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Voor kinderen en jongeren
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Onze dagbehandeling is gericht op kinderen en
jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar met
gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen
en/of psychiatrische problemen. De kinderen of
jongeren wonen thuis, gaan overdag naar school
of lopen stage en komen aansluitend voor
dagbehandeling naar De La Salle. Opvoeders
en eventueel betrokken hulpverlening zijn
verantwoordelijk voor het vervoer naar en
van de dagbehandeling. Als dit lastig blijkt,
denken wij graag mee.
Samen aan de slag
Hoe onze dagbehandeling eruit ziet,
is afhankelijk van de hulpvraag van
zowel cliënt als opvoeder. We maken
daar samen afspraken over tijdens
een intake- of evaluatiegesprek en
leggen deze vast in een (eerste)
behandelplan. Vervolgens zetten we
samen de gemaakte afspraken om
naar werkdoelen op de behandelgroep.
Ondersteunend aan de dagbehandeling
kan observatie, psychologisch
onderzoek en/of therapie worden
ingezet. Elk half jaar evalueren we
samen de voortgang. Aan de hand van
de bevindingen wordt het behandelplan
aangepast.

Zijn er andere hulpverlenende instanties
bij de cliënt en het gezin betrokken,
dan informeert De La Salle deze, in
nauw overleg met de opvoeder, over
de behandeling. Ook het netwerk van
het gezin wordt zo goed als mogelijk
betrokken bij de behandeling. Zo wordt
optimaal gebruik gemaakt van de eigen
kracht vanuit het systeem.

“Behandelen doen we niet alleen.
Ouders zijn de deskundigen van
hun kind. Samen geven we de
behandeling vorm.”

Werkwijze
Binnen de dagbehandeling maken we
onderscheid tussen hulpvraag en
ontwikkelingscapaciteiten. Op basis
hiervan worden kinderen en jongeren
bij elkaar in een groep geplaatst.
Dat zorgt ervoor dat zij zo min als
mogelijk worden onder- of overvraagd
in hun mogelijkheden en dat de
meest passende behandeling wordt
geboden. Aan de hand van een
activiteitenaanbod werken we met het
kind of de jongere aan de individuele
werkdoelen. Daarnaast werken we
zowel individueel als in groepsverband
met ondersteunende modules
zoals seksuele opvoeding, sociale
vaardigheidstraining en omgaan met
social media.

Hulp aan Huis
Bij De La Salle werken we nauw samen
met Hulp aan Huis. Hulp aan Huis
bestaat uit gezinsbegeleiders die zowel
de opvoeder als het kind of de jongere
ondersteunen in de thuissituatie.
Zij kunnen het gezin ondersteunen
om de vaardigheden die zij hebben

geleerd op de dagbehandeling ook
in de thuissituatie toe te passen.
Daarnaast kunnen opvoeders
opvoedondersteuning krijgen. Hulp aan
Huis wordt zoveel als mogelijk bij de
start van de dagbehandeling ingezet.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid
gebruik te maken van de weekend- en
vakantiezorg van De La Salle. De cliënt
blijft dan een heel weekend, of tijdens
een langere periode, in de vakanties
op de groep waar aan diens de
werkdoelen wordt gewerkt. Zo wordt de
thuissituatie ontlast en de draagkracht
van ouders behouden en bevorderd.

Resultaat tevredenheidsonderzoek
De rapportcijfers die voortkomen uit de
afgenomen tevredenheidonderzoeken
zijn erg goed en de resultaten van
de behandeling zijn positief. De
verklaring hiervoor ligt in het feit dat
opvoeders en het systeem worden
meegenomen in de hele behandeling.
Over het algemeen zien we dat de
gedragsproblematiek vermindert en dat
de opvoedvaardigheden van opvoeders
zijn versterkt.
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