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2020 is een jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Ook voor het 

Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie is het een hectisch 

jaar geweest waarin de complexe (spoed) zorgvragen in forse aantallen zijn 

toegenomen. Toch is het ons gelukt ons behandelaanbod verder door te 

ontwikkelen.

Het Centrum heeft als doel passende (acute) spoedzorg te bieden ter voorkoming 

van een psychiatrische crisis, of het zo kort als mogelijk klinisch behandelen van 

jongeren in een crisissituatie.  In december 2020 zijn we gestart met een spoedpoli 

op onze locatie Boerhaavelaan in Barendrecht. Het doel is om jongeren te helpen 

die psychiatrische spoedzorg behoeven om zo verdere crisissen te voorkomen.

Om de op- en afschaling van klinische zorg beter vorm te geven, is besloten om de 

HIC-Gesloten en HIC-Open samen te voegen tot één afdeling: HIC-Jeugd. De HIC-

Open Jeugd is doorontwikkeld tot een diagnostiek afdeling waar een kortdurend 

klinisch diagnostiektraject wordt aangeboden. 

Het aanbod is uitgebreid met een vaardighedendeeltijd gericht op het aanleren van 

emotieregulatievaardigheden en dient ter aanvulling van een al lopend ambulant 

(poliklinisch) traject.

Indien u ons wil consulteren bij complexe casuïstiek dan kunt u dit voorleggen aan 

de intakestaf. U leest er meer over op pagina 4.

Op naar een mooi 2021.

Myrthe Koster

Directeur Zorg
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Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Barendrecht is de plek waar 

acute psychiatrische zorg snel én drempelloos kan worden op- en afgeschaald.

Met dit centrum hebben we het acute, klinische behandelaanbod voor kinderen en jeugdigen 

uit de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid geconcentreerd. Dit zorgt voor meer 

gebundelde kennis en expertise op één centrale plek.

INHOUDELIJKE 

ONTWIKKELING ONDANKS 

ROERIGE TIJDEN



De spoedpoli heeft als doel jongeren tot 18 jaar te helpen die psychiatrische spoedzorg 

behoeven om zo verdere crisissen te voorkomen. We willen hiermee een grotere 

bijdrage leveren in het bieden van spoedzorg in onze kernregio als aanbieder van hoog 

specialistische acute zorg voor de jeugd. 

Het aanbod binnen de spoedpoli bestaat uit een intake en vervolgbehandelcontacten

voor een periode van maximaal zes weken. Deze zes weken worden gebruikt om een 

jongere te stabiliseren en vervolgzorg te indiceren. 

De spoedpoli is gevestigd op onze locatie Boerhaavelaan in Barendrecht. Van hieruit 

kunnen jongeren doorgeplaatst worden naar één van onze ketenpartners binnen de 

regio of wordt verdere behandeling binnen Yulius uitgezet. 
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In maart 2020 is het Centrum gestart met een vaardighedendeeltijd gericht 

op het aanleren van emotieregulatievaardigheden op basis van de DGT-

methodiek. Het is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die vanwege 

emotieregulatie-problematiek ernstig vastlopen in hun dagelijks 

functioneren en op meerdere levensgebieden. Het kan ingezet worden als 

ambulante behandeling ontoereikend is, maar klinische behandeling niet 

wenselijk is.

Het behandeltraject is multidisciplinair vormgegeven en richt zich op het 

vergroten van de vaardigheden en het aanbrengen van structuur in het dagelijks 

leven.   

Het is een intensief traject van 12 weken. Het bestaat uit ambulante 

ondersteuning (poli, FACT of IHT). De intensiteit is afhankelijk van de ernst van 

de problematiek. Naast de ambulante ondersteuning zijn er driewekelijkse 

groepsbijeenkomsten. 

START SPOEDPOLI

In aanvulling op ons reeds bestaande aanbod binnen het Centrum voor 

Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Yulius,  zijn wij vanaf december 

2020 gestart met de spoedpoli. Om te komen tot een integraal spoedaanbod 

hebben Yulius, Mentaal Beter en Enver de handen ineen geslagen en zal de 

spoedpoli gezamenlijk door ons worden vormgegeven. 

Spoedzorg

START
Vaardighedendeeltijd
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Per september 2020 is de High en Intensive Care (HIC) Jeugd Open 

doorontwikkeld tot diagnostiek afdeling. Met dit aanbod, een kortdurend 

klinisch diagnostiektraject, sluit het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie aan op de vraag van zowel onze interne collega’s als onze 

externe ketenpartners. De diagnostiek afdeling heeft een centrale positie 

binnen Yulius KJP, zodat deze voor alle doelgroepen die Yulius bedient, 

toegankelijk is. 

De diagnostiek afdeling heeft als doel jongeren, waarbij ambulante 

behandeltrajecten onvoldoende op gang komen, of poliklinisch niet of onvoldoende 

te diagnosticeren zijn, voor een korte maar intensieve periode klinisch te 

observeren en diagnosticeren om van hieruit een behandeladvies te kunnen 

genereren. 

De diagnostiek afdeling is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 21 jaar, 

waarbij een vermoeden bestaat of sprake is van psychiatrische problematiek. 

Diagnostiek wordt uitgevoerd aan de hand van kinder- en jeugdpsychiatrisch 

onderzoek, psychologisch onderzoek, sociotherapeutische observaties, 

psychomotore en beeldende therapie en systeemtherapie. 

DIAGNOSTIEK AFDELING

Voor jongeren van 12 tot 21 

jaar waarbij een vermoeden 

bestaat of sprake is van 

psychiatrische problematiek

Gedurende een korte intensieve periode klinisch observeren en diagnosticeren om 

van hieruit een behandeladvies te genereren

Doorontwikkeling HIC-Open
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Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft als doel 

passende (acute) spoedzorg te bieden ter voorkoming van een 

psychiatrische crisis, of het zo kort als mogelijk klinisch behandelen van 

jongeren in een crisissituatie. Dit vraagt om voortdurende afstemming 

tussen de verschillende afdelingen binnen het Centrum en de wil tot het 

bieden van een gezamenlijk behandelaanbod. 

Om dit te faciliteren heeft het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie een intakestaf waar een afvaardiging van alle afdelingen 

binnen het Centrum twee keer per week samenkomt en gezamenlijk voor 

complexe behandelvragen een behandelaanbod creëren. 

Bij de intakestaf kunnen ook ketenpartners terecht om complexe casuïstiek ter 

consultatie voor te leggen, waarna gekeken wordt of er binnen Yulius een 

behandelaanbod gecreëerd kan worden of wordt meegedacht hoe zorg elders 

vorm te geven. 

Casuïstiek kan voorgelegd worden via het emailadres 

centrumspoedkjp@yulius.nl. 

Alle vragen rondom het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie kunnen gesteld worden aan onze ambassadeurs Barbara 

Heezen (b.heezen@yulius.nl)  en Edith Huinck (e.huinck@yulius.nl)

INTAKESTAF

DOORONTWIKKELING

Om de op- en afschaling van klinische zorg binnen de HIC nog beter vorm te 

geven is besloten de al bestaande HIC-Gesloten en HIC-Open samen te 

voegen tot één afdeling onder de naam HIC-Jeugd. 

Jongeren opgenomen op de HIC kunnen hierdoor nu op één afdeling werken aan 

hun herstel en het opbouwen van vrijheden, met als doel de behandeling ambulant 

weer verder vorm te kunnen geven. 

De disciplines werkzaam op de HIC-Jeugd zijn naast een kinder- en 

jeugdpsychiater, verpleegkundigen en het sociotherapeutisch team aangevuld met 

creatief therapeuten, psychomotore therapeuten en een psycholoog.

Afstemming en gezamenlijk 

behandelaanbod bieden

HIC-Jeugd
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Ontzettend enthousiast hebben onze collega’s van heel Yulius KJP 

meegedaan aan de Jerusalema Challenge, dit om het gevoel van 

samenhorigheid en steun, welke we zo hard van elkaar nodig hebben, te 

versterken. 

Daarbij heeft het ook een hoop lol opgeleverd. En kijken we met veel plezier 

terug naar het filmpje. 

JERUSALEMA CHALLENGE
Samenhorigheid en steun

https://www.youtube.com/watch?v=QyPflg1Xwkg&ab_channel=Yulius
https://www.youtube.com/watch?v=QyPflg1Xwkg&ab_channel=Yulius


Het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie vindt 

het van belang dat kennis en expertise op het gebied van het 

behandelen en diagnosticeren van complexe psychiatrische 

problematiek zowel intern als extern gedeeld worden. 

In 2020 hebben diverse medewerkers van het Centrum hun bijdrage 

geleverd aan deskundigheidsbevordering, zoals ‘sociale media in de 

hulpverlening’, ‘suïcidepreventie’ en ‘kennismaking met dialectische 

gedragstherapie’. Dit heeft veel positieve reacties opgeleverd en we 

zullen dit dan ook zeker in 2021 continueren. 

Alle vragen rondom het Centrum voor Spoedeisende Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie kunnen gesteld worden aan onze ambassadeurs 

Barbara Heezen (b.heezen@yulius.nl) en Edith Huinck 

(e.huinck@yulius.nl)

Casuïstiek kan voorgelegd worden via het emailadres 

centrumspoedkjp@yulius.nl. 

DESKUNDIGHEIDS-

BEVORDERING

Kennis en expertise
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CONTACT

Vragen of casuïstiek?

mailto:centrumspoedkjp@yulius.nl

