Centrum Adolescentenpsychiatrie

Wat doet het Centrum
Adolescentenpsychiatrie?
Het Centrum Adolescentenpsychiatrie biedt
verschillende specifieke vormen van hulp
en begeleiding aan jonge mensen met ingewikkelde psychische en psychiatrische
problemen.
Voor wie?
De behandelingen van het centrum zijn
speciaal afgestemd op adolescenten en
jongvolwassenen. Je komt voor een behandeling in aanmerking als je psychische klachten grote invloed hebben op je dagelijkse
leven, zoals opleiding, werk of zelfstandig
wonen. Soms hebben de klachten tot gevolg dat het contact met familie, vrienden
of instanties niet goed verloopt. Als je onvoldoende mogelijkheden hebt om zelf je
situatie te veranderen, dan kan het Centrum Adolescentenpsychiatrie hulp en ondersteuning bieden.
Het doel van de behandeling
Het gemeenschappelijke doel van alle behandelingen in het centrum is: ‘op eigen
benen leren staan’. Tijdens de behandeling
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krijg je inzicht in je psychische klachten en
leer je daarmee om te gaan. De behandeling is vooral gericht op het leren ontdekken en ontwikkelen van je eigen capaciteiten, en om van die nieuwe mogelijkheden
gebruik te maken.
Van aanmelding tot behandeling
• Aanmelding. Voor een aanmelding heb je
een verwijzing nodig van je huisarts of
van een medisch specialist. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een intakegesprek.
• Intakegesprek. In het intakegesprek breng
je, samen met een behandelaar, je problemen in kaart. Hierna volgt een advies
voor verder onderzoek binnen het centrum, dit advies wordt met je besproken.
• Onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan
door medewerkers van het onderzoeksteam. Dit team bestaat uit verschillende
specialisten, bijvoorbeeld psychologen,
sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en
psychiaters. Het onderzoek bestaat onder
meer uit gesprekken, invullen van vragenlijsten en psychologisch onderzoek.
De onderzoeksfase wordt afgesloten met
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een gesprek met een psychiater of klinisch psycholoog. In dit gesprek worden
de uitkomsten van het onderzoek met je
besproken en met jou en je ouders wordt
besloten hoe de behandeling er uit gaat
zien.
• Behandeling. Hierna begint de behandeling. Je krijgt een transmuraal behandelaar toegewezen, die de hele behandeling
gaat coördineren. In overleg met deze behandelaar bepaal je wat voor jou het
meest geschikte behandeltraject is. De afspraken worden vastgelegd in je behandelplan. Belangrijke doelstellingen hierbij
zijn het creëren van voortgang en het zo
goed mogelijk oplossen van je problemen.
Uiteindelijk doel blijft een maximaal mogelijke zelfstandigheid.
Op elk gewenst moment kunnen andere
deskundigen bij de behandeling worden
betrokken. De transmuraal behandelaar houdt
de voortgang in het behandeltraject in de
gaten en zorgt ervoor dat eventuele andere
ingeschakelde trajecten goed op elkaar aansluiten. Hierna kun je lezen welke verschillende behandelmogelijkheden er zijn.
lees verder op de andere zijde
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Behandelteams
Het Centrum Adolescentenpsychiatrie bestaat uit drie behandelunits: Ambulante behandeling, Deeltijdbehandeling en Klinische behandeling. In de behandelteams
werken psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, groepsleiders, psychiatrisch verpleegkundigen en
vaktherapeuten.
De behandelteams onderhouden intensieve
samenwerkingsverbanden met personen of
instellingen op het gebied van jeugdhulpverlening, onderwijs, werk, huisvesting en
dagactiviteiten.
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Contact met familie
Omdat je in een leeftijdsfase zit waarin het
gezin een belangrijke rol speelt, willen wij
ook graag in contact komen met je ouders
en eventuele andere gezinsleden. Dat kan
dan betrekking hebben op informatie over
de behandeling of misschien het deelnemen aan een gezinstherapie. Een uitnodiging aan je ouders en andere gezinsleden
wordt altijd met jou overlegd.
Verschillende behandelmogelijkheden
• Ambulante behandeling
(locatie ’s-Hertogenbosch)
Bij ambulante behandeling zijn er een

aantal vormen mogelijk: individuele gesprekken, ouder- en/of systeemgesprekken, groepsgesprekken en trainingen.
Soms kan de behandeling ook in je eigen
omgeving plaatsvinden, bijvoorbeeld bij
ambulante woontraining of huisbezoek.
• Groepsbehandelingen.
Door het Centrum worden ook groepsgesprekken en groepstrainingen gegeven.
Voorbeelden hiervan zijn de ambulante
groepspsychotherapie en de training
’Rots en Water’.
• Deeltijdbehandeling
(locatie ’s-Hertogenbosch)
Deeltijdbehandeling is een behandelvorm
die intensiever is dan ambulante behandeling. Deeltijdbehandeling kan enkele dagen per week in beslag nemen en
bestaan uit groepsgesprekken, individuele gesprekken, creatieve therapie, bewegingstherapie, muziektherapie of ergotherapie. Voor sommige deelnemers ligt
daarbij het accent op persoonlijke verandering, inzicht en groei, voor anderen
meer op het leren omgaan met beperkingen en het aanleren van structuur.
• Klinische behandeling
(locatie Zilverlinden in Vught)
Klinische behandeling is de meest intensieve vorm van behandeling die wij aanbieden. Bij een klinische behandeling ben
je tijdelijk opgenomen op een afdeling. Er
zijn verschillende mogelijkheden:
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• Diagnostiekunit.
Hier staan observatie en diagnostiek centraal. Voor de meeste jongeren is dit de
eerste opname. Samen met het behandelteam zoek je uit wat de mogelijke problemen en belemmeringen zijn waar jij en je
omgeving last van hebben. De bedoeling
hiervan is om in een periode van een paar
weken tot een voor jou passende behandeling te komen. Het doel van de opname is
een diagnose te stellen en een op maat
gesneden behandeladvies te geven.
•U
 nit voor vervolgbehandeling.
D
 eze unit biedt de mogelijkheid om na
diagnostiek een intensief behandelprogramma te volgen. De behandeling is gericht op het aanleren van vaardigheden
die voor jou belangrijk zijn.
•U
 nit voor woontraining.
Deze unit richt zich op het aanleren van
vaardigheden om zelfstandig te wonen.
Er is aandacht voor alle aspecten, ook
voor het dagelijkse praktische leven.
•K
 amertraining.
Het Centrum beschikt over flats en huizen
in ’s-Hertogenbosch waar kamertraining
wordt gegeven. Doel van deze training is
het aanleren van zelfstandig wonen, minder intensief dan de woontraining.
•A
 mbulante woontraining.
Ambulante woontraining kan zowel aan
huis als op het kameradres worden gegeven. Het belangrijkste doel is het trainen
naar zelfstandigheid. Op een praktische
manier wordt ingespeeld op leerpunten
in de thuissituatie.
Als je meer wilt weten over de hierboven
beschreven behandelingen, kijk dan op
www.adolescentenpsychiatrie.nl. Onder
het kopje ‘Folders’ vind je informatie over
de verschillende behandelvormen.
Persoonlijke gegevens
Van iedereen die bij de Reinier van Arkel
groep in behandeling is, wordt een elektronisch patiëntendossier gemaakt. De
gegevens in dit dossier zijn alleen voor
jou en het behandelteam toegankelijk. Dit
is wettelijk zo geregeld. Als je je dossier
wilt inzien, kun je dit aan je behandelaar
vragen. Meer informatie over het omgaan
met persoonsgegevens vind je in de folder
’Zorg als Hoofdzaak’ en de folder ’Rechten
en Huisregels’.

om deel te nemen aan een van de lopende
wetenschappelijke onderzoeken. Deelname
is altijd vrijwillig. De gegevens zullen altijd
anoniem verwerkt worden. Je behandelaar
kan je meer vertellen over de lopende onderzoeken binnen het centrum.
Tijdig afzeggen
Mocht je niet op een afspraak kunnen komen, laat dit dan tijdig weten aan het secretariaat, uiterlijk 24 uur van tevoren. Als
je niet of te laat afzegt, dan zullen wij kosten in rekening moeten brengen.
Aanmelding
Centrale Aanmelding en Advies
(073) 658 68 68
aanmelding@reiniervanarkel.nl
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5211 LJ ’s-Hertogenbosch
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Ambulante behandeling en
Deeltijdbehandeling
Locatie ‘s-Hertogenbosch
Bethaniestraat 2
5211 LJ ’s-Hertogenbosch
(073) 658 66 51
(073) 658 66 52
Klinische behandeling
Locatie Zorgpark Voorburg Vught
(Zilverlinden)
Parklaan 10
5261 LR Vught
(073) 658 57 00

Wetenschappelijk onderzoek
Het Centrum Adolescentenpsychiatrie wil
de kwaliteit van haar behandelingen verder
verbeteren. Daarom wordt er, in samenwerking met de Universiteit Utrecht, wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de
problemen van jongeren die zich aanmelden en naar de effecten van behandelingen. Het kan zijn dat je gevraagd wordt
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