Amarant en Koraal gestart
met deeltijdbehandeling in Oss
Het lijkt zo’n gewone huiselijke situatie. Moeder Janneke en dochter Romy spelen ’s
avonds een spelletje. Als het bedtijd is, helpt Janneke Romy met tandenpoetsen en brengt
Romy naar bed. En Janneke? Zij gaat naar haar eigen huis. Romy verblijft namelijk tijdelijk
bij Koraal in Oss.
Vanaf 1 oktober zijn Amarant en Koraal De La Salle in Oss gestart met deeltijdbehandeling.
Samen met de gemeentes uit de regio Noordoost-Brabant, waarbij het gezin, school en andere belangrijke mensen uit de omgeving van het kind betrokken zijn. De deeltijdbehandeling
duurt 9 tot 12 maanden. Doel is dat een kind aan het eind van de periode weer volledig thuis
woont.
Voor wie?
• Jeugdigen die aan het einde van hun residentiële behandeling zijn en de stap ‘wonen doe je
thuis’ binnen deze deeltijdbehandeling kunnen maken.
• Jeugdigen die thuis wonen en die, ter voorkoming van volledige uithuisplaatsing, deeltijdbehandeling krijgen.
De jeugdigen (6 tot 16 jaar) hebben vaak een licht verstandelijke beperking in combinatie met
gedrags- en/of psychiatrische problematiek en komen uit de regio Noordoost-Brabant.
Zo thuis mogelijk
De jeugdige en ouders krijgen zoveel mogelijk ondersteuning binnen de thuissituatie of een
situatie die zoveel mogelijk overeenkomt met een gezinssituatie. De behandeling is daarom zo
licht, zo dichtbij en zo kort mogelijk. Wanneer volledig thuis wonen geen mogelijkheid meer is,
kan de overgang naar pleegzorg of een gezinshuis worden ingezet.
Samen met het systeem
Systeemgerichte en oplossingsgerichte methodieken liggen aan de basis van dit concept. Er is
een nauwe samenwerking tussen de jeugdige, gezin, behandeling, onderwijs en vrije tijd.
Op afgesproken momenten kunnen ouders op de groep meekijken en/of oefenen met de begeleiding van hun kind. Zo kunnen we wederzijds van elkaar leren en verder afstemmen. In
nauw overleg met het gezin gaat de jeugdige in toenemende mate meer thuis wonen.
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