Intensieve deeltijdbehandeling Jeugd
De Zoomkant – Markkant

Over deze folder
Deze folder gaat over de Intensieve Deeltijdbehandeling
Jeugd GGZ WNB in Bergen op Zoom voor kinderen van 4
tot 12 jaar. De algemene voorlichting is vooral bedoeld
voor ouders en verzorgers (verder kortweg ’ouders’
genoemd). In de fase van aanmelding wordt nog
aanvullende informatie verstrekt. Ook andere
geïnteresseerden kunnen zich door deze folder laten
informeren.
Wat is deeltijdbehandeling?
‘Deeltijd’ betekent dat de kinderen thuis wonen en
overdag behandeling krijgen, in combinatie met speciaal
onderwijs (REC-IV). Behandeling en onderwijs werken aan
dezelfde doelen onder het motto: één kind, één plan. In
de schoolvakanties is de deeltijdbehandeling gesloten
(voor uitzonderingen, zie Praktische informatie). De
kinderen en hun ouders worden intensief ondersteund
door een behandelteam: groepsleiding, vak therapeuten,
systeemtherapeut, kinderpsychiater en behandel
coördinator, samen met leerkracht en onderwijsassistent.
Het doel van de behandeling is het kind zo goed mogelijk
te laten functioneren in het gezin, op school en in de
contacten met leeftijdsgenoten. Na de behandeling
kunnen de ouders het gedrag van hun kind beter
begrijpen en begeleiden.
De behandeling richt zich dus op:
• Het kind met al zijn mogelijkheden en beperkingen
• De ouders en het gezin
• De contacten met andere kinderen
• De school en het leerproces
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Wat betekent het voor het kind?
Er zijn twee behandelgroepen, De Zoomkant en De
Markkant, elk bestaande uit 8 kinderen. Ieder kind zit in
één van de twee behandelgroepen en wordt intensief
begeleid door de groepsleiding. Het kind volgt een
gestructureerd dagprogramma. Door middel van
spelsituaties, huiskamermomenten, gestructureerde
groepsactiviteiten en individuele mentorcontacten krijgt
de groepsleiding een goed beeld van de problemen en
werkt het kind samen met de groepsleiding aan
gedragsverandering. Ze ontdekken bijvoorbeeld wat
maakt dat het kind vastloopt en in de knoop komt met
zijn gevoelens. Het kind wordt geholpen om meer vat te
krijgen op zijn gedrag en gevoelens en leert hoe situaties
anders aan te pakken. De kinderen werken allemaal met
individuele doelen. De doelen worden gericht op
vaardigheden (competenties) die het kind nog (beter) zou
moeten leren. Met andere woorden: de
competentiegerichte benadering is onderdeel van de
behandeling. Daarbij kijken we ook naar wat er wel goed
gaat: wat de sterke kanten van het kind zijn en hoe het
daarvan maximaal gebruik kan maken. Om het leerproces
te stimuleren maken we gebruik van een
beloningsprogramma. Het kind volgt deels een
groepsprogramma en deels een individueel programma
dat afgestemd is op de behoefte van het kind. Voor het
individuele programma kunnen verschillende therapie- en
trainingsvormen ingezet worden, afhankelijk van de
behoefte van ouders en kind. De therapievormen die
wij hanteren zijn: beeldende therapie, psychomotore
therapie, groepstherapie, systeemtherapie en
medicamenteuze behandeling. Verder gaat een kind een
aantal uren per dag naar school (zie verderop in deze
folder, De School).

Een dag op de deeltijd
Hoe zou het dagprogramma van een kind op de
behandelgroep eruit kunnen zien?
- 08.30-08.45 uur: Aankomst en dagopening.
- 08.45-09.45 uur: Eigen activiteitenprogramma van het
kind in de behandelgroep. Het accent ligt op spelend
leren en er wordt gekeken naar de leerdoelen van het
kind. Als het kind bijvoorbeeld moeite heeft met samen
spelen, leert het onder begeleiding van een groepsleider
te spelen met een ander kind. Mogelijke andere
onderdelen om aan hun vaardigheden te werken zijn:
leren alleen spelen (bijvoorbeeld met bouwmateriaal,
poppen, auto’s, lezen, muziek luisteren, etc.), knutselen,
spelen met de groepsleiding, taakjes doen. Ook kan het
kind tijdens dit blok beeldende, psychomotore,
individuele of groepstherapie krijgen.
- 09.45-10.15 uur: Drinken en fruit.
- 10.15-10.30 uur: Buitenspelen .
- 10.30-11.45 uur: Vervolg programma.
- 11.45-12.00 uur: Bespreking van de doelen. De ochtend
en de doelen worden doorgenomen.
- 12.00-12.30 uur: Lunch.
- 12.30-14.45 uur: Onderwijs.
- 14.45 uur: Naar huis.
Dit schema wordt afgewisseld omdat het kind op een
aantal dagen ’s ochtends naar school gaat en een aantal
dagen ’s middags naar school gaat. Op woensdag gaat het
kind een halve ochtend naar school en is het een halve
ochtend op de behandelgroep. Om 12.30 uur zijn alle
kinderen vrij.
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Observatieperiode
De eerste periode van de deeltijdbehandeling staat in het
teken van kennismaking en wordt gebruikt om het kind te
observeren. Ook starten we met algemene leerdoelen
voor het kind. In die periode worden naast de observaties
van de behandelgroep ook de observaties van de overige
betrokken hulpverleners meegenomen om richting te
geven aan de behandeling. In dialoog met ouders en kind
worden de observaties, behandeldoelen en aanpak
vastgelegd in een behandelplan. Gedurende de
behandeling wordt dit plan zo nodig bijgesteld. Het wordt
regelmatig met ouders besproken en met hun
instemming gaat de behandeling verder volgens het plan
(zie ook verderop, Toestemming voor behandeling).
Wat betekent het voor de ouders?
De deeltijdbehandeling van een kind op de
Zoomkant/Markkant is een intensieve periode die bij de
meeste ouders emoties en vragen oproept. Hoe kunnen
ze meegroeien en veranderen met hun kind, en wat
betekent dat voor het hele gezin? Ouders zijn nauw
betrokken bij de behandeling en het is belangrijk dat ze
zicht hebben en krijgen op de ontwikkeling van hun kind,
en deze mee kunnen ondersteunen. De
ontwikkelingsproblemen van het kind worden samen met
de ouders in kaart gebracht. De systeemtherapeut heeft
ongeveer eenmaal per twee tot vier weken contact met
hen. Zij bespreekt onder meer welke aanpak en
ondersteuning het beste past bij de mogelijkheden en
beperkingen van hun kind, of die aansluit bij hun eigen
stijl van opvoeden, waar de ouders tegenaan lopen in de
thuissituatie en wat dit voor hen betekent. Als onderdeel
van het behandelplan kunnen we in overleg met de
ouders ook systeemtherapie aanbieden, evenals vormen
van zorg in de thuissituatie. In overleg worden ouders
uitgenodigd om de behandelgroep te bezoeken om te
zien hoe het met hun kind gaat en om te ervaren hoe het
er in de groep aan toe gaat. Bovendien is er dagelijks
contact tussen groepsleiding/leerkracht en ouders via een
schrift. Daarin schrijft de groepsleiding/leerkracht elke
dag een kort verslag over hoe het gegaan is. Het schrift
gaat elke dag mee naar huis en van ouders wordt
verwacht dat zij terug schrijven hoe het met hun kind is
gegaan in het gezin.

Wat als uw kind medicatie gebruikt?
• U geeft iedere dag de medicatie mee in een
dagcassette.
• De medicatie dient u in het daarvoor bestemde vakje te
doen, met tijdsaanduiding.
• De medicijnen dienen in de verpakking (strip) te blijven,
zodat wij kunnen zien welk medicijn we geven.
• Indien medicatie toediening geweigerd wordt of niet
realiseerbaar is, wordt de behandelend psychiater om
advies gevraagd en wordt er contact met u
opgenomen.
De school
Het onderwijs is onderdeel van de behandeling. Alle
kinderen gaan elke dag een aantal uren naar school. De
GGZ WNB werkt samen met REC-IV school De Kornalijn.
REC-IV staat voor Regionaal Expertise Centrum 4, en is
bedoeld voor kinderen met gedrags-, ontwikkelings- en
psychiatrische problemen. De leerkracht van school is
nauw betrokken bij de besprekingen over het kind. Bij
deeltijdbehandeling ligt het accent op de behandeling.
Natuurlijk is onderwijs ook een belangrijk onderdeel van
het leven van een kind; hoe beter dat verloopt, hoe beter
het is voor het kind. Daarom volgen kinderen een
aangepast schoolprogramma, afgestemd op hun
leerniveau. Zoals eerder vermeld werkt de school aan
dezelfde doelen als waaraan de behandelgroep werkt
(één kind, één plan). Bij beëindiging van de behandeling
geeft de school een advies voor het vervolgonderwijs. In
overleg met de ouders wordt besloten welk type
onderwijs na de behandeling het beste aansluit bij het
kind. Een aantal kinderen keert weer terug naar de oude
school. In sommige gevallen (met een
toelaatbaarheidsverklaring) kan het kind blijven op de
Kornalijn of naar een andere vorm van speciaal onderwijs
gaan. Voor meer informatie over de Kornalijn kunt u
contact opnemen met mevr. J. van Meer, locatiemanager,
telefoon 0164-245853. Indien u vragen heeft voor de
leerkracht van uw kind kunt u contact opnemen via email:
adam@driespan.koraalgroep.nl.
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Kosten
De zorg aan uw kind wordt gefinancierd door de
gemeente waar uw kind woonachtig is krachtens de
Jeugdwet. In het algemeen zijn er voor cliënten geen
kosten verbonden aan de hulp. Van de ouders van
kinderen op de deeltijdbehandeling wordt een kleine
vrijwillige bijdrage gevraagd voor feestlijke activiteiten
voor de kinderen, zoals het vieren van Sinterklaas en
verjaardagen, en eventuele uitstapjes. We wijzen erop
dat de deeltijdbehandeling niet aansprakelijk gesteld kan
worden bij diefstal van en schade aan persoonlijke
eigendommen. We raden dan ook aan kinderen geen
kostbare kleding, duur speelgoed en dergelijke mee te
geven.
Opvoedkundige maatregelen
Tijdens behandelingen moeten hulpverleners soms
opvoedkundige maatregelen nemen. Bijvoorbeeld om te
voorkomen dat een kind zichzelf, anderen of zijn
omgeving schade toebrengt. Zo kan het nodig zijn een
kind even uit de groep te halen om tot rust te komen. Of
om het lijfelijk tegen te houden bij agressief gedrag. De
hulpverleners zijn voorzichtig en terughoudend in het
nemen van zulke maatregelen en zijn daar ook speciaal
voor opgeleid. Als zo’ n lichamelijke inperking toch
noodzakelijk is geweest, informeren we de ouders van het
kind daarover nadien altijd.
Vertrouwelijkheid en inzage
De gesprekken met de medewerkers zijn vertrouwelijk,
evenals de gegevens, en vallen onder de
geheimhoudingsplicht krachtens de Wet op de
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en
de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Volgens
de WGBO hebt u recht op inzage in het dossier. Ook
gelden het kopie- en het correctierecht. Zie ook de folder
Uw rechten als cliënt bij GGZ WNB.
Klachten
Als u kritische opmerkingen of klachten hebt, willen we
die graag van u horen. We raden u aan dan eerst contact
op te nemen met uw hulpverlener. Als u zich
onvoldoende gehoord voelt, kunt u een klacht indienen
bij de klachtencommissie van GGZ WNB. Overigens kan
dat ook zonder dat u eerst met uw hulpverlener hebt
overlegd. Het klachtrecht is wettelijk vastgelegd in de Wet
klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Zie ook de folder
Klachtenbehandeling voor cliënten.

Toestemming voor behandeling
Als na de aanmelding wordt besloten tot een behandeling
maken we afspraken met de ouders en het kind. Over hoe
de problemen worden aangepakt, over de aard, doel en
de te verwachten duur van de behandeling. Die afspraken
worden vastgelegd in een behandelplan dat met kind en
ouders wordt besproken. Voor kinderen tot 12 jaar
beslissen de ouders of het plan wordt uitgevoerd. Als de
kinderen ouder zijn dan 12 jaar dienen zij ook zelf in te
stemmen met de voorgestelde behandeling. Meer
informatie over de rechten van de cliënt staat in de
brochure Uw rechten als cliënt bij GGZ WNB.

Adres en telefoonnummers
Intensieve Deeltijdbehandeling Zoomkant/Markkant
GGZ Westelijk Noord-Brabant, sector Kinder- en
Jeugdpsychiatrie
Drebbelstraat 20
4622 RC Bergen op Zoom
Internet: www.ggzwnb.nl
- Telefoon secretariaat Jeugd: 0164-289722
- Telefoon groep Zoomkant: 06-22601764
- Telefoon groep Markkant: 06-22820664

Praktische informatie
Tot slot wat praktische informatie. Van enkele zaken is
een uitgebreidere regeling of folder beschikbaar (Op te
vragen bij het secretariaat van de Jeugdafdeling).
- Duur van de behandeling
De behandeling duurt gemiddeld 20 weken. Gedurende
deze behandelperiode zal er tweemaal geëvalueerd
worden. Hierbij zijn ouders aanwezig. Indien er een
jeugdprofessional is betrokken, is het wenselijk dat deze
deelneemt aan de 2e evaluatie.
- Openingstijden van behandelgroepen
De behandelgroepen zijn open op werkdagen van 08.30
tot 14.45 uur (m.u.v. woensdagmiddag, dan tot 12.30
uur). De behandelgroepen zijn gesloten op de volgende
feestdagen: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koningsdag,
Bevrijdingsdag, Hemelvaart, vrijdag na Hemelvaart,
Pinksteren, Kerst (1ste en 2e kerstdag). Daarnaast zijn de
behandelgroepen alle schoolvakanties gesloten.
- Vervoer
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van
vervoer van en naar de deeltijdbehandeling. Indien
ouders of hun netwerk niet in staat zijn om dit te regelen
kunnen zij voor het aanvragen van leerlingenvervoer
contact opnemen met de gemeente waarin het kind
woonachtig is of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Katelijne Noppe, kinder- en jeugdpsychiater
Telefonisch bereikbaar via secretariaat Jeugd:
0164-289722

Medewerkers

Annebel Wetzels-de Mooij, behandelcoördinator
Telefonisch bereikbaar via secretariaat Jeugd:
0164-289722
Email: a.wetzels-demooij@ggzwnb.nl
Suzanne Havermans, systeemtherapeut
Telefonisch bereikbaar via secretariaat Jeugd:
0164-289722
Meer informatie over de intensieve
deeltijdbehandeling?
Wellicht zijn na het lezen van deze folder niet al uw
vragen beantwoord. Het is altijd mogelijk om vragen te
stellen aan de medewerkers van de intensieve
deeltijdbehandeling of bovenstaande telefoonnummers
te bellen. Ook kunnen we een rondleiding verzorgen.

Intensieve Deeltijdbehandeling Zoomkant/Markkant
GGZ Westelijk Noord-Brabant, sector Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Drebbelstraat 20
4622 RC Bergen op Zoom
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