Psycho-educatie
Een diagnose, hoe nu verder?
Bij uw kind is een onderzoek gedaan en een diagnose gesteld. Er
is bijvoorbeeld sprake van een (ontwikkelings)probleem of
stoornis. Maar hoe nu verder? Er kunnen allerlei vragen en
onzekerheden bij u opkomen. Wat betekent het eigenlijk
allemaal? En hoe kun je er het best mee omgaan? Wat zijn de
positieve kanten en hoe kan ik die meer benadrukken?
Psycho-educatie
Blijf niet zitten met uw vragen. Psycho-educatie kan u helpen!
In één of enkele gesprekken geven wij u een heldere uitleg over de
problematiek, waardoor u het probleem van uw kind beter gaat
begrijpen en accepteren. U leert hoe u uw kind – ook in moeilijke
omstandigheden - positief kunt opvoeden.
Voor iedereen
Bijzonder Jeugdwerk geeft psycho-educatie aan kinderen en jongeren
(tot 27 jaar), hun ouders en andere betrokkenen. Bijvoorbeeld aan
familieleden, verzorgers, docenten en hulpverleners. We geven op
verzoek ook voorlichting aan steungroepen en verenigingen.
Locaties in de buurt
Psycho-educatie wordt gegeven op onze locaties in Den Bosch, Venlo,
Deurne of Helmond. Samen met u overleggen we welke locatie handig
is. Als het reizen voor u een probleem is, zoeken we naar een andere
oplossing.
Intake
U wordt eerst uitgenodigd voor een intake, samen met uw zoon of
dochter. We maken kennis met elkaar en bespreken jullie vragen.
De intake is niet meer nodig, als uw kind al heeft deelgenomen aan een
onderzoek bij Bijzonder Jeugdwerk. U krijgt dan dezelfde psycholoog of
orthopedagoog als in het onderzoek.
Het is niet per se nodig dat de diagnose bij Bijzonder Jeugdwerk is
gesteld. Dat kan ook ergens anders zijn gebeurd. Soms is de diagnose
al wat langer geleden. Ook dan kunnen u en uw kind profijt hebben van
psycho-educatie. Het is nooit te laat om uw kennis en vaardigheden op
te frissen. Goede voorlichting helpt u verder.

Antwoord op uw vragen
Psycho-educatie bestaat uit 1 tot 3 gesprekken, samen met uw kind en
evntueel andere betrokkenen. In die gesprekken krijgt u informatie over
de oorzaken, symptomen en gevolgen van de problematiek. We geven
antwoord op al uw vragen en onzekerheden. Ook leggen we uit wat er
mogelijk is aan ondersteuning en behandeling. Tot slot krijgt u tips hoe
u met de problematiek kunt omgaan. Daarbij benadrukken we altijd de
sterke kanten van uw zoon of dochter.
Deskundig en onafhankelijk
Psycho-educatie wordt gegeven door een psycholoog en/of
orthopedagoog. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij een
geregistreerde gezondheidszorgpsycholoog.
Toestemming
Is een kind jonger dan 12 jaar, dan geven de ouders toestemming voor
de psycho-educatie. Jongeren van 12 tot 16 jaar geven samen met hun
ouders toestemming. Vanaf 16 jaar hoeft alleen de jongere
toestemming te geven.
Aanmelden of meer informatie?
Neem contact met op met ons aanmeldteam, tel. 0493 – 327506 of mail
naar aanmelding@bj.nl
Vergoeding
Wilt u weten of de psycho-educatie wordt vergoed? Neem dan contact
op met uw gemeente (voor kinderen/jongeren tot 18 jaar) of met uw
zorgverzekeraar (voor jong-volwassenen van 18 tot 27 jaar). U hebt
een verwijsbrief nodig van uw huisarts of hulpverlener.

