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ZORG VOOR MULTIPROBLEEMGEZINNEN

"Samen kun je meer
betekenen voor een gezin.

De mix én match van
expertises is echt een

winstpunt."

Met dank aan

Welke gezinskenmerken en problemen van
multiprobleemgezinnen maken dat zij zorg gebruiken?
Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren van de
invoering van 1G1P in de regio?

1.

2.

Kinderen uit multiprobleemgezinnen
hebben een grotere behoefte voor
ondersteuning dan je zou verwachten
op basis van hun chronische fysieke -, 
gedrags- of emotionele problemen. 
Dit komt doordat hun problemen
interacteren en bestaande
kwetsbaarheden vergroten. Er zijn
ongeveer 170,000 kinderen uit
multiprobleemgezinnen in Nederland. 
Deze kinderen gebruiken meestal veel
zorg; onderzoek laat zien dat tot 86%
van de budgetten uit de zorg voor jeugd
naar deze kinderen en gezinnen gaan. 

Multiprobleemgezinnen stellen het zorgsysteem van westerse
landen op de proef. Ondanks hun hoge zorgconsumptie is nog
weinig bekend wat maakt dat zij in zorg komen en dat ze zo
veel zorg gebruiken. De methodiek voor het coördineren van de
zorg, 1Gezin1Plan (1G1P), kan helpen om de zorg rondom deze
gezinnen beter te organiseren. Wat kan hulpverleners helpen
1G1P te gebruiken? 

LEES HIER MEER OVER...
herkennen van multiprobleemgezinnen
wat maakt dat deze gezinnen tevreden zijn over
de zorg
wat ze belangrijk vinden in de communicatie met
hulpverleners
welke factoren samenhangen met hun
zorggebruik
wat maakt dat deze gezinnen zo veel zorg
gebruiken
adviezen van experts uit praktijk, beleid en
wetenschap gegeven op basis van dit onderzoek

Onderzoeksvragen

Zorggebruik1Gezin,1Plan

Aanleiding Doelgroep

methodiekbeschrijving CJG-gezinsbegeleiding
het implementeren van 1G1P in in de regio
determinanten die de invoering van 1G1P versnellen

Waar is de kennis geland?
Richtlijn werken met MPG's van Nederlands
Jeugdinstituut
Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
1G1P Hollands Midden
Minor Zorgcoördinatie van de Haagse Hogeschool

https://www.werkplaatssamen.nl/resultaten-van-samen/afgeronde-projecten/zorg-voor-multiprobleemgezinnen/
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/MEDIATOR_SPECIAL_AW_01.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Factsheet-HERKENNEN-Kenmerken-van-MPG_versie-20170110-DS-pages-12-1.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Factsheet-TEVREDENHEID-over-zorg-MPG_versie-20170110-DS-pages-1234-1.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2019/11/Moor2018_Article_DeErvaringenVanMultiprobleemge.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/A3-Servicesusebychildrenandparentsofmultiproblemfamilies.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2020/06/PlosOne2020-NP-MPF-care-use-intens.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Definitief-verslag-Expertmeeting-Zorg-voor-multiprobleemgezinnen-20161101.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/2012-006-Methodiek-CJG-gezinsbegeleidingDEF-met-logo.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2018/07/pannebakker-2012-haagse.pdf
https://www.werkplaatssamen.nl/wp-content/uploads/2020/06/Determinants-of-adherence-to-wrap-around-care-in-child-and-family-in-BMC-health-services-review.pdf
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Multiprobleemgezinnen/Richtlijn
https://www.werkplaatssamen.nl/wat-doet-samen/leernetwerken/leernetwerk-kwetsbare-gezinnen/
https://1gezin1plan.nu/
https://kennisnetwerkjeugdhaaglanden.nl/zorgcoordinatie-voor-gezinnen-met-complexe-problemen

