Waar wij voor staan
• Wij bieden tweede en derdelijns specialistische
kinder- en jeugdpsychiatrische zorg in 120 gemeenten
in Brabant.

Herlaarhof vervult nadrukkelijk de rol van specialist in de keten van zorg
voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Dat spreekt
uit onze missie en visie en is zichtbaar in ons behandelaanbod.

• Je vindt ons in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Waalwijk,
Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch.
•Onze klinische zorg, het multifunctioneel centrum voor
kinderen met een licht verstandelijke beperking en
het Top Referent Trauma centrum hebben een
bovenregionale functie.

Herlaarhof participeert in regionale, bovenregionale en landelijke
samenwerkingsverbanden, met stakeholders en ketenpartners om de
transitie en transformatie van de jeugdzorg goed vorm te geven.

Herlaarhof heeft een opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie en
is gekoppeld aan de opleiding tot psychiater van Reinier van Arkel.

Missie

Visie

Voor kinderen en jongeren met de
meest complexe psychiatrische problematiek die stagneren in hun ontwikkeling
is Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie hét expertisecentrum bij uitstek.
We werken hierbij intensief samen met
ouders en verzorgers en hebben
aandacht voor broertjes,
zusjes en andere
naastbetrokkenen.
Neurobiologische
stoornissen
z.o.z. voor toelichting

Trauma
en hechting

Persoonlijkheidsproblematiek in
ontwikkeling
Licht Verstandelijke
Beperking in combinatie met psychiatrische problematiek

Infant
Mental Health

Het kind en het gezin in hun kracht
zetten door het bieden van specialistisch
maatwerk gericht op herstel. Dat is wat
ons drijft. Want ieder kind en iedere jongere
moet naar vermogen aan de samenleving
kunnen deelnemen. Een snel toegankelijke
specialistische diagnostiek en (toeleiding tot)
de beste behandeling dragen hiertoe bij, net
als de samenwerking met (keten)partners
met wie we samen zorgen voor
optimaal herstel en
participatie.

Complexe
Psychiatrische
Problematiek
Complexe
Systemische
Problematiek
Herlaarhof is er voor kinderen met psychiatrische problemen in combinatie
met systeemproblematiek en voor kinderen met minder gecompliceerde
psychiatrische problematiek maar met een complexe leefomgeving.
Om de meervoudige problematiek te ontrafelen, beschikken medewerkers in
het expertisecentrum over een brede kennis van alle psychiatrische domeinen.
Herlaarhof is in staat alle psychiatrische beelden te herkennen en behandelen
waar nodig samen met ketenpartners.. Diagnostiek en behandeling worden
vanuit een systemische visie uitgevoerd.

Herlaarhof is onderdeel van

Herlaarhof staat voor…
Diagnostiek
Het bieden van diagnostiek in de volle breedte van de
kinder- en jeugdpsychiatrie en een goede toeleiding naar
behandelmogelijkheden binnen en buiten Herlaarhof.

Specialistische expertise
De inzet van onze specialistische expertise bij:
1. Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen:
2. Trauma en hechting
3. P
 ersoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling;
met name gericht op de doelgroep 12-18jaar
4. L icht Verstandelijke Beperking in combinatie met
psychiatrische problematiek
5. Infant mental health

Consultatie en advies
Aan huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten,
wijkteams, basisteams Jeugd en Gezin en anderen.

Kennisdeling en onderzoek
Kennisontwikkeling en -deling bestaande uit onderwijs,
opleiding en onderzoek op het terrein van kinder- en
jeugdpsychiatrie.

Samenwerken
Samenwerking vanzelfsprekend met ouders, verzorgers
en alle partijen die betrokken zijn bij het kind en het gezin.
Daarnaast met collega ggz instellingen en jeugdzorginstanties.

Tot de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen behoren:
• Autismespectrumstoornis;
• ADHD;
• Complexe leerstoornissen in
combinatie met een complexe
psychiatrische diagnose;
• Complexe en comorbide angst en
stemmingsstoornissen;
• Psychotische stoornissen;
• Communicatieve stoornissen met
een comorbide psychiatrische
stoornis;
• Ziekenhuispsychiatrie voor jeugdigen met complexe psychiatrische
problematiek in combinatie met
somatische problemen.

Herlaarhof is onderscheidend….
• met onze psychiatrische diagnostiek en behandeling aan de
allerkleinsten (0-6 jaar);
• met de behandelmogelijkheden voor kinderen en jongeren
met een licht verstandelijke beperking in combinatie met
psychiatrische problemen;
• met het Top Referent Traumacentrum voor kinderen en jongeren met een complex trauma of problematische gehechtheid;
• met intensieve crisiszorg thuis (IHT) om opnames te voorkomen
en verkorten;
• met klinische kortdurende hoog intensieve behandeling;
• met klinische intensieve behandeling waaronder de kinderunit (5-12 jaar);
• met jeugd FACT;
• met jeugdhulpverlening;
• met ambulante psychiatrische gezinsbehandeling;
• met dagbehandeling;
• met intensieve samenwerking met speciaal onderwijs.

Algemeen tel: (073) 658 53 33
Aanmelding en consultatie tel.: (073) 658 53 33
email: herlaarhof.alg@reiniervanarkel.nl
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