Informatie
voor jongeren

FACT-TEAM
JEUGD EN GEZIN

Loop je vast thuis? Lukt het je niet meer om naar school

WAT DOEN WIJ?

te gaan? Vind je het contact met vrienden moeilijk?

Wij behandelen kinderen en jongeren met psychiatrische

Misschien kan het FACT-team je dan helpen.

problematiek in hun eigen omgeving. Dat betekent dat
ook je ouders en/of broertjes en zusjes meedoen in de
behandeling. Zo leren zij jou ook beter begrijpen en leren
jullie op een prettige manier met elkaar om te gaan.
Wij komen bij jou thuis en op andere plekken waar jij veel
komt, zoals school.

Samen het verschil
yulius.nl

INFORMATIE VOOR JONGEREN
FACT-TEAM JEUGD EN GEZIN

VOOR WIE?

WERKGEBIED

Het FACT-team is er voor kinderen vanaf de baby leeftijd

Er zijn 3 verschillende Fact teams van Yulius:

tot jongeren tot 18 jaar, waarbij sprake is van psychiatrische

- Het FACT-team Jeugd en Gezin Regio Rijnmond-Noord;

problematiek en hun gezin. Je kunt bij ons terecht wanneer:

werkzaam in het oranje gedeelte op de kaart.

- je je erg somber voelt

- Het FACT-team Jeugd en Gezin Regio Rijnmond-Zuid;

- heel erg angstig bent, bijvoorbeeld, helemaal niet meer

- werkzaam in het blauwe gedeelte op de kaart.

naar school of de straat op durft
- het erg moeilijk vindt om met leeftijdgenoten om te gaan

- Het FACT-team Jeugd en Gezin Regio Zuid-Holland Zuid;
werkzaam in het groene gedeelte op de kaart.

- iets heel naars hebt meegemaakt en daardoor slecht
slaapt, verdrietig en somber bent of je niet meer kunt
concentreren
- of ergens anders heel erg last van hebt.
De klachten die je hebt moeten zo ernstig zijn dat je hele
dagelijkse functioneren niet meer goed gaat. Als het niet
lukt om behandeling bij een polikliniek te volgen of het echt
belangrijk is dat er thuis ook behandeling komt dan is het
FACT-team misschien iets voor jou.
WERKWIJZE
Het FACT-team bestaat uit verschillende mensen. Er zijn
meestal twee gezinsbehandelaren die naar jou toe komen,
thuis, op school of op straat. Eerst gaan we elkaar wat
beter leren kennen. Wanneer je twijfelt of we je wel of niet
kunnen helpen kunnen we de tijd nemen om samen met jou
te zoeken naar mogelijkheden om jou te helpen. De hulp kan
ook praktisch zijn zoals het mee helpen met de dagelijkse
dingen die je lastig vindt. Met elkaar maken we een plan
waar we in de behandeling mee aan de slag gaan.
BEHANDELAANBOD
- Gesprekken en/of juist praktische begeleiding.
- Begeleiding van je ouders/verzorgers.
- Advies voor medicijngebruik.
- Het stellen van een diagnose.

INFORMATIE EN AANMELDEN
Yulius is bereikbaar op telefoonnummer
088 40 50 600.
Om je aan te melden kun je het nummer van
de afdeling Aanmelding & Informatie bellen:
088 40 51 111 (ma t/m vr 9.00u-17.00u).
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