Wie zijn wij?
Combinatie Jeugdzorg is specialist
in jeugd- en opvoedhulp. Met 500
medewerkers en circa 450 pleeg
gezinnen zetten we ons in om de
juiste hulp te bieden aan kinderen,
jongeren en hun ouders. Hiervoor
werken we samen met onze verwijzers en andere instanties zoals
onderwijs en kinderopvang, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, licht verstandelijk-beperktenzorg en diverse maatschappelijke
organisaties.
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‘Ik ben op de groep maar woon
thuis’
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‘Ik ben op de groep maar woon thuis’
Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen
kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over
opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het
gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we

Met de term ‘ouders’ bedoelen we in deze
tekst ook verzorgers en pleegouders.
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zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd
met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang
mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we
cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en
professionals.
Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en MiddenLimburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond,
Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties
verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen
wonen vooral in deze regio.
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Volg ons ook op:

Dag- en nachtbehandeling

Informatie en aanmelden
Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg
is een verwijzing nodig van:
•• Centrum voor Jeugd- en Gezin of
wijkteam van de gemeente
•• Huisarts, jeugdarts of medisch
specialist
•• Gecertificeerde instelling voor
jeugdbescherming en jeugd
reclassering.
Voor informatie en advies over
onze hulp en aanmelding/verwijzing
kunt u terecht bij het Servicepunt.
Onze jeugdhulpconsulenten h
 elpen
u graag! Zij zijn bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot
17.00 uur via:
•• telefoon: 040 702 26 60
•• mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl
Meer informatie vindt u ook op
onze website:
www.combinatiejeugdzorg.nl.
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Dag- en nachtbehandeling

van Combinatie Jeugdzorg. Ook
voor deze jongeren streven we naar
een goed contact met en ondersteuning van hun ouders en andere
gezinsleden.

Combinatie Jeugdzorg

Kosten en voorwaarden
Er geldt geen wettelijke ouder
bijdrage voor jeugdhulp. Dat wil zeggen dat ouders geen eigen bijdrage
hoeven te betalen voor de jeugdhulp die hun zoon of dochter krijgt.
Of inzet van extra ondersteuning
in de vorm van bijvoorbeeld therapie of diagnostiek inbegrepen is in
het zorgtraject, is afhankelijk van
de voorwaarden van de gemeente
waar u woont.

Soms zijn er in een gezin zoveel problemen dat het beter is dat een kind
of jongere even uit huis gaat. Dat
kan zijn omdat de opvoeding van het
kind op dat moment te veel vraagt
van de ouders en andere betrokkenen. Of omdat de situatie thuis niet
meer veilig genoeg is voor het kind.
Of omdat plaatsing in een behandelgroep op dat moment de beste optie is om sommige problemen op te
lossen. We bieden het kind dan de
mogelijkheid van tijdelijk verblijf en
behandeling in een van onze dag- en
nachtbehandelgroepen.
Wat is Dag- en nachtbehandeling?
Dag- en nachtbehandeling is
een vorm van hulp waarbij uw
zoon of dochter tijdelijk in een

behandelgroep van Combinatie
Jeugdzorg verblijft. Tijdens de behandeling werken we eraan dat uw
kind zich positief (verder) ontwikkelt.
Dat doen we samen met u en mensen uit uw omgeving waar u steun
aan heeft. We bekijken hoe problemen het beste kunnen worden
opgelost en hoe u als gezin beter
kunt omgaan met moeilijkheden en
spanningen. We werken ernaartoe
dat het u en uw kind weer lukt om
dit zelf te doen en om vertrouwen
in uzelf en in elkaar te krijgen.
Voor wie is deze hulp bedoeld?
Dag- en nachtbehandeling is bedoeld voor kinderen en jongeren van
6 tot 18 jaar met ernstige opgroeien gedragsproblemen waardoor de

Hoe werkt het?
We hebben verschillende behandelgroepen. Elke behandelgroep
heeft een specifiek leefklimaat dat
aansluit bij de problematiek en hulpbehoefte van de kinderen. Vanuit
dit leefklimaat, het dagprogramma,
de activiteiten en regels werken we
met de kinderen aan de afgesproken doelen. In welke groep uw zoon
of dochter wordt geplaatst, hangt
af van verschillende factoren, zoals
de problematiek en hulpbehoefte
van uw kind, zijn of haar leeftijd
en uw woonplaats. Per groep verblijven maximaal 9 kinderen in een
huis. Er is een gezamenlijke woonkamer en ieder kind heeft een eigen
slaapkamer. Onze groepen bevinden
zich bij de hoofdvestigingen van
Combinatie Jeugdzorg in Veldhoven
en Heibloem en in woonhuizen gevestigd in verschillende wijken in
Veldhoven en Eindhoven.

Drie-leefsferenbehandeling
Op onze locatie in Heibloem hebben
we specialistische behandelgroepen
voor kinderen van 6 tot 18 jaar met
ernstige (gedrags)problemen. Deze
problemen zijn vaak het gevolg
van een hechtingsstoornis en van
traumatisering. De drie-leefsferenbehandeling biedt de mogelijkheid
tot intensieve samenwerking tussen
‘thuis, de groep, school en vrijetijdsbesteding’. Alles bevindt zich namelijk op één terrein. Voor kinderen en
jongeren die tijdelijk niet naar school
kunnen, is er een mogelijkheid om
Intensieve dagbehandeling te volgen op het terrein.
Behandeling
De behandeling is gericht op het
hele gezin. Ieder kind krijgt een
mentor die hem of haar persoonlijk
begeleidt. Ieder gezin krijgt een
ambulant hulpverlener die de ouders begeleidt. Waar nodig wordt
een vorm van therapie of training
ingezet. Ook is het mogelijk om een
advies van een kinder- en jeugd
psychiater in te winnen.
Gemiddeld duurt de behandeling

een jaar. In de groepen werken we
met een duidelijk dagritme. We
begeleiden kinderen en jongeren
bij het oefenen van vaardigheden,
zoals samenspelen en samenwerken, omgaan met conflicten en
omgaan met afspraken. In de mentorgesprekken kunnen kinderen persoonlijke problemen bespreken en
worden individuele doelen besproken en gevolgd.
Als het mogelijk is gaan kinderen
naar hun eigen school, tenzij de
afstand te groot is. Ook is het de
bedoeling dat (vrijetijds)activiteiten
en bijbaantjes zoveel mogelijk doorlopen. De weekenden en vakanties
brengt uw kind zoveel mogelijk in
het eigen gezin door, zodat het contact in stand blijft en u kunt oefenen
in de omgang met uw kind. Dit helpt
om in de behandelgroep gericht te
kunnen werken met wat al goed
gaat en wat nog aandacht nodig
heeft.
Hulpverleningsplan
Samen met u en uw zoon of dochter maken wij een duidelijk plan.
Daarin staan afspraken over de
doelen en de voortgang van de
hulp. Ook staat beschreven welke
begeleiding en behandeling worden
ingezet, thuis en in de groep. Dit
plan bespreken we regelmatig met
u, uw kind en eventuele andere
betrokkenen, bijvoorbeeld familie,
andere hulpverleners of school. Zo
is voor iedereen duidelijk hoe de

behandeling verloopt en welke resultaten er zijn bereikt.
Wat kunt u van ons verwachten?
Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoolde professionals. Ze
zijn deskundig op het terrein van
opvoedingsvragen, ontwikkelingsstoornissen en problemen binnen
het gezinssysteem. Ze worden
ondersteund door een gedrags
wetenschapper en kunnen zo nodig
de hulp inschakelen van andere deskundigen in onze organisatie.
Wat willen we bereiken?
Dag- en nachtbehandeling is erop
gericht kinderen, jongeren en hun
gezinnen zodanig te behandelen
en begeleiden, dat de (gedrags)problemen verminderen en ouders de
opvoeding weer zelfstandig kunnen
oppakken. Voor jongeren kan gelden
dat zij vanuit de behandelgroep
de stap naar zelfstandig wonen
maken, eventueel met begeleiding

Dag- en nachtbehandeling

‘Hier ben ik niet
anders dan anderen’

opvoeding vastloopt. De problemen
die er zijn, kunnen te maken hebben
met het kind zelf: bijvoorbeeld met
zijn of haar karakter of gevoeligheid,
of met ontwikkelingsstoornissen
zoals ADHD, autisme, hechtingsproblemen of traumatische ervaringen.
Ook kunnen er problemen binnen
het gezin spelen. Vaak gaat het
om een combinatie van problemen
waardoor de situatie zó ingewikkeld
is geworden, dat het thuis even niet
meer lukt.

