Wat biedt Druk & Dwars?
Voor gemeenten en professionals
Gemeenten hebben de opdracht om te
demedicaliseren, te ontzorgen en te
normaliseren, met als doel onnodige inzet van
dure specialistische zorg bij relatief milde
problematiek te voorkomen. Druk & Dwars biedt
samenwerking met gemeenten om aan deze
doelen te werken, door op grote schaal
voorlichting en handvatten te bieden aan alle
betrokkenen rondom drukke en dwarse kinderen.

Voor ouders

Voorlichting en ouderbegeleiding voor ouders van
kinderen tussen de vier en twaalf jaar met druk en/
of dwars gedrag die behoefte hebben aan ondersteuning. Tijdens de ouderbegeleiding kijkt de ouder
samen met een professional naar de thuissituatie en
worden er gedurende de groepstraining ervaringen
gedeeld en verschillende handvatten toegereikt die
eenvoudig toepasbaar zijn in de thuissituatie.

Voor basisscholen en kinderopvang

Klassenfeestjes

Lezingen, voorlichting en workshops voor
medewerkers in het basisonderwijs en de
kinderopvang. Tevens wordt er nauw
samengewerkt met het werkveld om de behoeftes
omtrent het omgaan met druk en dwars gedrag
in de klas te inventariseren en mogelijk passende
ondersteuning hierbij te ontwikkelen.

Het leidt tot verdriet, woede en spanningen:
kinderen die nooit worden uitgenodigd voor een
feestje. Als elk schooljaar één kind in iedere klas
een klassenfeestje geeft en alle kinderen
uitnodigt, dan zijn er geen kinderen meer die nooit
een verjaardagsfeestje hebben! Voor het
organiseren van een klassenfeest is een
gratis draaiboek beschikbaar en bieden meerdere
locaties zich aan voor het geven van een klassenfeest.

Deelnemen als gemeente of organisatie
Wij bieden het volgende keuzemenu:
Het protocol ouderbegeleiding Druk & Dwars, inclusief:
•Training: Train de trainer, voor preventiemedewerkers/jeugdzorgwerkers
•Train de trainer-certificaat, welke ingediend kan worden voor SKJ-punten.
•Terugkomdagen
Lezingen
Workshops
Richtlijn voorlichting
Aansluiten bij klassenfeestjes – de gemeente stelt zelf een lijst met beschikbare
locaties op; deze kan op de Klassenfeestjes-website worden geplaatst.

www.drukendwars.nl

Wat is Druk & Dwars?
Druk & Dwars biedt voorlichting en laagdrempelige begeleiding aan
ouders, leerkrachten en professionals over het beter leren omgaan
met druk en dwars gedrag van kinderen tussen 4 en 12 jaar.

Aanleiding
De Gezondheidsraad concludeerde in 2014 dat druk gedrag steeds sneller en vaker ADHD genoemd
wordt. Gezinnen komen hiervoor steeds vaker in psychiatrische specialistische hulp terecht.
Aangezien het gedrag van de kinderen in Nederland de afgelopen decennia niet veranderd bleek,
werd opgeroepen tot een andere, normaliserende, benadering en aanpak van dit gedrag. De kosten
lopen op als steeds meer kinderen voor steeds mildere problematiek in de dure specialistische zorg
worden behandeld, het kan leiden tot onnodige stigmatisering, en het steeds ruimer toepassen van
psychiatrische classificaties leidt ertoe dat kinderen met de meest ernstige problemen zorgtekort
dreigen te krijgen. Druk & Dwars wil daarom graag de visie op druk en dwars gedrag veranderen en
meer laagdrempelige en niet medicamenteuze hulp bieden, zodat iedereen zorg op maat kan
ontvangen.

Deelnemende partijen
Druk & Dwars is in het noorden ontstaan als initiatief vanuit de
Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, in
samenwerking met de gemeentes Groningen, Stadskanaal, Delfzijl,
Appingedam en Loppersum. Gemeentes en organisaties uit het hele
land kunnen zich aansluiten bij Druk & Dwars.

Missie & visie
In sommige gevallen zijn problemen met druk en dwars gedrag niet direct ernstig en is
psychiatrische zorg wellicht te zwaar, maar is er wel behoefte aan steun en handvatten. Er zijn veel
ouders die druk ervaren om hun kind psychiatrisch te laten onderzoeken en te behandelen, mede
omdat hulp en steun zonder diagnose nauwelijks vergoed wordt. Door hulp aan te bieden aan
kinderen met milde gedragsproblematiek, voorafgaand aan een diagnose, kan overdiagnostiek van
ADHD voorkomen worden zonder onderbehandeling te riskeren (Stepped Diagnosis).
Druk & Dwars hanteert een meer maatschappelijke benadering en zet in op het versterken van de
omgeving van het kind. Hiermee hoopt het team van Druk & Dwars een bijdrage te leveren aan het
bieden van zorg op maat voor ieder kind en gezin; specialistisch waar het moet,
normaliserend en laagdrempelig waar het kan.

