VOORWAARDEN
De Diagnostiekafdeling kan alleen worden ingezet als er
sprake is van een al lopend ambulant traject bij een ggzaanbieder of een jeugdzorginstelling. Bij opname is het van
belang dat zowel cliënt, het systeem (ouders/ opvoeders) en
de ambulante behandelaar(s) zich committeren aan het
diagnostische traject (bestaande uit kind- en
systeemgerichte diagnostiek) die door de kliniek wordt
vormgegeven en hierin actief betrokken zullen zijn.
Jongeren moeten beschikken over een vaste woonplek,
waar zij in de weekenden (zaterdag en zondag) naartoe
kunnen en na ontslag terecht kunnen.

Diagnostische
opname voor
jongeren van 12 t/m
21 jaar

DIAGNOSTIEKAFDELING
diagnostiek.

Voor opname op de Diagnostiekafdeling dienen, bij
voorkeur, al een intelligentieonderzoek en
ontwikkelingsanamnese te zijn afgenomen, zodat het
klinisch diagnostisch onderzoek zo efficiënt en doelgericht
mogelijk ingezet kan worden.
DIAGNOSTIEK
Diagnostiek vindt plaats door middel van psychologisch
onderzoek, kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek en
gezinsdiagnostisch onderzoek. Het diagnostisch proces
wordt ondersteund door observaties op de afdeling,
beeldende therapie, psychomotore therapie, individuele
gesprekken, sociotherapeutische contacten,
ouderbegeleiding en systeemtherapie.

WAT DOEN WE?
De Diagnostiekafdeling kan ingezet worden als tijdelijke
opschaling van een ambulant behandel- en/of woontraject,
waarbij na afronding van het klinisch diagnostiektraject de
behandeling weer ambulant voortgezet zal worden.
De opnameduur is minimaal 8 weken.

Ouders/verzorgers worden intensief betrokken tijdens de
opname. Er vinden gesprekken plaats tussen de
systeemtherapeut/ouderbegeleiders en ouders/verzorgers.
De focus van de gezinsgesprekken ligt op de krachten van
het gezin en de gezinspatronen die zijn ontstaan die
mogelijk bijdragen aan het in stand houden van de klachten

De Diagnostiekafdeling kan worden ingezet bij de volgende

van de jongere.

vragen:
-

Het verhelderen van de diagnostiek als deze ambulant
niet (volledig) te volbrengen is;

-

Het diagnostisch onderbouwen van stagnatie in
ambulante trajecten;

-

Het adviseren in (vervolg) behandel- en woontrajecten.

VOOR WIE
De Diagnostiekafdeling is bedoeld voor jongeren tussen de
12 en 21 jaar, waarbij sprake is of het vermoeden bestaat
van een psychiatrische stoornis.

DAGBESTEDING
Wanneer een jongere naar school gaat of een andere vorm
van dagbesteding heeft, zal altijd geprobeerd worden dit
zoveel mogelijk doorgang te laten vinden zolang dit de
diagnostiekopname niet belemmert.
WEEKENDEN
De afdeling is elk weekend van zaterdag op zondag
gesloten; de jongere moeten dan op de vooraf afgesproken
plek kunnen verblijven. Meestal is dit thuis of een al
beschikbare woonvorm. Er worden met ouders/verzorgers/
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woonvoorzieningen vaste afspraken gemaakt over hoe laat
de jongere wordt opgehaald en teruggebracht. Er vindt met
ouders/verzorgers/ woonbegeleiders een gesprek plaats om
het weekend voor- en na te bespreken.
ZORGEVALUATIES
Elke vier weken vindt een zorgevaluatie plaats waarin
diagnostische informatie, het verloop van de opname en
behandeladviezen besproken zullen worden. Het is
belangrijk dat ouders/verzorgers en ambulante
behandelaren aanwezig zijn bij de zorgevaluatie. De
ambulante verwijzer stemt, na aanleiding van de evaluaties,
het vervolgtraject met ouders/verzorgers en de jongere af.
CONTRAINDICATIE
De Diagnostiekafdeling kan niet worden ingezet bij jongeren
waarbij sprake is van een acute psychiatrische en/of
pedagogische crisis, verbale en fysieke agressie,
verslavingsproblematiek en dak- en thuisloosheid.

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 4051111 (ma t/m vr 9.00u-17.00u).
Dit is een uitgave van Yulius
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