Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kunnen jij of je ouders/verzorgers
terecht bij de behandelaar of neem contact op met Jeugd ggz.

KIDZ-expertiseteam

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

Hulpverlening aan kinderen van 0 t/rn 5 jaar

www.jeugdggz.com

gemaakt door: jan van der heide

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.

Een plezierige band tussen u en uw kind zorgt ervoor dat uw kind zijn leefwereld
durft te ontdekken. Het kind weet immers dat er altijd iemand is waarop hij terug kan vallen bij dreigend gevaar, teleurstelling of frustratie.
Het belang van een goede relatie is groot. De relatie bereidt het kind
voor op een leven met anderen zoals klasgenootjes, leerkrachten en
toekomstige partners.

KIDZ-expertiseteam

Soms gaan er in het vormen van
de prille relatie tussen ouder en
kind dingen mis.
Het KIDZ -expertiseteam weet
hoe kwetsbaar deze band kan
zijn. Ouders hebben soms last
van onzekerheden. Ligt het aan
mij? Ligt het aan mijn kind? Ligt
het aan nare gebeurtenissen?

gesprekken over uw hulpvraag,
klachten, ontwikkeling en gezin.
Uw kind kan hierbij aanwezig
zijn. Er vindt een video-observatie plaats van u en uw kind. Ook
kan er in deze fase informatie ingewonnen worden bij de peuterspeelzaal of basisschool. Aan het
eind is er een adviesgesprek.

Het KIDZ-expertiseteam staat
voor: vraaggerichte zorg, zorgvuldige diagnostiek, effectieve behandelingen, ondersteunen van
kwetsbare ouders en zorg zoveel
mogelijk dicht in de buurt.

Adviesgesprek
Tijdens het adviesgesprek vertellen wij u hoe wij over de situatie
denken en stellen wij een plan
van aanpak voor om de problemen op te lossen. Er kan snel met
behandelen gestart worden, maar
soms is er meer onderzoek nodig.

Na verwijzing door uw huisarts,
jeugdarts, kinderarts of gemeente, wordt u uitgenodigd voor de
reguliere intake of voor eendagsdiagnostiek.
Reguliere intake
De intakeprocedure bestaat uit

Eendagsdiagnostiek
De intakeprocedure wordt in Almelo en Deventer op één dag gepland. U weet hierdoor snel waar
u aan toe bent.

Hulpverlening
De hulp is altijd afgestemd op de
mogelijkhedenvan u en uw kind.
Per locatie kan het aanbod verschillen.
U kunt bij ons terecht voor:
een eenmalig gesprek
• diagnostiek
• ouderbegeleiding
• ouder-kindtherapie
• speltherapie
• EMDR (behandeling om nare ervaringen te verwerken)
• video Hometraining
• oudercursus
• medicamenteuze ondersteuning
• thuisbehandeling / begeleiding
Doel
U voelt zich gehoord,gerespecteerd en verstevigd in uw ouderschap en u heeft meer zicht op
uw kind. Uw kind ervaart meer
emotionele veiligheid en gaat
weer met vertrouwen relaties

“Mijn kind krijgt steeds meer vertrouwen in zichzelf ”

aan. Hij of zij kan zich weer verder ontwikkelen met respect voor
de eigen mogelijkheden.
Het team
Er zijn verschillende professionals
verbonden aan het KIDZ -expertiseteam, zoals sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,
GZpsychologen, klinisch psychologen, artsen en kinderpsychiaters. De KIDZ expertiseteams zijn
verbonden
aan het Specialistisch Centrum Infant Mental Health van Dimence.
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).

