
| Kind en Jeugd

Jeugd - algemene informatie

 

Als het niet goed gaat met je kind... wat

dan?

Ieder kind is anders. Sommige kinderen

ontwikkelen in de loop van de tijd door

allerlei factoren emotionele klachten, 

gedragsproblemen,  sociale problemen.

Hierdoor krijgen zij het steeds moeilijker

op school, thuis en in de contacten met

leeftijdsgenoten. Bij sommige kinderen

is al op jonge leeftijd zichtbaar dat zij

zich anders ontwikkelen dan andere

kinderen. Dit kan wijzen op de

aanwezigheid van een

ontwikkelingsstoornis, zoals bijvoorbeeld

ADHD of een autismespectrumstoornis.

Als ouder probeer je dit zo goed mogelijk

op te vangen, maar soms zit je met je

handen in het haar en maak je je zorgen.

Je vraagt je af wat er aan de hand is en

wat er moet gebeuren om je kind weer

lekker in zijn vel te laten zitten. Wat is er

nodig om hem of haar weer goed te

laten functioneren thuis, op school, in

het contact met leeftijdsgenoten?

 

 

Hoe kan Jeugd GGZ WNB helpen?

Wij bieden specialistische zorg aan

kinderenen jongeren tot 18 jaar en aan

hun ouder(s)/verzorger(s). Wij

onderzoeken wat er aan de hand is en

geven daar dan uitleg over. We

adviseren wat volgens ons de beste

behandeling is in uw situatie.

Wij bieden specialistische behandeling

bij problemen als: ADHD, autisme,

angstklachten, (sociaal-) emotionele

klachten, traumaklachten, depressieve

klachten, dwangklachten,

gedragsproblemen en andere psychische

klachten, die de ontwikkeling van

kinderen en jongeren in de weg zitten.

 

Deze specialistische behandeling bestaat

zowel uit vormen van therapie voor uw

kind als vormen van therapie ter

ondersteuning van u als ouders. 
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Dit kan thuisbehandeling, gezinstherapie

of een oudercursus over bijvoorbeeld

ADHD of autisme zijn. Uitgangspunt bij

onze behandeling  is dat wij samen met

ouders en hun kind zoeken naar de

beste zorg die past bij hun specifieke

situatie. We bieden voornamelijk

ambulante behandeling. Dat betekent

dat de therapieën op één van onze

locaties in Bergen op Zoom of

Roosendaal plaatsvinden. Wanneer

nodig, is dit een intensieve vorm van

behandeling van meerdere uren of

dagen per week.

 

Aanmelden 

U kunt uw kind aanmelden via de

huisarts, kinderarts, medisch specialist of

jeugdprofessional van het toegangsteam

van uw gemeente.

 

 

 

“De hulpverlener van Jeugd GGZ

WNB gaf ons eindelijk inzicht in wat

er écht met onze dochter aan de

hand was.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten

Aan onze ambulante zorg is geen eigen

bijdrage verbonden. Wel kan er sprake

zijn van een kleine bijdrage voor

bijvoorbeeld een werkboek bij een

oudercursus.

 

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer

informatie? Kijkt u eens op

www.ggzwnb.nl of neem telefonisch

contact met ons op:

telefoon 0164-289725 (Bergen op

Zoom en omgeving)

telefoon 0164-289748 (Roosendaal en

omgeving)
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