Diagnostiek: een
deskundig, snel en
helder advies

Het diagnostiekcentrum geeft een deskundig, snel en helder antwoord op uw
diagnostiekvragen. Een diagnose is
daarbij vaak een middel om te komen
tot een advies. Dat advies biedt een
verantwoord perspectief waar mee u
volgende stappen kunt zetten.
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Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunnen jij of je ouders/verzorgers terecht bij de behandelaar of neem
contact op met Jeugd ggz

Diagnostiekcentrum

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten deze uren is Jeugd ggz
voor spoedeisende situaties bereikbaar via de huisarts.
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Over Jeugd ggz
Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving.
De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en het beperken van de gevol-

Het Diagnostiekcentrum biedt verantwoord en bruikbaar advies voor ouders, jongeren en

gen daarvan voor het dagelijks leven.

hulpverleners voor psychologische problemen. Een diagnose komt tot stand met zo min

Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht van de patiënt en zijn of haar netwerk, om zo

mogelijk afspraken, in een zo kort mogelijk tijdsbestek en met een minimale wachttijd en

de behandeling te ondersteunen en deze zo kort mogelijk te laten duren.

biedt perspectief voor volgende stappen.

