Signaleringskaart
Niet Pluis

Niet Pluis?
Kom in actie!

Niet Pluisgedrag
Verwaarlozing

Van huis, tuin, zichzelf.
Voor kinderen: Spelen vaak/laat/alleen op straat. Zien er onverzorgd
uit. Kinderen moeten alleen naar school (niet passend bij de leeftijd),
dragen zorg voor jongere broertjes/zusjes.

Humeur

Boos, geïrriteerd, driftbuien, uitbarstingen.
Rusteloos, kan niet ontspannen. Te blij, overdreven uitgelaten.

Stemming

Lusteloos, geen interesse, geen initiatief, onzeker, afhankelijk. Trekt
zich terug, eenzaam, piekeren, angstig, huilerig.

Denken, geheugen

Concentratieproblemen, raakt spullen kwijt, woordvindproblemen,
raakt de weg kwijt, komt vaak te laat. Valt in herhaling zonder dit zelf
door te hebben.

Lichamelijk

Is vaak ziek. Heeft blauwe plekken. Slecht eetpatroon, slaapt slecht.
Gespannen spieren, maagklachten, rug-/hoofdpijn.

Gedrag

Pest, wordt gepest. Druk, impulsief.
Gebruik alcohol of drugs. Computer, sociale media kunnen niet
worden losgelaten.
Voor kinderen: Ouders schreeuwen tegen het kind, kinderen maken
onderling veel ruzie (fysiek/verbaal). Kinderen krijgen mee dat ouders
ruzie maken, schreeuwen. Vechtscheiding. Gedraagt zich in bijzijn van
ouders anders.

Psychisch

Waandenkbeelden, hallucinaties, ziet of hoort dingen die er niet zijn,
verward denken.

Contact

Geen of weinig vertrouwen in anderen.
Voor kinderen: Overdreven aanhankelijk gedrag, verstijft/verkrampt/
schrikt van lichamelijk contact.
Indien u bij meer dan twee signalen ‘soms’ hebt ingevuld, houdt dan de vinger aan de pols.
Indien u bij meerdere signalen ‘ja’ hebt ingevuld, volg dan de instructies op de andere kant.

Aanwezig
Soms

Ja

Signaleringskaart
Niet Pluis

Niet Pluis?
Kom in actie!
Wat kunt u doen met Niet
Pluissignalen?
Maak aantekeningen van wat u concreet hebt opgemerkt.
De Signaleringskaart Niet Pluis helpt u hierbij.

Bespreek signalen met betrokkene(n).

Doe dit voorzichtig, het kan gevoelig liggen. Gebruik een ik-boodschap, benoem
concreet waarneembaar gedrag en vraag of het herkend wordt: “Het valt mij op
dat…., klopt dat?”

Vraag of er al iets aan gedaan wordt.

Noteer, indien van toepassing, met welke hulpverlenende instanties betrokkene
contact heeft.

Overleg met betrokkene(n).

Wat kan hij/zij zelf oppakken en wat heeft hij/zij daar bij nodig. Help
betrokkene(n) om eventuele vragen/klachten te verwoorden.

Meld dat u signalen doorgeeft aan uw coördinator.
Deze zal zo nodig contact opnemen met betrokkene(n).

Voor informatie en advies kunt u contact opnemen met:
Sociaal Team gemeente Oldebroek en
het Centrum voor Jeugd en Gezin
Marienrade 3, 8091 XS Wezep.

Voor inwoners tot 18 jaar:

Voor inwoners van 18 jaar en ouder

CJG
Tel. 038-7999008,
elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur.

Sociaal Team
Tel. 0525 63 83 33,
elke werkdag van 10.00 - 12.00 uur.

info@cjgoldebroek.nl

sociaalteam@oldebroek.nl

