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Onderwerp: 

Motie 'preventie door aanpak hechtingsproblematiek bij kinderen.' 

Kennisnemen van: 

Het uitwerken van de motie 'preventie door aanpak hechtingsproblematiek bij kinderen. 

Inleiding: 

Op 27 oktober 2016 is de motie 'preventie door aanpak hechtingsproblematiek bij kinderen' aangenomen. 
In de afgelopen maanden is deze motie uitgewerkt. 

Aan de hand van deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de wijze waarop het college 
uitvoering geeft aan het beleid met betrekking tot hechtingsproblematiek. 

Kernboodschap: 

Het college werd verzocht om: 
Kennis te nemen van het manifest 1001 kritieke dagen. 

Er is kennis genomen van het manifest 1001 kritieke dagen. In de afgelopen maanden is bij professionals 
onderzocht hoe de signalering van hechtingsproblematiek in de praktijk verloopt. Onderzoek verricht onder 
Woerden Wijzer, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen toont aan dat het herkennen van de problematiek 
goed verloopt en dat er geen signalen ontvangen zijn dat het beleid en uitvoering aangepast moeten 
worden. 

Hechtingsproblematiek onderdeel te maken van gemeentelijk beleid dat zich richt op ouders van 
kinderen van 0 tot 12 jaar en de kinderen in deze leeftijdsgroep. 
De wijze waarop hechtingsproblematiek onderdeel is van gemeentelijk beleid is als volgt. Uit het onderzoek 
blijkt dat er veel ingezet wordt op preventie van hechtingsproblematiek door het doen van huisbezoeken 
van jeugdverpleegkundigen bij ouders die in beeld komen bij de POP-poli. Bij de POP-poli komen 
zwangere vrouwen die een psychiatrische stoornis hebben. 

Een voorbeeld van een preventieve methode is Stevig Ouderschap. Hierbij krijgen ouders die een slechte 
jeugd hebben gehad, vroeggeboorte, onzekere opvoeders of jonge alleenstaande opvoeders extra 
ondersteuning door huisbezoeken van jeugdverpleegkundigen. Deze ondersteuning bestaat vooral uit 
gesprekken met ouders in het eerste anderhalf jaar van hun pasgeboren kind. De jeugdverpleegkundige 
geeft eventueel advies en kijkt samen met de ouders naar oplossingen voor mogelijke problemen. 



Ook wordt er extra ondersteuning/maatwerk ingezet door jeugdverpleegkundigen bij onrustige en excessief 
huilende baby's, als ook bij andere situaties waar opvoedingsproblemen en spanningen spelen. Daarnaast 
werkt de jeugdarts intensief samen met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en een collega van het 
Pedagogisch Bureau om hechtingsproblematiek te voorkomen. 

Binnen de gemeente Woerden zelf kennis te ontwikkelen op het gebied van hechtingsproblematiek 
en dit te implementeren in richtlijnen en protocollen bijvoorbeeld bij Woerden Wijzer. 
Wanneer er sprake is van een vermoeden van hechtingsproblematiek, zijn er bepaalde richtlijnen en 
protocollen geïmplementeerd bij professionals. De jeugdarts verwijst bij vermoedens van 
hechtingsproblematiek door naar Woerden Wijzer, sociale makelaars of kinderpsychologen. Soms is er 
sprake van kindermishandeling en dan wordt er melding bij Veilig Thuis gedaan. Wanneer een kind 
doorverwezen wordt naar Woerden Wijzer, wordt de casus in het casusoverleg besproken. Daarna wordt er 
een breed diagnostisch onderzoek ingezet waarbij ook oog is voor hechtingsproblematiek. 

Aandacht te vragen voor het ontwikkelen van kennis en aandacht voor hechtingsproblematiek bij 
maatschappelijke organisaties waar de gemeente Woerden mee samenwerkt, o.a. de GGDrU. 
Er blijkt al aandacht vanuit de GGD is voor hechtingsproblematiek en factoren die hierbij een rol spelen. De 
GGD merkte namelijk op dat er ook hechtingsproblematiek in de puberteit op kan treden en dat cultuur 
hierbij een belangrijke rol speelt. Als pubers streng religieuze ouders hebben, zijn zij vaker geneigd vlucht-
of verzet gedrag te vertonen tegenover hun ouders. Deze casussen worden bij de GGD opgepakt en wordt 
er de nodige hulp gezocht in samenspraak met de ouders, jeugdarts en schoolleiding. 

Hiervoor financiële dekking te zoeken binnen de programma onderdelen 1 (veiligheid), 3 (sociaal 
domein) en 5 (onderwijs en sport). De reguliere financiële dekking volstaat voor het huidige beleid omtrent 
hechtingsproblematiek. 

Conclusie: 

Het herkennen van signalen van hechtingsproblematiek is ingebed bij professionals in Woerden. Er is oog 
voor hechtingsproblematiek en er wordt veel ingezet op de preventie van hechtingsproblematiek. 
Het beleid en de daarbij horende uitvoering hoeft daarom niet aangepast te worden. 

Financiën: 

n.v.t. 

Vervolg: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

n.v.t 
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