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

Jeugd ggz Hardenberg
Hof van Pepijn 1
7772 CW Hardenberg
(0523) 236000
hardenberg@jeugdggz.com

Jeugd ggz Zwolle
Burgemeester Roelenweg 9
8021 EV Zwolle
(038) 4692500
zwolle@jeugdggz.com

Jeugd ggz Deventer
Pikeursbaan 3
7411 GT Deventer
(0570) 604100
deventer@jeugdggz.com

Jeugd ggz directiesecretariaat
Postbus 390
7400 AJ Deventer
Info@jeugdggz.com

Intensieve Psychiatrische
Gezinsbehandeling
informatie voor jongeren

www.jeugdggz.com
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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 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.

IPG is intensieve psychiatrische behandeling voor gezinnen waarbij een
kind en/of een ouder psychische problemen heeft en er steeds minder
rust en harmonie is in het gezin. IPG helpt jou en je gezin dit te veranderen.

Intensieve
Psychiatrische
Gezinsbehandeling

Komen deze opmerkingen jou
bekend voor en zou je willen dat
het in jouw gezin anders was?
“Soms word ik gek van mezelf,
ik weet niet waarom ik zo boos
reageer.”
“Mijn ouders zijn altijd zo negatief, ik kan nooit iets goed
doen.”
“Waarom is er in ons gezin toch
zoveel ruzie?”
“Waarom begrijpen mijn ouders
mij niet?”
“Kan mijn broertje nooit eens
normaal doen? Alle aandacht
gaat naar hem!”

Wat doen wij?
Als jullie zijn aangemeld komt de
gezinsbehandelaar kennismaken
met het hele gezin. In de daarop
volgende zes weken gaat de gezinsbehandelaar samen met alle
gezinsleden aan de slag om duidelijk te krijgen wat er goed gaat
in het gezin, wat jullie willen veranderen en bij welke problemen
jullie hulp willen. De gezinsbehandelaar is er voor alle gezinsleden. Er kan wel met gezinsleden apart gepraat worden maar
de gezinsbehandelaar zal steeds
letten op openheid.

Enkele voorbeelden:
Jouw
ouders
en
jij
willen meer gezelligheid in huis.
Jouw ouders en jij leren
hoe een ruzie op te lossen.
Jouw broer/zus en jij kunnen beter met elkaar overweg.
Jouw ouders en jij weten wat de
gestelde diagnose betekent.

Voor wie?
IPG is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar,
waar een psychiatrische diagnose
is gesteld bij een kind en/of bij de
ouder(s). Of één van de gezinsleden is in behandeling bij Jeugd
ggz.

Doelen
Als gezin stel je samen met de
gezinsbehandelaar de doelen op
waaraan jullie willen werken. Dit
kunnen doelen van jou zijn, van
jouw ouders en gezamenlijke
doelen.

Hoe lang en hoe vaak?
De
gezinsbehandeling
duurt
meestal zes maanden. In de eerste vier maanden komt de gezinsbehandelaar twee keer per week
ongeveer anderhalf uur en de
laatste twee maanden één keer
in de week.

Na vier en na zes maanden kijken wij met elkaar terug op wat
jullie allemaal bereikt hebben en
hoe jullie dit vast kunnen houden
wanneer de gezinsbehandelaar
weg is.

Tot slot
Het doel van IPG is dat jullie als
gezin een manier vinden om prettig met elkaar te leven met respect voor de kwetsbare kant van
ieder gezinslid. Van jou als jongere wordt een actieve houding
verwacht om zoveel mogelijk uit
de behandeling te halen. Ook van
jouw ouders wordt dit verwacht.
Kosten
De behandeling van jeugd tot 18
jaar wordt door uw gemeente betaald. Hiervoor heeft u een verwijzing van uw huisarts, medisch
specialist of jeugdarts nodig, of
een aanmelding door uw gemeente (Sociale Wijkteam of
CJG).

‘We hebben veel gepraat. Maar het moeilijkste was om echt te luisteren’

