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

Ouderschapsdiagnostiek

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 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.

Ouderschapsdiagnostiek is bedoeld voor ouders van kinderen van 0
– 18 jaar die tegen grote problemen aanlopen in het opvoeden en
waar de al geboden hulp weinig heeft verbeterd aan de zwaarte van
het ouderschap. Het kan gaan om ouders met persoonlijke, psychische,
psychiatrische en/ of cognitieve problemen, die tot nu toe nog niet zijn
verhelderd.

ouderschapsdiagnostiek

U wilt graag een fijn gezin
en een goede relatie met uw
kind(eren). U merkt echter dat
u steeds meer vastloopt in het
ouderschap. Misschien vraagt u
zich af of u wel een goede vader
of moeder bent en twijfelt over
uw eigen mogelijkheden om uw
kind gezond en veilig te laten
opgroeien. Het is niet duidelijk
waarom dit al een lange tijd niet
lukt. Met Ouderschapsdiagnostiek helpen wij u deze problemen beter te begrijpen en gaan
wij met u op zoek naar uw sterke eigenschappen die u in kunt
zetten in de opvoeding.
Doel
In de Ouderschapsdiagnostiek
helpen wij u beter te begrijpen
waarom u tegen problemen aanloopt in het ouderschap. Misschien heeft u al hulp gehad en
heeft dit niet (genoeg) geholpen.

Ouderschapsdiagnostiek helpt u
verhelderen wat
uw sterke en zwakke eigenschappen zijn die van invloed zijn op
de opvoeding. Daarnaast helpt
het bij de afweging wat de volgende stap is en krijgt u passende adviezen voor vervolghulp. We
bieden u handvatten om op een
betere manier vorm te geven aan
het ouderschap.
Hoe?
U komt één of twee dagdelen in
het Diagnostiekcentrum voor gesprekken (een gesprek duurt ca.
180 minuten). Vooraf krijgt u een
vragenlijst over risicofactoren in
en rond uw gezin en over psychi(atri)sche problemen en erfelijkheid. Na afloop vindt een
gesprek plaats met advies voor
eventueel verder hulp. U en uw
huisarts ontvangen een brief met
de belangrijkste uitkomsten.

Dagdeel 1
• Gesprek over de verwachtingen
en teleurstellingen van het
ouderschap tot nu toe.
• Gesprek over de eigen gehechtheidsgeschiedenis
• Het invullen van testen en vragenlijsten.
Sommige ouders willen weten of
de huidige zorg die ze hun kind
bieden goed genoeg is. Dan kan
er een extra dagdeel met u worden afgesproken.
Dagdeel 2
• Onderzoek naar de samenwerking tussen ouders en kind.
• Onderzoek naar de ouder-kind
relatie.
• Gesprek over het ouderschap.
• Adviezen over de sterke kanten
en valkuilen van de ouder en hoe
deze valkuilen te voorkomen, te
compenseren of verder te onder-

“Het helpt om elkaars kwaliteit te zien”

zoeken en te behandelen.
Praktische informatie
De Ouderschapsdiagnostiek wordt
uitgevoerd door twee hulpverleners (klinisch psycholoog en psychodiagnostisch medewerker) in
samenwerking met een multidisciplinair
team. Zij maken gebruik van de
nieuwste neuropsychiatrische en
neuropsychologische inzichten op
het gebied van emoties, partnerrelaties, gehechtheid en ouderschap.
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).

