Centrum Adolescentenpsychiatrie
Deeltijdbehandeling Inzichtgevende groepen

“Ik moest kiezen: deeltijdbehandeling of een
jaar Amerika. Het klinkt raar, maar ik ben
echt blij dat ik voor deeltijdbehandeling heb
gekozen, heb hier meer geleerd dan in welke
reis ook!”(Jochem, 23 jaar)

Wat is deeltijdbehandeling?

Deeltijdbehandeling is een intensieve vorm
van behandeling, waarin je in groepsverband
gaat werken aan de problemen waarvoor je
hulp hebt gezocht. Je bent een aantal dagen
per week in behandeling. ’s Avonds, ’s nachts
en in het weekend ben je thuis. Deeltijdbehandeling kan een goede therapievorm zijn
als ambulante therapie van bijvoorbeeld één
uur per week onvoldoende helpt om jouw
problemen te doorbreken.
Deeltijdbehandeling vindt plaats in een
groep van maximaal negen personen. Behandeling vindt plaats in en met een groep,
maar iedereen werkt wel aan zijn of haar
eigen problemen en doelen. Deze worden
beschreven in een persoonlijk behandel-

Centrum Adolescentenpsychiatrie
(073) 658 66 51

plan. Dit behandelplan vormt de rode
draad tijdens de deeltijdbehandeling en
wordt regelmatig geëvalueerd.
In een groep kun je veel van en met elkaar
leren. Zeker als je een tijd lang zo intensief
met elkaar optrekt. Vaak loop je binnen de
groep tegen dezelfde patronen aan, als
waar je ook in het dagelijks leven in vastloopt. Meestal zal de groep een veilige plek
worden, waar je ander gedrag kunt gaan
uitproberen. Omdat je in deeltijdbehandeling niet alleen praat, maar ook dingen
doet en ervaart, leer je jezelf steeds beter
kennen. Je gaat begrijpen waarom je dingen doet en wat dat voor gevolgen heeft.
Hierdoor krijg je duidelijk welke zaken je
in jouw leven graag anders zou willen. In
de groep met leeftijdsgenoten kun je op
een veilige manier gaan oefenen met de
dingen die je hebt geleerd.
“Ik leer hier echt contact maken met mensen
en dat is zó’n goed gevoel. In plaats van af te
wachten welke verwachtingen mensen van
mij hebben en te kijken hoe ik daaraan kan
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voldoen (of juist hoe ik daar nooit aan
voldoe), leer ik kijken vanuit wat ik wil, waar
ik behoefte aan heb.”(Maaike, 22 jaar)

Wat kun je verwachten in een
deeltijdbehandeling?

De deeltijdbehandeling heeft verschillende
behandelgroepen.
In de psychodynamische, inzichtgevende
groepen ligt het accent op persoonlijke
verandering, het (verder) ontwikkelen van
eigen identiteit, inzicht, autonomie en
groei. Aan de hand van jouw persoonlijke
behandeldoelen onderzoek je oude patronen en ga je op zoek naar alternatieven,
binnen en buiten de behandeling. Door jezelf beter te leren kennen, kun je manieren
vinden om andere keuzes te gaan maken,
waardoor jij je weer verder kunt gaan ontwikkelen. In deze groepen moet je in staat
en bereid zijn om over je eigen gevoelens
en handelen na te denken.
>>

www.adolescentenpsychiatrie.nl

In het begin van de behandeling is er tijd
nodig om kennis te maken met de groep,
een plek te vinden in de groep en een indruk te krijgen van wat deeltijdbehandeling is. Meestal wordt dit als een moeilijke
periode ervaren, waarin angsten en klachten tijdelijk kunnen toenemen. De ervaring
leert dat je na verloop van tijd meer kunt
gaan kijken naar hoe jij de dingen doet. Je
gaat onderzoeken hoe jij bent vastgelopen
en hoe je dit zou kunnen veranderen. Hoe
actiever je deelneemt, hoe meer effect de
behandeling voor jou zal hebben.
We vinden het contact met je ouders/verzorgers belangrijk. Waar mogelijk willen
we hen graag bij de behandeling betrekken.
Bij deeltijdbehandeling gelden een aantal
‘huisregels’. Deze regels gaan over o.a. aanwezigheid, privacy, gebruik van ruimtes en
materialen, gebruik van alcohol en drugs
etc.
Elke groep heeft een eigen behandelprogramma, met daarin verschillende onderdelen, zoals groepspsychotherapie, creatieve therapie, psychomotorische therapie
en sociotherapie. Aan elke groep is een
vast team van therapeuten verbonden.
Voor wie is deeltijdbehandeling?

“Het lukte me steeds net om nog door te
gaan. Niemand wist hoe ellendig ik mij van
binnen voelde. Toen ik stage liep, stortte ik
echt in, het ging niet meer. Na een paar
maanden ben ik gestart in deeltijdbehandeling. Ik ontdekte dat ik niet de enige was met
problemen. Het werken in een groep was
voor mij een steun en nu kan ik weer verder.”
(Ilse, 20 jaar)

Duur van de behandeling

De behandelduur voor de inzichtgevende
groepen is 7 maanden, met een eventuele
verlenging van nog 2 maanden, gedurende
drie dagen per week.
Daarnaast ga je minimaal één dag per week
langzamerhand studie of werk en/of andere activiteiten oppakken, die jou kunnen
gaan helpen na de deeltijdbehandeling
weer zo goed mogelijk de ontwikkelingstaken op te pakken die passend zijn bij deze
levensfase.

ling op dit moment inderdaad een geschikte behandelvorm voor jou is. Tevens wordt
gekeken voor welke groep je in aanmerking
komt en aan welke doelen je daar zou kunnen gaan werken. Het is altijd mogelijk je
ambulante behandelaar te vragen eerst een
vrijblijvend informatief gesprek te regelen
over deeltijdbehandeling voordat je besluit
je aan te melden.
“Ik heb de deeltijdbehandeling ervaren als
een plek waar ik me veilig heb gevoeld en
veel steun heb ontvangen. Ik ben gegroeid en
heb zoveel geleerd, maar het belangrijkste
van alles is dat ik mezelf ben gaan leren
kennen. Ik weet nu beter wat mijn zwakke
kanten zijn en hierdoor denk ik dat ik in
moeilijke situaties beter op mezelf terug kan
vallen en de steun bij mezelf kan vinden. Ik
heb hier veel geleerd, maar ik denk dat het
terugkrijgen van mijn zelfvertrouwen en
zelfwaardering het belangrijkste punt is.”
(Floor, 21 jaar)

Aanmelding

Als deeltijdbehandeling je aanspreekt, kun
je de mogelijkheid van deelname bespreken met je ambulante behandelaar. Hij/zij
kan dan in overleg met jou een aanmelding
verzorgen. Je krijgt een uitnodiging voor
een intakegesprek met een groepsbehandelaar van de deeltijdbehandeling. In dit
gesprek wordt bekeken of deeltijdbehande-
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Voor jongeren van 18 t/m 23 jaar die in
hun dagelijks leven:
• met regelmaat vastlopen in meerdere situaties (school/werk, relaties, vriendenkring, thuis);
• steeds tegen dezelfde teleurstellingen of
frustraties aanlopen en dit niet weten te
veranderen;

• steeds terugkerende gedachten en gedragingen hebben en hier niet mee kunnen
stoppen, zelfs niet wanneer het vervelende gevolgen heeft;
• de stap naar het volwassen leven niet kunnen / durven zetten.
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