
| Kind en Jeugd

Intensieve deeltijdbehandeling Jeugd

6-12 jaar (folder verwijzers)

Wat is deeltijdbehandeling? 

Deeltijd betekent dat de kinderen thuis wonen en

overdag behandeling krijgen, in combinatie met speciaal

onderwijs (Cluster-IV). Behandeling en onderwijs werken

aan dezelfde doelen onder het motto: één kind, één

plan. De kinderen en hun ouders worden intensief

ondersteund door een behandelteam: groepsleiding,

vaktherapeuten, systeemtherapeut, kinderpsychiater en

behandelcoördinator, 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; 

• De ouders en het gezin;

• De contacten met andere kinderen;

• De school en het leerproces.

 

Wat betekent het voor uw kind? 

Er is één behandelgroep, De Zoomkant, bestaande uit

acht kinderen. De kinderen worden op de behandelgroep

intensief begeleid door de groepsleiding. Het kind volgt

een gestructureerd dagprogramma. Het kind wordt

geholpen om meer vat te krijgen op zijn/haar gedrag en

gevoelens en hoe situaties anders aan te pakken. De

kinderen werken allemaal met individuele doelen. De

doelen worden gericht op vaardigheiden (competenties)

die het kind (nog) beter zou moeten leren. Het kind

volgt deels een groepsprogramma en deels een

individueel programma, dat afgestemd is op de behoefte

van het 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.

 

Wat betekent het voor de ouders?

De deeltijdbehandeling van een kind op De Zoomkant 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 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.

 

De school

Het onderwijs is onderdeel van de behandeling. Alle

kinderen gaan elke dag een aantal uren naar school. 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.
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Natuurlijk is onderwijs ook een belangrijk onderdeel van

het leven van een kind; hoe beter dat verloopt, hoe beter

het is voor het kind. In overleg met de ouders en indien

aangewezen, het betreffende samenwerkingsverband,

wordt besloten welk type onderwijs na de behandeling

het beste aansluit. 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.

 

Kosten

De zorg van een kind wordt gefinancierd door de

gemeente waar het kind woonachtig is krachtens de

Jeugdwet.

 

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.

 

Praktische informatie

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 het

liefst beide, maar in ieder geval de tweede evaluatie(s).

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).

Vervoer:

We vinden de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij

de behandeling belangrijk en gaan er dan ook vanuit

dat de ouders, waar mogelijk, zelf hun kind naar de

deeltijd brengen en halen. Indien dit niet mogelijk is,

ondersteunen we ouders graag bij het organiseren van

noodzakelijk vervoer.

 

Contactgegevens

Annebel Wetzels-de Mooij, behandelcoördinator

Telefonisch bereikbaar via secretariaat Jeugd:

0164-289722

E-mail: a.wetzels-demooij@ggzwnb.nl

 

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 om bovenstaand telefoon-

nummer te bellen. Ook kunnen we een rondleiding

verzorgen.

Intensieve Deeltijdbehandeling De Zoomkant

GGZ Westelijk Noord-Brabant,

sector Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Louis Porquinlaan 1

4611 AM Bergen op Zoom

Internet: www.ggzwnb.nl
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