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Geachte,  
 
In het kader van uw verbetertraject over het thema relationele veiligheid en naar 
aanleiding van de eigenstandige onderzoeken van de Inspectie Gezondheidszorg 
en Jeugd (hierna: de inspectie) in verband met twee suïcides heeft de inspectie op 
25 juni 2020 en 1 juli 2020 een bezoek gebracht aan de Ottho Gerhard Heldring 
Stichting (hierna: OGH). Via deze brief koppelt de inspectie haar bevindingen aan 
u terug.   
 
Aanleiding 
 
Relationele veiligheid 
In 2018 voerde een onafhankelijke onderzoekscommissie onderzoek uit bij OGH 
naar aanleiding van signalen in de media. Een van de conclusies van de 
onderzoekscommissie was dat OGH een sterk ontwikkelde systeemkant heeft. 
Doordat OGH zich op deze wijze heeft ontwikkeld is een disbalans ontstaan, die de 
relationele veiligheid van medewerkers en de resocialisatie- en 
ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren dreigt te ondermijnen. 
 
In uw plan van aanpak voor het verbeteren van de relationele veiligheid gaf u 
onder andere aan dat binnen OGH de eerste veranderslag al was gemaakt, 
bijvoorbeeld door leerbijeenkomsten aangaande casuïstiek en de implementatie 
van de SafePath methode (zie: https://safepath-solutions.com/nl/). De inspectie 
oordeelde dat uw plan van aanpak zorgvuldig en methodisch was uitgewerkt. 
Daarbij heeft de inspectie vier aandachtspunten meegegeven aan OGH. Verder 
heeft de inspectie in verband met het belang en complexiteit van het thema 
uitgesproken dit plan van aanpak op te volgen door middel van een bezoek aan 
OGH.  
 
OGH heeft eind 2019 een stuurgroep geformeerd en een programmamanager 
aangetrokken om invulling te geven aan het verbetertraject. Er is inmiddels een 
programma en een vernieuwde basismethodiek ‘Veilig in Verbinding’ gestart. Via 
SafePath wordt deze geactualiseerde basismethodiek, met zijn basis in de 
schematherapie, geïntroduceerd waarbij de focus ligt op de basisbehoeften van de 
jongeren en hoe hieraan te voldoen. OGH omschrijft het programma als een 
geleidelijk ontwikkelproces naar nieuw gedrag.  

http://www.igj.nl/
https://safepath-solutions.com/nl/
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Suïcides  
In november 2018 en januari 2019 had OGH te maken met twee suïcides van 
jeugdigen die met een machtiging gesloten jeugdzorg bij OGH verbleven. De 
inspectie heeft, conform artikel 11 van de Leidraad Meldingen Jeugd eigen 
onderzoek verricht naar het overlijden van beide jeugdigen.  
 
Op grond van deze onderzoeken deed de inspectie de volgende aanbevelingen aan 
OGH: 
 
 School alle medewerkers op het gebied van suïcidepreventie. Medewerkers die 

jeugdigen met complexe problematiek begeleiden, dienen opgeleid te zijn in 
het signaleren van suïcidaal gedrag en in de preventie van suïcide.  

 Zorg ervoor dat psychiaters en behandelcoördinatoren binnen OGH voldoende 
deskundig zijn voor het opstellen en vastleggen van een structuurdiagnose. 
Ondersteun deze professionals daarnaast bij het gebruik van passende 
instrumenten voor de inschatting van suïcidaliteit.  

 Zorg voor deskundigheidsbevordering over psychiatrische problematiek in het 
algemeen en de combinatie van een autistisch spectrum stoornis met 
stemmingsproblematiek en farmacotherapie in het bijzonder. 

 Betrek ouders en het netwerk zoveel mogelijk bij de hulp. Weeg per situatie af 
welke mogelijkheden passend zijn. Sta bijvoorbeeld meer bezoeken en 
telefonische contacten toe als dat helpend is bij de behandeling van een 
jeugdige. Betrek ouders en het netwerk daarnaast expliciet bij het inschatten 
van het suïciderisico, farmacotherapie en het opstellen van een 
signaleringsplan.  

 Weeg per individuele jeugdige af wat passend is rondom vrijheidsbeperkende 
maatregelen als consequentie van bepaald gedrag. Verval niet te snel in het 
opleggen van standaard consequenties, maar onderzoek wat het meest 
passend is voor individuele jeugdigen.  

 Handel niet alleen reactief bij suïcidaal gedrag, maar evalueer ook regelmatig 
met het betrokken team, waarbij aandacht is voor triggers van het gedrag en 
de vraag wat de jeugdige nodig heeft en of de medewerkers dit kunnen 
bieden.  

 Weeg bij de personele inzet op een groep de zwaarte van de problematiek van 
de geplaatste jeugdigen mee.  

 Vergroot de kennis van OGH over collega-instellingen in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie en onderzoek de mogelijkheden om meer samen te werken. 

 Neem samen met betrokken gemeenten en collega instellingen acties om 
wachtlijsten op te lossen.  

 
Op basis van deze aanbevelingen heeft u een verbeterplan gericht op de preventie 
van suïcide opgesteld. De inspectie gaf in de beoordeling van uw verbeterplan aan 
het verbetertraject op te volgen middels een hertoets in 2020.  
 
Invulling van het toezicht 
In verband met de coronacrisis heeft de inspectie ervoor gekozen om het toezicht 
te beperken tot onderstaande activiteiten, om zicht te krijgen op de voortgang van 
de verbetertrajecten. De inspectie zal later in 2020 een uitgebreider toezicht 
uitvoeren, waarbij de inspectie ook met jeugdigen in gesprek kan gaan om te 
horen hoe zij de verbetermaatregelen ervaren en wat zij ervan merken in de 
praktijk. 
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Op 25 juni 2020 lichtte een aantal betrokkenen bij het programma ‘Veilig in 
Verbinding’ aan de hand van een presentatie toe welke stappen er binnen OGH 
zijn gezet en nog worden gezet. Daarbij was ruimte voor een inhoudelijk gesprek 
waardoor de inspectie meer inzicht in het programma kreeg.   
 
Op 1 juli 2020 onderzocht de inspectie een vijftal dossiers waarbij is gekeken in 
hoeverre de aanpak uit het programma ‘Veilig in Verbinding’ en de uitvoering van 
de aanbevelingen naar aanleiding van de twee suïcides terug te zien zijn in de 
behandeling en begeleiding van de jeugdigen. Hiervoor heeft OGH een 
voorselectie van de dossiers gemaakt met als selectiecriterium jeugdigen die zijn 
binnengekomen naar aanleiding van suïcidaal gedrag of die ten tijde van hun 
verblijf bij OGH suïcidaal gedrag lieten zien. De inspectie sprak vervolgens met 
twee behandelcoördinatoren en de psychiater. In dit gesprek lichtten zij toe welke 
hulp OGH biedt aan deze jeugdigen en vertelden zij over de voortgang van de 
verbetertrajecten gericht op de relationele veiligheid en de preventie van suïcide.   
 
Tenslotte sprak de inspectie met twee leden van het management van OGH over 
de voortgang van het verbeterplan en casusoverstijgende aandachtspunten waar 
zij in het werkveld van de jeugdzorgplus mee te maken hebben.  
 
Bevindingen inspectie 
 
Deskundigheidsbevordering 
De inspectie hoorde in de gesprekken dat OGH op diverse manieren bezig is met 
deskundigheidsbevordering op het gebied van suïcidepreventie en de problematiek 
waar deze jeugdigen mee te maken hebben. OGH ontwikkelde een eigen training 
die aansluit bij de richtlijn suïcidepreventie van OGH. Behandelaren en 
medewerkers zijn betrokken geweest bij het opzetten van de training zodat de 
training aansluit bij de praktijk. De behandelaren spreken positief over deze 
training omdat deze specifiek is ingericht op de praktijk van OGH en er ruimte is 
voor het oefenen van uitvragen van suïcidaliteit. Door het coronavirus zijn 
medewerkers pas recent gestart met het volgen van deze trainingen. Het duurt 
nog tot april 2021 voordat alle medewerkers zijn geschoold. Positief is wel dat 
OGH hierbij een prioritering heeft gemaakt voor wat betreft de planning van de 
scholing. De groepen waarbij het risico op suïcide onder jeugdigen het grootst is, 
zijn als eerste gestart met de training.  
 
Ook is recent een werkgroep medicatie gestart. Deze werkgroep denkt na over de 
inhoud van de scholing over farmacotherapie en de monitoring van de werking en 
bijwerking van medicatie door groepsleiding. Alhoewel dit punt nog in ontwikkeling 
is, hoort de inspectie in de gesprekken terug dat hierbij naar de juiste zaken wordt 
gekeken, zoals bijvoorbeeld het betrekken van ouders.   
 
De inspectie constateert op basis van de gesprekken dat er binnen OGH veel 
aandacht is voor het ontwikkelen en delen van expertise met elkaar. Bijvoorbeeld 
via het multidisciplinair overleg waarbij verschillende disciplines bij elkaar komen 
om casuïstiek met elkaar te bespreken. Een aandachtspunt hierbij is dat OGH 
voldoende ruimte vrijmaakt voor het met elkaar evalueren, leren en verdiepen. 
Het is van belang dat het management het belang van dit soort overlegmomenten 
steeds weer benadrukt en medewerkers de gelegenheid biedt hieraan deel te 
nemen.  
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Voor het evalueren van casuïstiek is ook ruimte in de teamvergaderingen. 
Medewerkers bespreken incidenten of suïcidaal gedrag van jeugdigen in 
teamvergaderingen. Daarbij is ruimte om te bespreken wat triggers zijn van het 
gedrag en welke begeleiding een jeugdige nodig heeft. Bij dit overleg is de 
jeugdige niet aanwezig. Aan de evaluatie met een jeugdige zelf geeft OGH 
invulling via schrijfopdrachten waarin de schemamodi1 zijn verwerkt. Het is een 
aandachtspunt dat OGH de door jeugdigen benoemde verbeterpunten ook betrekt 
bij de evaluatie in het teamoverleg.  
 
Werkwijze 
In de dossiers is terug te zien dat OGH stappen zet om de structuurdiagnose2 qua 
inhoud te verbeteren en in alle gevallen waarbij suïcidaal gedrag aan de orde is 
terug te laten komen. De inspectie zag in de dossiers dat de structuurdiagnose 
echter nog niet in alle dossiers volledig en actueel was. Uit het gesprek met de 
behandelaren blijkt dat er inmiddels een format is opgesteld zodat voor iedereen 
duidelijk is welke onderwerpen terug dienen te komen in de structuurdiagnose. 
Ook zag de inspectie in de meest recente dossiers terug dat de structuurdiagnose 
terugkomt in het behandelplan van de jeugdigen.  
 
Positief is dat de inspectie zag dat in ieder dossier een signaleringsplan is 
opgenomen. In deze signaleringsplannen is het schematherapeutisch werken een 
herkenbaar onderdeel. Een aandachtspunt is dat OGH nog niet altijd tijdig een 
signaleringsplan maakt. Indien een jeugdige bij OGH verblijft in verband met 
suïcidaal gedrag en dit al voorafgaand aan de opname of gedurende de eerste 
periode tijdens het verblijf bekend is, dan verwacht de inspectie dat op de 
observatie- en stabilisatiegroep zo spoedig mogelijk een signaleringsplan wordt 
gemaakt en toegepast. Uit de gesprekken blijkt dat OGH dit uitgangspunt deelt en 
dat het al langer staand beleid is om zodra er sprake is van serieuze signalen van 
een jeugdige aangaande suïcidaliteit, zo spoedig mogelijk op de stabilisatie- en 
observatiegroep een signaleringsplan te maken. Toch zag de inspectie in een 
dossier, waarbij er serieuze signalen waren van suïcidaliteit voorafgaand aan de 
opname bij OGH, dat een signaleringsplan pas na enkele maanden werd gemaakt, 
na plaatsing van de jeugdige op een behandelgroep.  
 
De inspectie deed na het onderzoek in verband met de twee suïcides een 
aanbeveling rondom het meer betrekken van ouders en het netwerk bij de 
behandeling van jeugdigen. Uit de gesprekken blijkt dat op dit punt meer 
bewustzijn is gekomen en dat OGH zoekt naar manieren om hier invulling aan te 
geven. Bijvoorbeeld rondom farmacotherapie ziet de inspectie in de dossiers dat 
OGH meer contact en overleg met ouders zoekt. Desondanks bestaat op dit 
moment de betrokkenheid van ouders vooral uit het geïnformeerd worden en op 
bezoek komen. Het meer samenwerken met ouders kan bijvoorbeeld door bij het 
maken van een structuurdiagnose of een signaleringsplan de input en visie van 
ouders op te halen en mee te nemen.  
 

                                                
1 Schemamodi zijn toestanden waarin je kan verkeren naar aanleiding van een gebeurtenis 
of herinnering, een gebeurtenis uit het verleden die je herbeleefd. Elke modus beschrijft een 
toestand die je in jezelf of bij anderen kunt herkennen wat betreft emotionele staat en 
kerngedachten.  
2 Een structuurdiagnose is een diagnose waarin alle facetten van de suïcidaliteit in kaart 
worden gebracht: eerdere pogingen, de aanleiding, valkuilen, beschermende en 
belemmerende factoren, en risicovolle situaties die opnieuw tot suïcidaliteit kunnen leiden.  
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In het tweede eigenstandig onderzoek van de inspectie speelde de wachttijden 
voor therapie een rol. Een aanbeveling was het tijdig beschikbaar hebben van de 
behandeling die jeugdigen nodig hebben.  
 
Uit het gesprek met het management blijkt dat OGH sindsdien een extra 
behandelaar heeft aangenomen, waardoor er nu drie in plaats van twee 
behandelaren in dienst zijn.  
OGH geeft aan dat er hiermee geen wachttijden meer bestaan voor therapie.  
 
Ook de overdracht van informatie naar OGH was een punt waarvoor aandacht is 
gevraagd. Het is positief dat in de dossiers zichtbaar is dat het OGH lukt om een 
warme overdracht tot stand te brengen wanneer een jeugdige bij OGH wordt 
geplaatst. De inspectie zag in de dossiers voorbeelden waarbij er telefonisch 
contact plaatsvond met een eerdere behandelaar. Ook zag de inspectie dat OGH in 
een casus reeds beschikbare informatie, zoals een signaleringsplan, opvroegen dat 
betrokkenen van Herlaarhof naar OGH komen om mee te denken over de 
passende behandeling van een jeugdige.  
 
Relationele veiligheid 
De inspectie zag in de dossiers dat het programma ‘Veilig in Verbinding’ tot 
veranderingen leidt in de praktijk. In het signaleringsplan en het behandelplan van 
de jeugdigen is het schematherapeutisch werken terug te zien. Hiermee sluit OGH 
beter aan bij de individuele jeugdige en kijkt OGH welke aanpak in het specifieke 
geval passend is.  
 
Uit de dossiers en de gesprekken blijkt dat het werken volgens deze nieuwe 
methodiek lastig is op het moment dat het spannend wordt, bijvoorbeeld bij 
suïcidaal gedrag en uitingen van de jeugdigen. Uit angst voor het welzijn van de 
jeugdige grijpen medewerkers dan snel terug op het begrenzen of beveiligen en 
het opleggen van standaard vrijheidsbeperkende maatregelen. Ondanks dat dit 
niet wenselijk is, kan de inspectie dit begrijpen vanwege de grote impact die de 
twee suïcides hebben gehad en nog steeds hebben op de medewerkers. De angst 
voor herhaling is groot bij OGH en dit maakt dat er een dilemma ontstaat tussen 
het beveiligen van de jeugdige en het werken volgens diens behandelplan en/of 
het geven van meer vrijheden, waarbij er soms ook risico’s ontstaan.  
 
Met het programma ‘Veilig in Verbinding’ zet OGH nu stappen waarvan de 
inspectie denkt en hoopt dat die hierbij gaan helpen. Uit de presentatie van OGH 
over relationele veiligheid blijkt dat dit vraagt om een cultuuromslag binnen OGH. 
Het meer loslaten van de systeemkant en toewerken naar meer relationele 
veiligheid is een traject dat tijd kost. Via coaching bijeenkomsten met het team, 
die elke twee weken plaatsvinden, is er ruimte om met elkaar te reflecteren op dit 
soort zaken. Daarbij kijkt het team ook naar het handelen en de schemamodi van 
de medewerkers zelf. De inspectie vindt dit een positieve ontwikkeling. 
 
In dit traject hebben een aantal zaken nog extra aandacht nodig. Professionele 
autonomie is een belangrijk punt dat uit de gesprekken naar voren is gekomen. 
Dit onderwerp wordt belicht in het programma, maar rondom individuele 
jeugdigen is nog zichtbaar dat een door de behandelaar gekozen aanpak in 
crisissituaties terzijde wordt geschoven door het management.  
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Een voorbeeld is het toch gebruikmaken van cameratoezicht in de slaapkamer op 
momenten waarvoor door de behandelaar en jeugdige samen is afgesproken dat 
dit niet nodig is. Het is van belang dat OGH verder investeert in het vergroten van 
de professionele autonomie en zorg draagt voor voldoende reflectie niet alleen bij 
uitvoerende medewerkers, maar ook binnen het management.   
 
Ook is er nog ruimte om de vrijheden van jeugdigen meer los te koppelen van de 
fases van de behandeling (conform het sociaal competentie model). Daarmee is 
zichtbaar een start gemaakt, maar uit de dossiers en de gesprekken blijkt dat in 
de observatie- en stabilisatiegroepen meer maatwerk voor de jeugdigen mogelijk 
is.  
 
Conclusie 
De inspectie concludeert de OGH hard bezig is met verandertrajecten waarin 
enerzijds wordt gewerkt aan relationele veiligheid voor de jeugdigen en 
medewerkers en daarnaast aan het verbeterplan in verband met de twee suïcides.  
Het traject dat is ingezet vraagt om een andere kijk op de zorg, om een 
cultuuromslag, in alle lagen van de organisatie. Dat kost tijd, waardoor OGH op dit 
moment nog niet aan alle verwachtingen van de inspectie voldoet. De eerste 
stappen zijn echter gezet en leiden tot waarneembare verbeteringen op de 
werkvloer, in de dossiers en in de behandeling. Dit geeft de inspectie voldoende 
vertrouwen in een succesvol verandertraject.  
 
De inspectie heeft in deze brief een aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze 
zijn:  
 
 OGH dient voldoende ruimte vrij te maken voor het met elkaar evalueren, 

leren en verdiepen. Het is van belang dat het management het belang van dit 
soort overlegmomenten steeds weer benadrukt en medewerkers de 
gelegenheid biedt hieraan deel te nemen.  

 De door jeugdigen benoemde verbeterpunten (bijvoorbeeld via 
schrijfopdrachten) kunnen meer betrokken worden bij de evaluatie van  
incidenten of suïcidaal gedrag van jeugdigen in teamvergaderingen. 

 OGH maakt nog niet altijd tijdig een signaleringsplan. Indien een jeugdige bij 
OGH verblijft in verband met suïcidaal gedrag dan verwacht de inspectie dat 
zo spoedig mogelijk een signaleringsplan wordt gemaakt en toegepast. 

 OGH kan nog meer samenwerken met ouders, bijvoorbeeld door bij het 
maken van een structuurdiagnose of een signaleringsplan de input en visie 
van ouders op te halen en mee te nemen.  

 Het is van belang dat OGH verder investeert in het vergroten van de 
professionele autonomie en zorg draagt voor voldoende reflectie niet alleen bij 
uitvoerende medewerkers, maar ook binnen het management.   

 Er is nog ruimte om de vrijheden van jeugdigen meer los te koppelen van de 
fases van de behandeling. In de observatie- en stabilisatiegroepen is meer 
maatwerk voor de jeugdigen mogelijk.  

 
De inspectie verwacht dat de bovenstaande aandachtspunten meegenomen 
worden in het verandertraject. 
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Vervolg 
De komende periode worden nog belangrijke stappen gezet via het programma 
‘Veilig in Verbinding’ en via de verdere uitrol van het verbeterplan gericht op 
suïcidepreventie. De inspectie zal dit blijven volgen in de praktijk.  
 
In verband met de coronacrisis is er op dit moment voor gekozen om het toezicht 
qua bereik te beperken tot de dossiers en gesprekken met behandelaren. De 
inspectie vindt het echter belangrijk om ook van jeugdigen te horen hoe zij de 
verbetermaatregelen ervaren en wat zij ervan merken in de praktijk. Zodra de 
situatie het toelaat en er verdere stappen in het ontwikkeltraject zijn gezet door 
OGH wil de inspectie daarom een diepgaander onderzoek uitvoeren.  
 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen of 
opmerkingen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact met mij 
opnemen.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 


