Intensieve deeltijd Jeugd
Groep Zoomkant
Deze folder gaat over Groep Zoomkant
van GGZ WNB, de intensieve
deeltijdbehandeling Jeugd in Bergen op
Zoom voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De
informatie in deze folder is vooral
bedoeld voor ouders en verzorgers
(verder kortweg ’ouders’ genoemd) en
verwijzers. In de fase van aanmelding
wordt aanvullende informatie verstrekt.

op het bevorderen van de sociaal
emotionele ontwikkeling van het kind,
het versterken van de onderlinge relaties
in het gezin, en het samen zoeken naar
mogelijkheden en oplossingen. De
doelen worden vooraf met ouders en de
jeugdprofessional van de gemeente
besproken en vastgesteld in het
zorgarrangement.

Wat is deeltijdbehandeling?
‘Deeltijd’ betekent dat de kinderen thuis
wonen, op hun eigen school onderwijs
volgen en 2 dagen per week (onder
schooltijd) behandeling krijgen bij GGZ
WNB. Ouders volgen ouder-kind
therapie en systeemtherapie op locatie
van de deeltijdbehandeling.

Voor wie is deze deeltijdbehandeling?
Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m
12 jaar met ontwikkelingsproblemen
en/of psychiatrische problematiek en
die op meerdere terreinen vastlopen
(thuis, school, vrije tijd).
Voor gezinnen met een disbalans in
de draagkracht of -last en/of
problemen in de interactie.
Het is belangrijk dat er motivatie en
mogelijkheden tot verandering
binnen kind en gezinssysteem zijn om
aan het intensieve programma deel te
nemen.
Het kind kan functioneren en leren in
een kleine groep.

Doel
Het doel van de intensieve deeltijd is
kinderen en ouders een intensiever
aanbod te bieden dan binnen de
ambulante setting mogelijk is. Hierbij
bieden we zorg op maat die aansluit bij
de hulpvraag. De behandeling richt zich
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Visie en werkwijze
De visie en werkwijze van de
deeltijdbehandeling is grotendeels
gebaseerd op de ontwikkelingsmijlpalen
van 'The Learning Tree' van S.
Greenspan. D.m.v. spelsituaties,
groepsmomenten, themagroep
(groepstherapie), gezinstherapie
(ouder/kind), beeldende therapie en
psychomotore therapie wordt een goed
beeld gekregen van de ontwikkeling van
het kind in samenwerking met ouders.
Door aan te sluiten bij het kind op
zijn/haar niveau, interactie uit te lokken
en samen plezier te maken komt er
ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast
vindt er ouder-kind behandeling en
systeemtherapie plaats gericht op de
interacties en patronen binnen het
gezin. Waar nodig worden aanvullende
methodieken en therapieën geïndiceerd
om de behandeling op maat aan te
kunnen bieden, zoals bijvoorbeeld
individuele psychotherapie, cognitieve
gedragstherapie en farmacotherapie
(medicatie).
Intake en hulpvraagverheldering
Aanmelding voor de intensieve deeltijd
vindt plaats na intake binnen het
ambulante intaketeam of na evaluatie
van een lopende behandeling waarin
advies voor intensieve deeltijd gegeven
wordt. Wanneer dit geadviseerd wordt
zullen de ouders en het kind

uitgenodigd worden voor een gesprek
om de hulpvraag te verhelderen en
doelen voor de behandeling op te
stellen. Als er deeltijdbehandeling wordt
ingezet is er sprake van hoogcomplexe
zorg en wordt altijd een jeugdprofessional van de gemeente betrokken.
Wat betekent het voor het kind?
Kinderen komen 2 dagen per week
naar Groep Zoomkant. Deze is gevestigd
in Bergen op Zoom. De groep bestaat uit
6 tot max. 8 kinderen. Er zijn 2 behandelgroepen: een groep op maandag en
donderdag en een groep op dinsdag en
vrijdag. De kinderen zijn van 8.30 uur tot
14.45 uur in de groep. De behandelgroep wordt intensief begeleid door een
team van vaste sociotherapeuten.
Wat betekent het voor de ouders?
De deeltijdbehandeling is een intensieve
periode die bij de meeste ouders
emoties en vragen oproept. Ouders zijn
nauw betrokken bij de behandeling
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de ouders en het kind over de aard,
doel en de te verwachten duur van de
behandeling. Die afspraken worden
vastgelegd in een behandelplan dat
met kind en ouders wordt besproken.
Voor kinderen tot 12 jaar beslissen de
ouders of het plan wordt uitgevoerd.

en het is belangrijk dat ze zicht hebben
en krijgen op de ontwikkeling van hun
kind en deze mee kunnen ondersteunen.
Dit gebeurt in de ouder-kind therapie en
de systeemtherapie. In de systeemtherapie kan de nadruk liggen op het
veranderen van de omgang met elkaar
(interactiepatronen) of de manier
waarop tegen het probleem wordt
aangekeken (betekenisgeving). Ook kan
er aanvullend thuisbegeleiding worden
ingezet.
Er is elke behandeldag contact tussen
sociotherapeuten en ouders via een
heen-en-weer schrift. Ouders volgen
ouder-kind therapie en systeemtherapie
en nemen deel aan het kennismakingsgesprek en de evaluaties (blokgesprekken). Zie ook de folder
'Systeemtherapie Jeugd'.
Toestemming voor behandeling
Als na de aanmelding wordt besloten tot
behandeling maken we afspraken met

Als de kinderen 12 jaar of ouder zijn dan
dienen zij ook zelf in te stemmen met de
voorgestelde behandeling. Meer
informatie over de rechten van de cliënt
staat in de brochure 'Uw rechten als
cliënt bij GGZ WNB'.
Onderwijs
Kinderen volgen op de andere dagen
onderwijs op hun eigen school.
Belangrijk is dat het 'Samenwerkingsverband Passend Onderwijs' betrokken is
als er problemen zijn binnen het
onderwijs. De school van herkomst is in
afstemming met het Samenwerkingsverband verantwoordelijk voor
eventuele (observatie)plaatsing op
Speciaal Onderwijs. Vanuit de
deeltijdbehandeling is er regelmatig
contact met de school van het kind
waarbij besproken kan worden wat een
helpende benadering van het kind is.
Vertrouwelijkheid en inzage
De gesprekken met de medewerkers zijn
vertrouwelijk, evenals de gegevens, en
vallen onder de geheimhoudingsplicht
krachtens de Wet op de geneeskundige
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behandelingsovereenkomst (WGBO) en
de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Volgens
de WGBO heeft u recht op inzage in het
dossier. Ook gelden het kopie- en het
correctierecht. Zie ook de folder 'Uw
rechten als cliënt bij GGZ WNB'.

woensdag). De sociotherapeuten zijn op
werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot
16.00 uur. De Zoomkant is overeenkomstig de meeste schoolvakanties
gesloten en op officiële feestdagen. Bij
de start van de behandeling ontvangt u
het vakantierooster.

Klachten
Als u kritische opmerkingen of klachten
heeft willen we die graag van u horen.
We raden u aan dan eerst contact op te
nemen met uw hulpverlener. Als u zich
onvoldoende gehoord voelt dan kunt u
contact opnemen met de
klachtenfunctionaris of een klacht
indienen bij de klachtencommissie van
GGZ WNB. Zie ook de folder
'Klachtenregeling cliënten'.

Vervoer
Ouders zijn verantwoordelijk voor het
regelen van vervoer van en naar de
deeltijd.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Duur van de behandeling
De behandeling duurt gemiddeld 16
weken. Gedurende deze behandelperiode zal er tweemaal geëvalueerd
worden met ouders en behandelaars.
Het is wenselijk dat de betrokken
jeugdprofessional deelneemt aan de
eindevaluatie.

Telefoon secretariaat Jeugd:
0164-289722
Internet: www.ggzwnb.nl

Openingstijden behandelgroepen
De behandelgroep is open op werkdagen
van 08.30 tot 14.45 uur (m.u.v.

Adres en telefoonnummers
Intensieve Deeltijdbehandeling
Groep Zoomkant GGZ WNB,
sector Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Louis Porquinlaan 1
4611 AM Bergen op Zoom

Meer informatie
Wellicht heeft u na het lezen van deze
folder nog vragen. Het is altijd mogelijk
om deze te stellen aan de medewerkers
van de intensieve deeltijdbehandeling of
om bovenstaand telefoonnummer te
bellen. Ook kunnen we een rondleiding
verzorgen. In de fase van aanmelding
wordt een kennismaking ingepland en
aanvullende informatie verstrekt.
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