Bijzonder Jeugdwerk

Specialistische
gezinsbehandeling
Hulp bij opvoeden en opgroeien
Als ouder hebt u veel zorgen, want het opvoeden en opgroeien
van uw tiener (12-18 jaar) verloopt niet zonder problemen.
Misschien spelen er in uw gezin ook andere problemen, waar u
mee zit. U bent op zoek naar hulp. Gezinsbehandeling kan jullie
helpen om de problemen op te lossen.
Voor gezinnen met een tiener
Specialistische gezinsbehandeling is bedoeld voor gezinnen met een
tiener tussen 12 en 18 jaar. Ook broers of zussen worden erbij
betrokken.
Professioneel en deskundig
De hulp wordt geboden door een ambulant gezinsbehandelaar van
Bijzonder Jeugdwerk. De gezinsbehandelaar is gespecialiseerd in
ernstige gedragsproblemen bij tieners.
Sterker worden in de opvoeding
Als uw kind gedragsproblemen heeft, dan heeft dat invloed op het hele
gezin. Samen met de gezinsbehandelaar maken jullie een plan om de
problemen op te lossen. Er is aandacht voor alle gezinsleden. Op een
positieve manier, zonder iemand te veroordelen. Als ouder/verzorger
wordt u geholpen om sterker te worden in de opvoeding. U kunt met al
uw vragen en problemen bij de gezinsbehandelaar terecht.
Ook bij psychiatrische problemen
Ook als er sprake is van psychiatrische problemen, kan de
gezinsbehandelaar u helpen. Jullie leren om te gaan met de
beperkingen en gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Het
doel is dat jullie weer samen verder kunnen als gezin.
Gezinsbehandeling bij verblijf
Verblijft uw kind tijdelijk intern bij ons? Ook dan hebt u recht op
gezinsbehandeling. De gezinsbehandelaar maakt een afspraak om
thuis op bezoek te komen. De gezinsbehandelaar heeft veel aandacht
voor uw zorgen en verdriet. Ook wordt u ondersteund om het gezag
weer terug te krijgen. U behoudt altijd de regie over de opvoeding, ook
als uw kind tijdelijk bij ons verblijft.

Bij u thuis
De gezinsbehandelaar komt bij jullie thuis. We houden zoveel mogelijk
rekening met ieders agenda.
Hoe lang
De behandeling duurt gemiddeld enkele maanden.
Na afloop
Het resultaat is dat uw gezin weer op eigen kracht verder kan.
Dit zeggen ouders na afloop van de hulp:
- er is een betere sfeer in huis
- ik heb beter contact met mijn kind
- mijn kind heeft minder gedragsproblemen
- er zijn minder conflicten, minder stress
- ik heb meer vertrouwen in mijn eigen opvoeding
- ik kan beter omgaan met het gedrag van mijn kind
Aanmelding of vragen
Wilt u meer informatie of aanmelden? Neem dan contact met ons op:
tel. 0493 – 312589.
Vergoeding
Wilt u weten of specialistische gezinsbehandeling wordt vergoed? Neem
dan contact op met uw gemeente. U hebt een verwijsbrief nodig van de
huisarts of hulpverlener.
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