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Goede
diagnostiek
vergroot
slagingskans
De crisis-diagnostiekgroep Magnolia
draagt bij aan het verbeteren van
de diagnostiek bij meisjes met
gedragsproblematiek. Door de inzet van
specifieke middelen kan De Hoenderloo
Groep meisjes en direct betrokkenen
gerichter adviseren over begeleiding en
behandeling. Dat vergroot de slagingskans
van de hulpverlening aan meisjes.
Uit recente onderzoeken blijkt dat erkenning
van sekse-specifieke verschillen de
behandeleffectiviteit kan vergroten. Om die
reden ontwikkelde De Hoenderloo Groep een
‘behandelaanbod meisjes’, dat inspeelt op de
specifieke behoeften van meisjes. De crisisdiagnostiekgroep voor meisjes vormt een
onderdeel van dit zorgprogramma.
Ervaringen uit de praktijk tonen de
noodzaak aan van goede diagnostiek bij
meisjes met gedragsproblematiek. Vaak
speelt onderliggende intrapsychische
problematiek een rol, maar wordt dit niet
als zodanig herkend door de hulpverlening.
Misdiagnostisering is het resultaat. De
ingezette behandellijn heeft vervolgens
onvoldoende effect, omdat die zich alleen
richt op symptomen en niet op oorzaken.

Multidisciplinaire
samenwerking
Meisjes die bij de crisis-diagnostiekgroep
worden aangemeld, hebben als centrale
vraag: ‘verheldering van het persoonsbeeld,
met bijkomende begeleidings- en/of
behandelbehoefte’. Magnolia beschikt over
een specialistisch team van pedagogisch
medewerkers, met verschillende opleidingen
en achtergronden (zoals psychomotorische
therapie, psychologie, maatschappelijk werk,
etc.). Zij werken multidisciplinair samen met het
behandelteam, dat bestaat uit een psychiater,
gedragswetenschapper, gezinsbehandelaar,
vaktherapeut en diagnosticus. Door
handelingsgerichte diagnostiek wordt in
maximaal drie maanden tijd duidelijk wie het
meisje is en wat de hulpvraag is. Aansluitend
volgt een advies over de begeleidingsbehoefte
en een geschikte vervolgplek binnen De
Hoenderloo Groep of een andere instelling.
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Sociaal competentiemodel
als uitgangspunt
De crisis-diagnostiekgroep werkt volgens
het sociaal competentiemodel. Doel ervan
is het stapsgewijs inzichtelijk krijgen van
het probleemgedrag van het meisje en haar
hulpvragen. In drie maanden verzamelt
het betrokken behandelteam de benodigde
informatie over de achtergronden en
het huidige functioneren van het meisje.
Dat gebeurt door observaties, die zich
toespitsen op de vijf elementen van het
competentiemodel: ontwikkelingstaken,
vaardigheden, stressoren, psychopathologie en
protectieve factoren.
Met name deze laatstgenoemde factoren
vormen een belangrijk uitgangspunt van het
sociaal competentiemodel. Bij de opname
stellen we in samenspraak met betrokkenen en
het behandelteam observatiedoelen vast. Zo
doorlopen we vanuit verschillende disciplines
een gericht observatieproces. In de aansturing
op de groep en op school staan de bijbehorende
werkpunten centraal. Doordat het meisje aan
deze punten werkt, kunnen werkende factoren
in de begeleiding worden onderzocht. Bij dit
proces zijn zowel pedagogisch medewerkers
als een therapeut, gedragswetenschapper,
gezinsbehandelaar en diagnosticus betrokken.

Zo werkt een multidisciplinair team nauw
samen om via verschillende wegen informatie
te verzamelen. Daarbij zetten we onderstaande
middelen in:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Dossieranalyse
Risicotaxatie (SAVRY)
Gerichte groepsobservatie
Gerichte schoolobservatie
Vragenlijsten
Psychiatrisch consult
Testdiagnostiek
Observatietherapie
Systeemanalyse

Na drie maanden voegt de
behandelcoördinator, in samenspraak met
de psychiater, de informatie samen tot een
integratief beeld, met een bijbehorend advies
over de begeleidingsbehoefte van het meisje. In
de eindbespreking denkt het team, op basis van
de gedeelde informatie, na over een passende
vervolgplek voor het meisje. Dat kan zowel
binnen De Hoenderloo Groep als elders zijn.

Maximale veiligheid
in een open klimaat
Het pand van Magnolia bevindt zich op
het terrein van De Hoenderloo Groep in
Hoenderloo. De Hoenderloo Groep beschikt
van oudsher over een bosrijk terrein met
woonhuizen, behandelgroepen, scholen en
vrijetijdsvoorzieningen. In deze prikkelarme
omgeving kan een jongere op eigen kracht tot
ontwikkeling komen, succeservaringen opdoen
en de focus verschuiven van probleemgedrag
naar competenties. De unieke omgeving maakt
bovendien dat we, ondanks ons open klimaat,
maximale veiligheid kunnen realiseren voor de
jongeren.

Werken aan nieuw perspectief op het
Hoenderloo College
Meisjes die bij De Hoenderloo Groep verblijven, hebben
een dagvullend programma waarin behandeling,
onderwijs en vrijetijdsactiviteiten samenkomen.
Zij volgen onderwijs op het Hoenderloo College,
dat afdelingen heeft voor VSO onderbouw en VSO
bovenbouw. Het Hoenderloo College heeft een
breed onderwijsaanbod met opleidingsrichtingen als
handel & administratie, zorg & welzijn, consumptief,
maar ook een beautysalon en een kapsalon. Alle
opleidingen kunnen worden afgesloten met een officieel
diploma of erkend certificaat. Daarmee biedt het
Hoenderloo College meisjes een nieuw perspectief op
vervolgonderwijs of werk.

CONTACT
Heeft u vragen over de crisis-diagnostiekgroep
Magnolia? Of wilt u meer weten over aanmelden?
Neem dan contact op met ons Klantenbureau via
T 055 – 527 53 45 of klantenbureaudhg@pluryn.nl

OVER DE
HOENDERLOO
GROEP
De Hoenderloo Groep is een
innovatieve organisatie voor
24 uurszorg aan jongeren met
complexe gedragsproblemen.
In een veilige omgeving bieden
betrokken professionals een
programma op maat dat (GGZ-)
behandeling, onderwijs en
vrijetijdsactiviteiten aan elkaar
verbindt. Door jongeren een stem
te geven en ander gedrag aan te
leren, creëren we met hen nieuwe
kansen op een betere toekomst.
Als gerenommeerde instelling
voor Jeugd & Opvoedhulp en
Educatie voeren we bewezen
programma’s effectief uit.
Daarnaast ontwikkelen we nieuwe
methodes om jongeren en hun
gezin een eerlijke kans te geven.
In deze folder leest u meer
over Magnolia, de crisisdiagnostiekgroep voor meisjes.
Op www.dehoenderloogroep.nl
is onder ‘Behandelaanbod’ meer
gedetailleerde informatie te vinden
over het aanbod voor meisjes.
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