Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunnen jij of je ouders/verzorgers
terecht bij de behandelaar of neem contact op met Jeugd ggz.
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.
Jeugd ggz Zutphen
Dreef 6e
7202 AG Zutphen
(0575) 509943
zutphen@jeugdggz.com
Jeugd ggz Hardenberg
Hof van Pepijn 1
7772 CW Hardenberg
(0523) 236000
hardenberg@jeugdggz.com
Jeugd ggz Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
(0570) 604100
deventer@jeugdggz.com

Jeugd ggz Almelo
Westerdok
Haven Noordzijde 45
7607 ES, Almelo
(0546) 684270
almelo@jeugdggz.com

Gezinsdiagnostisch
onderzoek
Voor gezinnen met kinderen van 0 – 18 jaar

Jeugd ggz Zwolle
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
(038) 4692500
zwolle@jeugdggz.com
Jeugd ggz directiesecretariaat
Postbus 390
7400 AJ Deventer
Info@jeugdggz.com
www.jeugdggz.com

gemaakt door: Marike van der
Velden

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 gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht van de patiënt en
zijn of haar netwerk, om zo de behandeling te ondersteunen en
zo kort mogelijk te laten duren.

U maakt zich zorgen over uw kind of u vraagt zich af wat er met uw
kind aan de hand is. Soms vraagt uw kind zichzelf ook af wat er aan de
hand is. Tussen u en uw kind hangt een gespannen sfeer, waar ook andere gezinsleden last van hebben. In een gezinsdiagnostisch onderzoek
nodigen we u als gezin uit om bij Jeugd ggz te praten over de vragen en
zorgen die er binnen uw gezin spelen, zodat we daarna in overleg met
u kunnen kijken hoe u en uw kind het beste verder geholpen kunnen
worden.

Gezinsdiagnostisch
onderzoek

U bent verwezen naar Jeugd ggz
voor hulp en hebt al één of meer
gesprekken gevoerd. Samen met
uw hulpverlener bent u aan het
uitzoeken wat er aan de hand is.
Het gezinsdiagnostisch onderzoek
kan in deze fase van de hulp uitgevoerd worden.
Problemen
In de fase van het uitzoeken komt
u er met uw hulpverlener achter welke problemen er mogelijk
kunnen spelen binnen uw gezin.
Wat er bijvoorbeeld zou kunnen
spelen:
• u denkt dat u niet duidelijk genoeg bent naar uw kinderen toe;
• u zit als ouders niet op één lijn
als het gaat over opvoeden of
over het probleemgedrag van
uw kind;
• Er is veel ruzie tussen broertjes
en zusjes en u weet niet meer
hoe u hiermee om moet gaan.

Voor wie
Een gezinsdiagnostisch onderzoek
kan uitgevoerd worden in alle
vormen van gezinnen met kinderen van 0-18 jaar.

Na afloop van het gesprek bespreken de therapeuten wat ze
hebben opgemerkt. U en uw kinderen krijgen de gelegenheid te
vertellen wat u ervan vond.

Werkwijze
We maken een afspraak met u en
uw kinderen voor het gezinsdiagnostisch onderzoek. U wordt in
principe door twee gezinstherapeuten ontvangen. We beginnen
met een kennismaking. We proberen in samenspraak met u en
uw kinderen uit te zoeken welke
problemen er zijn en vooral ook
welke oplossingen er mogelijk
zijn. Soms vindt dit ook plaats in
een vorm van spel. Dit hangt af
van de leeftijd van de kinderen.

Samen met u proberen de gezinstherapeuten antwoorden te
vinden op uw vragen zodat we
daarna kunnen kijken hoe u en
uw kind het beste verder geholpen kunnen worden. We maken
een verslag van het gesprek en
bespreken dit o.a. met uw hulpverlener. Hierna vindt er een adviesgesprek plaats met u.

Een van de gezinstherapeuten
leidt het gesprek en de ander
luistert en kijkt mee.

Wat verwachten wij van u?
Als de afspraak is gemaakt dan
verwachten wij dat u en uw kinderen komen. Wij adviseren u
uw kind voor te bereiden op dit
gesprek.

‘We konden veel vertellen en er werd goed geluisterd’

