
Zonder ouders géén behandeling!

Els Verweij, gedragswetenschapper BOBY

en 

Marjolijn Tiggelman, gezinsbegeleider BOBY



BOBY: 

dagbehandeling en begeleiding in de 
thuissituatie voor kinderen van 0-4 jaar 
en hun ouders 



Vier vormen van begeleiding en 
behandeling

1. Dagbehandeling voor ouders en kind

2. Ambulante begeleiding

3. Combinatie van 1 en 2

4. Dagbehandeling voor het kind in de         
speel/leergroep in combinatie met 1,2 of 3



Zorgteam van de BOBY

1. Ouder/kindbegeleiders

2. Gezinsbegeleiders

3. Gedragswetenschappers



Boby : geïndiceerde zorg

Aanmelding via Bureau Jeugdzorg

Directe plaatsing bij crisissituaties: 
aanmelding bij Bureau Jeugdzorg wordt dan 
achteraf geregeld



Indicatie BOBY

Ouders lopen vast in de verzorging en 
opvoeding van hun kind of kinderen

Extra begeleiding en/of therapie is 
noodzakelijk

De indicatie kan betrekking hebben op 
specifieke problemen van het kind, op 
problematiek van de ouders of op een 
combinatie van beiden (“multiproblem”)



Kindfactoren

Complexe medische voorgeschiedenis

Ontwikkelingsachterstand

“anders’’ ontwikkelen dan andere kinderen

Weinig contact maken

Veel huilen en moeilijk te troosten

Traumatische ervaringen

Overactiviteit

Vaak boos, gespannen en agressief

Voedingsproblemen

Slaapproblemen

Niet luisteren



Ouderfactoren

Traumatische ervaringen

Intrapsychische problematiek

Relatieproblemen

Gevoelens van onmacht, uitputting

Onvoldoende basale opvoedingsvaardigheden

Externe problemen op het gebied van huisvesting, 
financiën, arbeid, familie, sociaal netwerk

Behoefte aan gedeeltelijke ontlasting van zorg en 
opvoeding

Verslaving



Contra indicaties

Ouders die door praktische, persoonlijke 
en/of omgevingsfactoren niet in staat zijn 
om de BOBY te bezoeken en/of niet kunnen 
profiteren van de geboden hulp en 
begeleiding

Geen beheersing van de Nederlandse taal

Kinderen die intensieve medische zorg 
nodig hebben



Hulpvragen

Wat is er met ons kind aan de hand?

Help ons en ons kind bij het vormgeven/versterken 
van de ouder-kind relatie

Help ons met het opvoeden en verzorgen van ons 
kind

Help ons met onze huilbaby

Help ons en ons kind met ons trauma

Help ons en ons kind met zijn langdurige eet- en 
slaapproblemen



Mogelijkheden n.a.v hulpvragen

Observatie

Diagnostiek

Begeleiding

Behandeling



Startfase  Boby

Gezinsbegeleider:

Aantal bezoeken thuis

Sociale anamnese

Contacten met derden

Samen met ouders inventariseren van de 
(stressvolle) omstandigheden die van invloed kunnen 
zijn op de opvoedings- en gezinssituatie bijv. 
psychische problematiek, financiële problemen, 
relatieproblemen, werkproblemen



Startfase  Boby

Ouder-kind begeleiders :

Samen met ouders zorgvuldig kijken naar het gedrag 
van het kind (interactie ouder-kind, kind-kind)

Samen met ouders ontwikkeling van kind in kaart 
brengen 

Bespreken dagelijks met ouders thema’s rond 
opvoeding/verzorging kind (afhankelijk van de 
doelen)

Minimaal 1 thuisbezoek

Samen met ouders kijken naar dagelijkse routine



Startfase Boby

Gedragswetenschapper:

Ontwikkelingsanamnese 

Indien nodig: info opvragen bij derden

Diagnostiek

Observatie ouders en kind



Behandelbespreking

Binnen 3 maanden met alle betrokkenen 
(ouders, BOBY, derden)

Het streven is een gedifferentieerd 
hulpaanbod te kunnen bieden, zodat 
gezinnen de hulp krijgen die ze vragen en 
nodig hebben



Samenwerking binnen Cardea 
Jeugdzorg

Psychomotorische therapie

Speltherapie

Logeerhuis de Kim

Families First



Samenwerking met andere 
zorgaanbieders

Logopedisten en fysiotherapeuten

GGZ Rivierduinen

Basiszorgcoördinatie kwetsbare kinderen (BKK)

Homestart - Thuiszorg

Ziekenhuizen

Curium

Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Consultatiebureaus



Coördinatie

Het coördineren van  al deze hulp is een 
taak die het hele zorgteam van de BOBY 
samen met ouders probeert uit te voeren

Essentieel, maar bijzonder intensief



En….zijn ouders tevreden?



Cardea Jeugdzorg

T 071 579 50 50
F 071 579 50 59
E info@cardea.nl
I www.cardea.nl

Lammenschansweg 15
2313 DH Leiden

Postbus 11109
2301 EC Leiden


