Het FACT Jeugdteam

Voor wie?
Het FACT Jeugdteam is er voor kinderen en
jongeren tussen de 0 en 22 jaar met complexe problemen in de regio ’s-Hertogenbosch en de Meierij.
De problemen spelen op meerdere gebieden: in het gezin, op school, in het werk of
in contact met anderen. Bij deze jongeren
speelt (een verdenking op) psychiatrische
problemen, regelmatig in combinatie
met verslaving, agressie en criminaliteit.
In hun dagelijks leven worden zij hierdoor
fors beperkt. Er zijn grote problemen op
school of zijn daar weg gestuurd, ze hebben geen inkomen en/of zelfs geen onderdak. Zij hebben vaak conflicten en het
gezin is overbelast. In het gezin spelen
opvoedproblemen en/of relatieproblemen,
soms ook financiële problemen, verslaving of misbruik/mishandeling.
Voor deze jongeren of hun ouders/verzorgers is de stap om professionele hulp
te zoeken vaak te groot, ze kunnen de

weg naar de reguliere hulp niet vinden of willen niet geholpen worden
(zorgmijden). Of het lukt niet om
een behandeling aan te gaan of af
te ronden.
Wat doen we?
FACT Jeugd zoekt deze jongeren actief op
in zijn of haar omgeving, dat kan bijvoorbeeld thuis zijn, op school of zelfs op
straat. Bij het team staat de jongere centraal en sluit aan bij de leefwereld, omgeving en wensen van de jongere. Het FACT
Jeugdteam biedt zowel gevraagd als ongevraagd hulp en neemt daarbij alle levensgebieden mee. Het doel is het ondersteunen en verbeteren van de situatie van de
jongere.

Werkwijze
Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de jongere. Afhankelijk

FACT staat voor Functional Assertive
Community Treatment, dat wil zeggen
dat wij jongeren die zorg mijden actief
benaderen in eigen omgeving.

van de situatie kan het zijn dat ouder(s)
of verwijzer(s) daarbij aanwezig zijn. De
daarop volgende gesprekken vinden
plaats in de omgeving van de jongere.
Het FACT Jeugdteam brengt de situatie
in kaart en kijkt of de jongere al ergens
anders hulp heeft (gehad). Vervolgens
wordt er samen met de jongere een behandelplan opgesteld. Daarin staat welke
doelen de jongere wil bereiken met de
hulp. De behandeling en praktische begeleiding betreft meerdere gebieden. Er zijn
gesprekken en we geven voorlichting. Voorlichting kan over allerlei onderwerpen
gaan, van onderwerpen waar jongeren
zich mee bezig houden tot voorlichting
over de problematiek en eventuele hulplees verder op de volgende bladzijde
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verlening. Indien nodig kan er medicatie
voorgeschreven worden. Daarnaast biedt
het FACT Jeugdteam praktische hulp. We
helpen ze bijvoorbeeld om werk te vinden,
gaan mee naar belangrijke afspraken of
praten met de ouders.

Het is een samenwerking tussen:

Zodra de situatie stabiel is, vindt een overdracht plaats naar de eerste lijn, bijvoorbeeld een wijkteam.

• Oosterpoort, een instelling voor complexe
jeugdzorg
• Novadic Kentron, expert op het gebied van
verslavingszorg
• Koraal, Sterk in Werk, specialist op gebied
van arbeidstoeleiding en job coaching
voor jongeren en volwassene met een
verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornis of gedragsproblemen.
De jongeren kunnen binnen één team door
meerdere instellingen geholpen worden,
deze instellingen werken nauw samen, zodat de jongeren zo snel mogelijk de hulp
krijgen die ze nodig hebben.
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Het FACT Jeugdteam
Het FACT-jeugdteam van Reinier van Arkel
bestaat uit: een kinder- en jeugdpsychiater,
GZ-psycholoog, psycholoog, systeemtherapeut (in opleiding), sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen, verpleegkundigen, een
ervaringsdeskundige, een verslavingsdeskundige, een trajectbegeleider. Ook worden
opleidingsmogelijkheden in de vorm van
een stage voor SPH/MWD of HBO-V en
AIOS (psychiater in opleiding) geboden
binnen het FACT-team.

• Herlaarhof, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en Centrum Adolescenten
Psychiatrie, beide onderdeel van Reinier
van Arkel

Herlaarhof
Boxtelseweg 32
Postbus 10150
5260 GB VUGHT

tel: (073) 658 53 33
herlaarhof.alg@reiniervanarkel.nl
www.herlaarhof.nl

Contact en aanmelden
Om aan te melden is een verwijsbrief nodig
van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Ook de wijkteams van gemeenten
kunnen verwijzen.
Ouders, jongeren en verwijzers kunnen altijd contact opnemen met Herlaarhof voor
vragen over het FACT Jeugdteam. Hierbij kan
gevraagd worden naar ACH (Aanmelding
en Consultatie Herlaarhof): (073) 658 53 33
(tijdens werkdagen 9.00-17.00 uur)
Meer informatie over Herlaarhof is te vinden
op internet: www.herlaarhof.nl

