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GEZINSOBSERVATIE MODULE
De Hulp aan Huis gezinsobservatie module is bedoeld voor
gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar oud.

In het gezin zijn er problemen die mogelijk kunnen samenhangen met
een psychiatrisch probleem van het kind en of de ouder. Tijdens de
onderzoeken die er al plaats hebben gevonden, is de oorzaak nog niet
duidelijk geworden. Er zijn vaak nog een aantal vragen die moeilijk in een
onderzoek op kantoor te beantwoorden zijn bv.
• Heeft mijn kind symptomen die kunnen wijzen op een psychiatrische
aandoening.
• Hoe komt het dat mijn kind zich thuis anders gedraagt dan op andere
plekken bijv. op school?
• Er is al veel onderzoek gedaan maar er is nog geen diagnose.
• De onderzoeker heeft nog vraagtekens.
U overlegt samen met de gezinsbehandelaar over de momenten
U wilt graag duidelijkheid over de vraag is er iets met mijn kind aan de

waar en wanneer hij/zij komt. Na 4 observatiemomenten zal de

hand of wordt het gedrag beïnvloed door omgevingsfactoren (zoals

gezinsbehandelaar zijn bevindingen weergeven en in een verslag

school, gezin ed.). De observatiemodule is dan een mogelijkheid om u

verwerken. De houding is hierbij volledig transparant.

en uw gezin duidelijkheid te geven zodat de juiste behandeling mogelijk

Er zullen dus geen onverwachte zaken op tafel komen. Alles is

sneller kan starten.

vooraf met u besproken.
De gezinsbehandelaar richt zich op concreet waarneembaar

WAT HOUDT DE GEZINSOBSERVATIE MODULE IN?

gedrag en geeft advies. Hij/zij is niet diegene die een eventuele

De gezinsobservatie module wordt uitgevoerd door een gezinsbehandelaar.

uiteindelijke diagnose stelt.

Hij/zij zal 4 momenten van ongeveer 1 uur met u meekijken tijdens
alledaagse situaties zowel thuis als op andere plaatsen waar problemen

KORTOM:

worden ervaren. Ook kan het besproken worden om juist een moment te

De gezinsbehandelaar heeft tijd voor uw gezin, observeert en

kiezen waar het goed gaat.

legt vast waarin u of de aanmelder duidelijkheid wil verkrijgen.
Het is van belang dat alle gezinsleden bereid zijn deel te nemen
om een juist beeld te verkrijgen van de situatie.
De gezinsbehandelaar komt gemiddeld over een periode van
4 weken 3 keer bij u thuis en 1 keer op school of elders.

