijke richtlijnen;
- het stellen van een geclassificeerde diagnose behoort tot de
mogelijkheden;
- altijd handelingsgericht, dat wil zeggen: geeft adviezen voor het
dagelijks leven.

Ambulante systeemgerichte diagnostiek
Soms zijn problemen aangaande het kind/jongere zo complex dat het
gezin, de school en/of de omgeving zich machteloos voelen. Waar komt
dat gedrag vandaan en hoe kan het veranderen? De plek in het gezin, de
zorgen en de problemen van andere gezinsleden en de interactie tussen de
gezinsleden zijn allemaal factoren die het gedrag van het kind beïnvloeden.
Jarabee gelooft dat psychologisch onderzoek bij complexe problematiek
zich nooit kan beperken tot het kind alleen. We onderzoeken meerdere
mogelijke verklaringen. Onze systeemgerichte benadering geeft inzicht en
oplossingsmogelijkheden waarmee het kind en het gezin zelf hun situatie
kunnen verbeteren en hun eigen kracht kunnen versterken.
Het onderzoek vindt plaats in de directe leefomgeving van het kind: vooral
thuis en op school, maar bijvoorbeeld ook bij de opvang of de sportclub.
Daarmee krijgt Jarabee een goed beeld van de interactie tussen het kind
en zijn omgeving. Alleen zo kunnen we het gedrag beter leren begrijpen en
tot bruikbare handvatten komen om de situatie te kunnen veranderen.
Een systeemtraject duurt in totaal 60 tot 65 uur. Het traject bestaat uit
een intakegesprek, verschillende testen, systeemgesprekken en
observaties in de leefomgeving van het gezin. In overleg met de cliënt
maken wij hierbij gebruik van video-opnames. Er wordt getracht binnen 12
weken antwoord te geven op de diagnostische vragen.
Samenvatting ambulante systeemgerichte diagnostiek:
- alle punten van enkelvoudige diagnostiek, aangevuld met;
- observeren van het gedrag van het kind (thuis en op school en in
eventueel andere voor het kind belangrijke situaties);
- observeren van de gezinsinteracties (evt. m.b.v. video-opnames);
- gesprekken met belangrijke mensen in het gezin en omgeving.

