Cliënt komt bij MEE
met kinderwens

Start

Er blijkt een kinderwens te zijn
Is de kinderwens ook een ouderschapswens? Vraag dóór!

Vraag door naar
het toekomstperspectief van de
cliënt

Ja

Cliënt blijkt zwanger
te zijn. Z.O.Z.

Heeft cliënt al een of
meer kinderen?

Nee
De kinderwens is
geen ouderwens.
Ondersteun de cliënt
bij het vinden en
realiseren van een
toekomstperspectief.
EINDE SCHEMA

Ja

Ja
Zijn de omstandigheden die hebben
geleid tot de
uithuisplaatsing nog
aanwezig?
Is cliënt bv. nog
steeds niet bereid
ondersteuning te
aanvaarden?

Cliënt komt bij MEE
vraag anders dan
kinderwens of
zwangerschap

Is (een van) de kinderen/
het kind uit huis
geplaatst op gezag van
de rechter?

Nee

Kinderwens of
zwangerschap is niet
aan de orde. Geef
cliënt de benodigde
ondersteuning.
EINDE SCHEMA

Nee

Cliënt zorgt zelf voor
haar kind(eren)

Cliënt heeft geen
kinderen

Nee

Ja
Ontmoedig de cliënt
in de vervulling van
haar kinderwens.

Die omstandigheden
zijn niet
meer
aanwezig

Cliënt ziet af van het vervullen
van de kinderwens. Geef nazorg.
Help cliënt een nieuw
toekomstperspectief te vormen.
EINDE SCHEMA

Help cliënt en partner een beeld te krijgen van hun mogelijkheden en
beperkingen in relatie tot het opvoeden van een kind. Belicht ook de
gevolgen van het hebben van een kind voor hun eigen leven en dat van
het kind.
- Hoe is hun sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke situatie?
- Zijn zij in staat om te leren en staan zij daarvoor open?
- Hebben zij behoefte aan ondersteuning?
- Zijn zij in staat om ondersteuning te vragen en bereid die te accepteren?
- Kan die ondersteuning geleverd worden door hun sociaal netwerk en/of
professionele organisaties?
- Wat betekent een kind voor de manier waarop zij hun leven nu
inrichten?
Betrek bij deze analyse, in overleg met cliënt en partner, ook hun
sociaal netwerk.

Cliënt blijft bij het voornemen de kinderwens te vervullen.
Bereid cliënt zo goed mogelijk voor op een eventuele zwangerschap.
Zet indien dit gepast en relevant is al stappen uit het schema van de
volgende pagina.
Is cliënt zwanger? Z.O.Z.

Cliënt ziet af van
het vervullen van de
kinder wens. Geef
nazorg.
Help cliënt een nieuw
toekomstperspectief te
vormen.
EINDE SCHEMA

Rapporteer gedurende het hele traject consequent en zorgvuldig. Doe dit voor jezelf en voor eventuele verantwoording achteraf.
Beschrijf de contacten met cliënt en partner, de verschillende stappen die je zet, de overleggen die je voert en de uitkomsten
daarvan, de methodieken die je inzet. Doe zo objectief mogelijk verslag van de risico- en beschermingsfactoren.
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Start

Cliënt komt bij MEE en
blijkt zwanger

- Help cliënt en partner een reëel beeld te
krijgen van wat het ouderschap betekent.
- Help hen een bewuste keuze te maken voor
het ouderschap.

Nee

Kiezen cliënt en partner voor het ouderschap?

Cliënt en partner besluiten geen ouder te worden
- Verken verschillende mogelijkheden met de cliënt
en haar partner (abortus als dat nog kan, vrijwillige
adoptie).
- Help hen een keuze te maken en ondersteun hen bij
het realiseren daarvan.

Ja

Cliënt en partner kiezen voor het ouderschap
- Onderzoek samen met cliënt en partner en
hun sociaal netwerk wat zij nodig hebben om
hun kind veilig te kunnen opvoeden.
- Breng vervolgens samen in kaart op welke
wijze in deze ondersteuningsbehoefte kan
worden voorzien: door het sociaal netwerk,
MEE, de geïndiceerde zorg, enz.
- Ondersteun cliënt en partner, indien nodig, bij
het regelen van de gewenste ondersteuning en
allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld
bezoeken aan de verloskundige, gynaecoloog,
het regelen van kraamhulp, kinderopvang,
zwangerschapsverlof, de aanschaf van
babyspullen, enz.
Zijn er zorgen over de veiligheid van het kind?
Doorloop de AMK-procedure.

Het kind is/wordt
geboren.
Blijft het kind bij de
ouders?
Nee
De rechter plaatst het kind uit huis
Geef nazorg.
- Help cliënt en partner om invulling te geven
aan hun ouderschap op afstand.
- Indien er perspectief is op terugkeer: bereid de
ouders voor op het moment dat het kind weer
naar huis kan.
Bied de ondersteuning zelf of help cliënt en
partner indien nodig bij het organiseren daarvan
(indicatie aanvragen, realiseren en evalueren
zorg).

Zorgen om de
veiligheid van
het kind?

AMK-PROCEDURE
bij zorgen om de veiligheid van het kind
- Ga na of je zorgen objectiveerbare gronden
hebben.
- Toets of je zorgen gedeeld worden door de direct
betrokkenen en anderen in hun omgeving.
• Deel je zorgen en de gronden daarvoor met
cliënt en partner.
• Overleg met MEE-collega’s, andere
betrokken hulpverleners en eventueel
ervaringsdeskundigen.
Blijven de zorgen bestaan?
Zo nee, zet de ingezette ondersteuning voort.
Zo ja, doe een melding bij het AMK. Informeer
cliënt en partner hierover. Zet de ingezette
ondersteuning voort, tenzij cliënt en partner dat
niet willen.

Zorgen om
de veiligheid
van het kind?
Ja
Het kind blijft bij de ouders
Help cliënt en partner invulling te geven aan hun
rol als ouders. Hebben zij behoefte aan
ondersteuning? Onderzoek of het sociaal
netwerk hierin kan voorzien of dat professionele
ondersteuning gewenst is. MEE ondersteunt
cliënt en partner bij het in kaart brengen,
aanvragen en realiseren van deze ondersteuning
en biedt zelf ondersteuning voor zover dat past
binnen haar takenpakket.
Zijn er zorgen over de veiligheid van het kind?
Doorloop de AMK-procedure.

Rapporteer gedurende het hele traject consequent en zorgvuldig. Doe dit voor jezelf en voor eventuele verantwoording achteraf.
Beschrijf de contacten met cliënt en partner, de verschillende stappen die je zet, de overleggen die je voert en de uitkomsten
daarvan, de methodieken die je inzet. Doe zo objectief mogelijk verslag van de risico- en beschermingsfactoren.
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