Zorgpad Jeugd Intake
Aanmelding
Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling
Bespreking Team
Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij
nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten worden
besproken.
Diagnostiek
In de intakefase wordt aanvullende diagnostiek verricht:
heteroanamnese, kinderpsychiatrisch onderzoek, observatie
van het kind in het gezin en in de vertrouwde omgeving
buiten het gezin, analyse van gezinsdynamiek,
psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek. In de
intakefase wordt bekeken welke diagnostische middelen
worden ingezet.
ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling wordt voor
elk traject minimaal twee keer een meting gedaan. Het
verschil tussen de datum van de voormeting (intakefase) en
de datum van de nameting mag niet meer dan 18 maanden en
niet minder dan 6 maanden bedragen. Meting geschied
middels de korte klachtenlijst en een meetinstrument m.b.t.
functioneren en kwaliteit van leven.

Aanmelding

Eerste gesprek door
behandelaar met
ouders/begeleiders

Voor kinderen van 0-4 jaar staat de hulpvraag van ouders
centraal. Het is vaak moeilijk om tot een goede
hulpvraag te komen omdat de ouders nog weinig
ijkpunten hebben. De diagnostiek is op de volgende
punten gericht: anamnese, analyse van het actuele
gezinsdynamiek, observatie van het kind. De behandeling
zal met name gericht zijn op preventie van verergering
van de klachten binnen het gezin waarbinnen dit kind
zich beweegt.

ROM-meting

Bespreking in
team
Psychodiagnostische
screening + evt
aanvullende Diagnostiek
(tweede intake)

Adviesgesprek (derde gesprek) met
Hoofdbehandelaar en
ouders/begeleiders

Toewijzing specifieke
Zorgpad

Zorgpad Jeugd ADHD
Individuele behandeling
Je ontvangt uitleg over uw probleem en hoe je
hiermee om kan gaan middels CGT.

Diagnose ADHD
na intake

Individueel CGT,
Psychoeducatie/coaching

Systeembehandeling

Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het gezin
wordt betrokken bij de behandeling. Ouderbegeleiding
kan ook deel uitmaken van systeembehandeling.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling samen met
jouw geëvalueerd en evt. de doelen bijgesteld.

Evaluatie
Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.
Cogmedtraining (eigen
kosten)
Aanvullende
interventies
Evt. Farmacotherapie

Farmacotherapie
In overleg met psychiater of huisarts kan er evt.
medicijnen voorgeschreven worden. Je wordt hierin
begeleid door de huisarts of psychiater.
Cogmedtraining
Dit is een werkgeheugentraining die jou kan helpen
beter met je problemen om te gaan.

Evaluatie

ROM-meting

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling
wordt voor elk traject minimaal twee keer een meting
gedaan. Het verschil tussen de datum van de
voormeting (intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet minder dan 6
maanden bedragen.

Zorgpad Jeugd Angststoornissen
Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van
systeembehandeling.

Diagnose
angststoornis na
intake

Individuele
behandeling

Systeembehandeling

Evaluatie

Aanvullende
interventies

Evaluatie

ROM-meting

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen
cliënt en hulpverlener: CGT, exposure in vivo,
paniek en angstmanagement,
oplossingsgerichte therapie, relaxatietherapie.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.
Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen
zijn.
ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject minimaal
twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting
(intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Jeugd Obsessieve-Compulsieve stoornis
Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van
systeembehandeling.

Diagnose OCS na
intake

Individuele
behandeling

Systeembehandeling

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen
cliënt en hulpverlener: CGT, exposure in vivo,
paniek en angstmanagement,
oplossingsgerichte therapie, relaxatietherapie.

Evaluatie
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.
Aanvullende
interventies

Evaluatie

ROM-meting

Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen
zijn.
ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject minimaal
twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting
(intakefase) en de datum van de nameting
mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Jeugd Autismespectrumstoornis
Psycho-educatie, CGT en MBCT
Uitleg over de problemen en behandeling
middels CGT (cognitieve gedragstherapie) of
MBCT (mindfulnessbased cognitive therapie).

Diagnose ASS na
intake

Psychoeducatie en
CGT of MBCT

Multisystemische
begeleiding

Evaluatie

Evaluatie

Multisystemische begeleiding
Zowel personen in het gezin als op school
worden betrokken in de behandeling en kan er
begeleiding plaatsvinden met tips hoe het beste
om te gaan met de problematiek van het kind.
Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.
Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van
systeembehandeling.
Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

Aanvullende
interventies

Systeem
behandeling

Evaluatie

ROM-meting

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de
behandeling wordt voor elk traject minimaal
twee keer een meting gedaan. Het verschil
tussen de datum van de voormeting (intakefase)
en de datum van de nameting mag niet meer
dan 18 maanden en niet minder dan 6 maanden
bedragen.

Zorgpad Jeugd Eetstoornissen

Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt
en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie,
psychodynamische therapie, oplossingsgerichte
therapie.

Diagnose
Eetstoornissen na
intake

Individuele
psychologische
behandeling

Systeembehandeling

Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.
Ouderbegeleiding kan ook deel uitmaken van
systeembehandeling.

Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

Evaluatie

Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.
Aanvullende
interventies

Evaluatie

ROM-meting

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling
wordt voor elk traject minimaal twee keer een
meting gedaan. Het verschil tussen de datum van
de voormeting (intakefase) en de datum van de
nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Zorgpad Jeugd Stemmingsstoornissen
Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt
en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie,
psychodynamische therapie, oplossingsgerichte
therapie.

Diagnose
Stemmingsstoornis
na intake

Individuele
psychologische
behandeling

Systeembehandeling

Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.

Evaluatie

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling
wordt voor elk traject minimaal twee keer een
meting gedaan. Het verschil tussen de datum van
de voormeting (intakefase) en de datum van de
nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Aanvullende
interventies

Evaluatie

Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.

ROM-meting

Zorgpad Jeugd Ontwikkelingsstoornissen
Individuele psychologische behandeling
Verschillende therapievormen, waarbij er
persoonlijke gesprekken plaatsvindt tussen cliënt
en hulpverlener: CGT, Schemagerichte therapie,
psychodynamische therapie, oplossingsgerichte
therapie.

Diagnose
ontwikkelingssstoornis
na intake

Individuele
psychologische
behandeling

Systeembehandeling

Aanvullende interventies
Dit kunnen verschillende behandelvormen zijn.

Evaluatie
Op vaste momenten wordt de behandeling
samen met u geëvalueerd en evt. de doelen
bijgesteld.

Evaluatie

ROM- Meting
In het kader van effectmeting van de behandeling
wordt voor elk traject minimaal twee keer een
meting gedaan. Het verschil tussen de datum van
de voormeting (intakefase) en de datum van de
nameting mag niet meer dan 18 maanden en niet
minder dan 6 maanden bedragen.

Aanvullende
interventies

Evaluatie

Systeembehandeling
Het hele gezin, of een aantal personen uit het
gezin wordt betrokken bij de behandeling.

ROM-meting

