Informatie en aanmelden
Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een gezamenlijk initiatief van
Jeugd ggz en Dimence.
Ouders met psychische problematiek en hun jonge kinderen (vanaf zwangerschap
tot 6 jaar) kunnen zich via verwijzers (huisarts, of sociale wijkteam of CJG) of hun
behandelaar bij Dimence en/of Jeugd ggz aanmelden.
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Over Jeugd ggz

Informatie voor (aanstaande) ouders

Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en
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Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar
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•

Thuisbehandeling

Waarom zou je mee doen?

eigen problemen, een goede basis kan

•
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•

Ouder-kind behandeling
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•

Vaardigheidstraining Emotieregulatie voor de ouder (VERS)
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“Mijn basis is nu stevig genoeg om de behandeling af te ronden”

