Netwerk Jeugd GGZ

Aanbod van het SIGRA Netwerk Jeugd GGZ voor 0-23 jaar in Stadsregio Amsterdam
Problematiek

Arkin

De Bascule

GGZ inGeest

De Opvoedpoli

MOC ‘t
Kabouterhuis

De Waag

Lucertis

Jeugdriagg
NHZ

Triversum

Basis GGZ prestaties
ADHD

ADHD medicatie +
psychoeducatie

Vervolgbehandeling
vastgestelde ADHD,
incl. medicatie

Angst

Angstbehandeling
(kortdurend)

Angststoornissen
(niet complex)

ASS

Autisme Spectrum
Stoornis (kortdurend)

Vervolgbehandeling
vastgestelde ASS

Stemming

Stemmingsstoornissen (risico laag of
middel) (medicatie)

Stemmingsstoornissen (risico laag of
middel) (medicatie)

Verslaving

Verslaving (leefstijl
kort) ook ouders
betrekken

Trauma

Traumabehandeling
(niet complex)

Traumabehandeling
(niet complex)

Traumabehandeling
(niet complex)

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen
(niet complex)

Gedragsproblemen
(niet complex)

Diagnostiek & advies

Mamakits
Behandeling max.
800 minuten
Diagnostiek & advies

Ouder-Kind

Diagnostiek

1

Vervolgbehandeling
vastgestelde ADHD
ADHD medicatie +
psychoeducatie
Angststoornissen
(niet complex)
(kortdurend)

Vervolgbehandeling
vastgestelde ADHD
en medicatie

Vervolgbehandeling
vastgestelde ASS
Autisme Spectrum
Stoornis (kortdurend)
Stemmingsstoornissen (risico laag of
middel)

Vervolgbehandeling
vastgestelde ASS

Angststoornissen
(niet complex)

Stemmingsstoornissen (risico laag of
middel)

Angstklachten (niet
complex) m.b.v.
chathulp van
PratenOnline

Vervolgbehandeling
bij niet complexe
angststoornissen
Vervolgbehandeling
bij niet complexe ASS

Vervolgbehandeling
bij niet complexe
stemmingsstoornissen (medicatie)

Traumabehandeling
(niet complex)

Stemmingsklachten
(niet complex) m.b.v.
chathulp van
PratenOnline
Kortdurende
interventies met
KOPP kinderen en
KVO kinderen
Traumabehandeling
(niet complex)

Gedragsproblemen
(niet complex)

Gedragsproblemen
(niet complex)

Gedragsproblemen
(niet complex)

Vervolgbehandeling
bij niet complexe
gedragsproblemen

Infant mental health
kortdurend

Deelbehandeling met
PSYQ waar nodig

Infant mental health
kortdurend

Diagnostiek & advies

Advies na korte
intakefase

Deelbehandeling met
Brijder bij dubbel
diagnose
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Vervolgbehandeling
bij niet complexe
ADHD (medicatie)

Diagnostiek & advies

Diagnostiek & advies

Vervolgbehandeling
bij niet complexe
traumatische stoornis

Diagnostiek & advies

Netwerk Jeugd GGZ
Problematiek

Arkin

De Bascule

GGZ inGeest

De Opvoedpoli

MOC ‘t
Kabouterhuis

De Waag

Lucertis

Jeugdriagg
NHZ

Triversum

Specialistische zorg
ADHD

Gedragsproblemen/
stoornissen

Angst / Dwang

ADHD medicatie +
psychoeducatie +
ouderbegeleiding

Gedragsstoornissen,
Complexe
Gedragsstoornissen
binnen FACT

Angstbehandeling
(richtlijnen)
Angstbehandeling
binnen FACT
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ADHD, medicatie +
psychoeducatie +
ouderbegeleiding
Complexe
aandachtstekortstoornissen (ADHD,
ADD,
slaapstoornissen)

ADHD, medicatie +
psychoeducatie +
ouderbegeleiding

(Complexe)
Gedragsstoornissen
(poli, dag/deeltijd en
kliniek); inclusief
“vliegende brigade”
voor Spirit-cliënten;
onderdeel
academische
werkplaats met
VUmc/AMC

Gedragsstoornissen,
Complexe
Gedragsstoornissen
binnen FACT

Angstbehandeling
E-Health blended
Dwang, Angst en Tics
(DAT; poli,
dagbehandeling en
kliniek); inclusief
selectief mutisme;
Top GGZ en
onderdeel
academische
werkplaats met
VUmc/AMC

Angst- en dwang
stoornissen
(hoog
complex/risicovol)
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ADHD medicatie +
psychoeducatie +
ouderbegeleiding

Gedragsstoornissen +
systeemaanpak
IMH aanbod

Angststoornissen
(sociaal,
gegeneraliseerd,
paniek), tic- en
dwangstoornissen
IMH aanbod

Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod

Gedragsstoornissen +
systeemaanpak
Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod

Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod

Diagnostiek
ADHD medicatie +
psychoeducatie +
Module
impulscontrole
Ouderbegeleiding
Veelal sprake van
comorbiditeit, om die
reden veelal ook
behandeling gericht
op het verminderen
van externaliserende
gedragsproblemen.
Verschillende
erkende
(systemische)
zorgprogramma’s
gericht op herstel van
(zeer) complexe
gedragsstoornissen.
Zoals: MST, OLG,
ARopMaat of
behandeling gericht
op seksueel
grensoverschrijdend
gedrag.
Angstbehandeling als
dit leidt tot
grensoverschrijdend
gedrag. Indien van
toepassing met
farmacotherapie

Diagnostiek en
behandeling ADHD
psychoeducatie +
ouderbegeleiding,
medicatie+

Diagnostiek en
behandeling ADHD,
medicatie +
psychoeducatie +
ouderbegeleiding
Diagnosestraat ADHD

ADHD medicatie +
psychoeducatie +
ouderbegeleiding

Diagnostiek en
behandeling van
ernstige
gedragsproblemen
Bemoeizorg m.b.v.
FACT jeugdteams
Multifocale
behandeling met
inzet van IAG.

Gedragsstoornissen
behandeling

Diagnostiek en
behandeling
angstklachten,
(inclusief blended
hulpvormen via
PratenOnline) en
dwangklachten.

Angststoornissen
behandeling
Complexe angst, ticen
dwangbehandeling
ambulant of klinisch

Zelf organisatie
training (ATA),
kindergroepen.

Diagnostiek en
behandeling van
gedragsstoornissen +
systeemaanpak.
Groepen en
individuele
behandeling voor
kinderen.

Stemmingsstoornissen (met
farmacotherapie)
Angst en
dwangbehandeling

Netwerk Jeugd GGZ

GGZ inGeest

De Opvoedpoli

Depressiebehandeling (richtlijnen)
Depressiebehandeling binnen FACT

Depressiebehandeling
E-health blended
Complexe
depressieve
stoornissen; meestal
als comorbiditeit bij
andere stoornissen

Depressiebehandeling, incl. medicatie +
E-health (blended
care)

Depressiebehandeling (incl. medicatie).
Geen behandeling
van bipolaire
stoornissen.

Emotionele
problematiek:
Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod

Depressiebehandeling
als comorbiditeit bij
gedragsstoornissen /
externaliserende
gedragsproblemen.

Depressiebehandeling (richtlijnen)

Autisme Spectrum
Stoornissen

Autisme Spectrum
Stoornis (richtlijnen)
Diagnostiek en
behandeling van
autisme
(met comorbiditeit)

Autisme Spectrum
Stoornis (diagnostiek
en behandeling)
Diagnostiek en
behandeling van
autisme met
comorbiditeit (poli,
dag/deeltijd)

Autisme Spectrum
Stoornis
complex/risicovol.
Psychoeducatie,
intensieve
groepsbehandeling,
Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod

Autisme Spectrum
Stoornis (incl.
diagnostiek)
Diagnostiek en
behandeling van
autisme

Autisme Spectrum
Stoornis (incl.
diagnostiek)
Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod

Behandeling van
Autisme Spectrum
Stoornis (incl.
diagnostiek) als deze
stoornis leidt tot
agressieproblematiek
of ander antisociaal
gedrag.

SARR expertise
centrum Autisme N-H
Diagnostiek,
behandeling voor
kinderen en ouders
(deels E-Health, deels
individueel of in
groepen )

Verslaving

Verslaving
(leefstijltraining /
CGT)
Verslaving
comorbiditeit
Leefstijltrainingen
evt. detox

Behandeling gericht
op problematisch
middelengebruik in
combinatie met
behandeling van
delinquent gedrag of
gedragsproblemen.

Co-behandelingen
met de Brijder bij
verslaving aan
gamen, alcohol en
drugs.

Eetstoornissen

Eetstoornissen (vanaf
18 jaar)
Novarum

Relatie

Relatietherapie (CRT)

Stemming /
Depressie

Arkin

MOC ‘t
Kabouterhuis

De Bascule

Problematiek

3

Klanten kunnen wel
te maken hebben
met verslaving; we
werken dan samen
met organisaties die
hier op behandelen

Eetstoornissen (poli,
dag/deeltijdbehandel
ing en kliniek) i.s.m.
Emma
Kinderziekenhuis/
AMC tot 21 jaar

Obesitas (agv
eetstoornis of andere
psychiatrische
aandoening voor 023 jaar)
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Voedingsstoornissen
bij jonge kinderen
(IMH)

Partnering for safety
(bij veiligheidsproblemen) en kind uit de
knel (bij
vechtscheiding),
diverse cursussen op
echtscheiding.

De Waag

Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod specifiek
op eetproblematiek

Lucertis

Depressieve
stoornissen

Diagnostiek en
behandeling van
eetstoornissen i.s.m.
ziekenhuizen,
diëtiste, PsyQ, enz.
Als sprake is van
huiselijk geweld /
kindermishandeling:
Veilig Sterk en
Verder.
Module Partner in
Beeld

Systeemtherapie
waar dit gerelateerd
is aan de GGZ
problematiek

Jeugdriagg
NHZ

Triversum

Diagnostiek en
behandeling
depressie, inclusief
medicatie en
chathulp
PratenOnline
Multifocale
jeugdhulp:
combinatie van Jeugd
GGZ en intensief
ambulante Jeugd en
Opvoedhulp
Diagnostiek,
psychoeducatie en
behandeling/
begeleiding bij
autisme.
Diagnosestraat
autisme.

Stemmingsstoornissen behandeling
Ambulante en
klinische behandeling
van stemmingsstoornissen

Diverse KOPP/ KVO
activiteiten.
FACT bemoeizorg
voor jongeren met
psychiatrische
problemen en
problematisch
middelen gebruik
Diagnostiek en
behandeling van
eetstoornissen

Samenwerking
Transferium
(gesloten jeugdzorg)
met psychiatrische
afdeling en
verslavingsafdeling

Interventies bij
vechtscheidingen,
zowel groepsaanbod
voor kinderen en
ouders “Kinderen uit
de knel”, als PRT
interventies bij
ouders.

Autisme Spectrum
Stoornis behandeling

Eetstoornissen
behandeling
ambulant of klinisch
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Problematiek

Arkin

De Bascule

GGZ inGeest

De Opvoedpoli

MOC ‘t
Kabouterhuis

De Waag

Lucertis

Trauma

Traumabehandeling
Traumabehandeling
binnen FACT
EMDR

Centrum voor trauma
en gezin
(traumabehandeling,
therapeutische
gezinsverplichting,
psychiatrische
gezinsbehandeling,
gespecialiseerde
behandeling in
pleeggezinnen)
Alliantie Trauma en
Gezin met Spirit.
onderdeel
academische
werkplaats met
VUmc/AMC

Traumabehandeling
(waaronder seks
geweld, langdurend).
IMH aanbod voor
moeder en
baby/peuter tot 6
jaar

Traumabehandeling +
veiligheidsplan
CGT en EMDR (ook
voor IMH jonge
kinderen)

IMH aanbod voor
moeder en
baby/peuter tot 6
jaar

(Complexe)
traumabehandeling
als de
traumagerelateerde
klachten kunnen
leiden tot agressie of
andere onveilige
situaties en/of de
leerbaarheid van een
jongere belemmeren.

Traumabehandeling
o.a. middels EMDR en
schrijftherapie.

Gezin

Systeemtherapie
FACT Team gezinnen,
Project aan Huis o.a.
MPG/ IMH
MDFT

Familiepoli, ouder en
kind behandelingen/
IMH

Gezinsbehandeling
(systeemtherapie/
GC)
MPG-gezinnen,
psychopathologie +
systeem
(zeer beperkte FFTbehandeling)

Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod specifiek

Multi systeem
therapie (MST)
Ouderschap met
Liefde en Grenzen
(OLG)
Gezin in Beeld
Samen Sterk en
Verder

Intensieve samen
werking met de
Jeugdteams, CJG’s en
de wijkteams door
onze medewerkers in
het veld met de
gezinnen en de
ketenpartners .

IMH - Gezin

gezinnen, / Project
aan Huis o.a. MPG/
IMH binnen FACT
gezin

PCIT, PMTO, FFT,
MTFC-P,
Psychiatrische
Gezinsbehandeling
(kliniek en
dagbehandeling),
Therapeutische
Gezinsverpleging;
behandeling in
pleeggezinnen
Infant psychiatrie (06 jarigen); m.n. voor
LVB, autisme en
gedrag, second
opinions

Familiepoli, ouder en
kind behandelingen/
IMH

MPG-gezinnen,
psychopathologie +
systeem
Infant mental health
behandeling (ook
PCIT; bezig met her
certifiëren 2015)

Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod specifiek
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Infant psychiatrie (06 jarigen IMH
specialist) Ouderkind groep i.s.m.
PsyQ

Jeugdriagg
NHZ

Triversum

Diagnostiek en
behandeling
chronisch trauma via
topreferent
traumacentrum KJTC.
Academische
werkplaats aanpak
kindermishandeling
met VU;
MDCK i.s.m. o.a.
kinderartsen, O.M,
politie, de Waag, GGZ
in Geest,
Jeugdbescherming en
Veilig Thuis
Landelijk Opleidings
Centrum aanpak
Kindermishandeling
Calamiteitenopvang
bij grootschalig
trauma.
Gezinstherapie,
systeembehandeling.
Familie poli,
Multifocale
gezinsbehandeling
(Jeugd GGZ en J en O
hulp in thuissituatie)
FACT, IAG, Veilig
Samen Verder

(Complexe)
traumabehandeling
ambulant of klinisch

Familiepoli, ouder en
kind behandelingen/
IMH
Samen met GGZ
inGeest

Infant psychiatrie

Functional Family
Therapie (FFT)
Systeemtherapie
FACT voor jongeren
en kinderen

Netwerk Jeugd GGZ
Problematiek
Jong volwassenen

Arkin
FACT TEAM Jong
Volwassenen Zwerf
Jongeren
JOPP

De Bascule
JOPP (Jongeren
Psychose Punt,
samenwerking met
Arkin)

GGZ inGeest

De Opvoedpoli

Poliklinisch aanbod +
deeltijdbehandeling
persoonlijkheidsproblematiek.
FACT Jong
Volwassenen

Care Express/
outreachend tot 24
jaar
Ook mogelijkheid in
combinatie jeugdhulp
zorg gelden. Combi
trajecten

LVB

Binnen FACT

Psychiatrische
aandoeningen bij
(licht) verstandelijke
beperking

Psychiatrische
aandoeningen bij
(licht) verstandelijke
beperking + FACT
aanbod jong
volwassenen.

Psychose

Binnen FACT Jong
volwassenen

FACT aanbod jong
volwassenen (16-26
jaar)

Persoonlijkheid

Persoonlijkheidsstoor
nissen
(Psychotherapie /
MBT) NPI

Psychotische
stoornissen (poli en
kliniek); JOPP
(Jongeren Psychose
Punt, samenwerking
met Arkin)
Borderline
persoonlijkheidsstoornissen (poli en
dag/deeltijdbehandeling); m.n. DGT;
inclusief ander
zelfbeschadigend
gedrag
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(zich ontwikkelende)
Persoonlijkheidsstoor
nissen, deeltijd jong
volwassenen.
Emotieregulatie
problematiek

SIGRA Netwerk Jeugd GGZ, april 2015

MOC ‘t
Kabouterhuis

Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod specifiek

Schematherapie en
MBT bij
persoonlijkheidsstoornissen (in
ontwikkeling).

De Waag
Topzorg:
outreachend en
intensief programma
voor veelplegers.
ARopMaat:-op maat
gemaakte interventie
voor Jovo’s met
(ernstige)
agressieproblematiek
Zorgprogramma voor
vermogensdelinquen
ten.
Zorgprogramma
gericht op seksueel
grensoverschrijdend
gedrag.
Diagnostiek en
behandeling als er
sprake is van
externaliserende
gedragsproblemen.
Verschillende
zorgprogramma’s
kunnen worden
afgestemd op
jongeren met een
LVB.

Vooral behandeling
van cluster-B
persoonlijkheidsproblematiek. Andere
vormen alleen als de
persoonlijkheidsprobl
ematiek leidt tot
onveiligheid (voor de
omgeving).

Lucertis
FACT Jeugdteam
Zaanstreek en FACT
Jeugdteam
Waterland is een
samenwerking met
Brijder, Lijn5, Spirit,
Actief Talent job
coach en Odibaan.

Jeugdriagg
NHZ

Triversum

FACT bemoeizorg
voor jeugd en jong
volwassenen o.a.
samen met Spirit,
Brijder, Lijn 5, OCK
het Spalier en sociaal
pension Spaarnezicht

FACT voor jongeren

Psychiatrische
aandoeningen bij
(licht) verstandelijke
beperking, i.s.m. Lijn5
en Zodiak.

Diagnostiek en
behandeling
psychiatrische
aandoeningen bij
(licht) verstandelijke
beperking
FACT bemoeizorg
voor LVB groep i.s.m.
Lijn 5

Psychiatrische
aandoeningen bij
cognitief beperkte
kinderen

Diagnostiek en
behandeling en
intensieve
samenwerking met
het VIP team
Dijk&Duin.
Cluster B en C
diagnostiek en
behandeling.

Samenwerking met
GGZ inGeest over VIP
team eerste
psychoses.

Ambulante en
klinische behandeling
van psychotische
stoornissen

Diagnostiek en
behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen

Klinische
Psychotherapie
afdeling en
deeltijdbehandeling
bij persoonlijkheidsstoornissen

Peergroep voor
adolescenten en
jongvolwassenen.

Netwerk Jeugd GGZ
Problematiek
Forensisch

Arkin
FACT TEAM Jeugd
forensische
psychiatrie (Inforsa)

Lichamelijke
klachten

De Bascule

GGZ inGeest

Forensische
Jeugdpsychiatrie
Centrum ook op
scholen (poli, FFT,
dag/deeltijd);
Forensisch Centrum
met Spirit;
behandeling binnen
Koppeling en
Amsterbaken

De Opvoedpoli
Aanbod in
ontwikkeling,
aansluitend bij
Amsterdams
Forensisch netwerk.
DBC via
zorgverzekering
mogelijk tot 24 jaar

Lichamelijk
Onverklaarde
Klachten i.s.m. Emma
Kinderziekenhuis

Somatoforme
stoornissen (18+
i.c.m. VUmc)

Somatoforme
stoornissen, ook in
relatie tot verzuim

De Opvoedpoli/ Care
Express is
gespecialiseerd in de
integrale behandeling
van GGZ en
gezinsproblemen.
Combinatie trajecten
jeugdhulp.
Diagnostiek & advies

Comorbiditeit

ADHD / ASS
comorbiditeit
verslaving binnen
FACT,

Complexe
problematiek met
comorbiditeit breed

Bij alle stoornissen
(hoog complex/
risicovol)

Diagnostiek

Diagnostiek & advies
(ouder) kind
problematiek

Diagnostiek & advies
(ouder) kind
problematiek.
Psychiatrische
screening ouders
i.s.m. volwassen GGZ
(familiepoli)

Crisis

Mobiel Crisis Team

Alle diagnostiek bij
kinderen en
jongeren; ook op
scholen
(schoolpsychiatrie);
met name ook
complexe diagnostiek
en second opinions
Crisisbeoordeling en opname zowel
vrijwillig als met een
BOPZ maatregel;
i.s.m. MCT en SEHAMC

Geen aanbod, wel
24/7 uur wel
bereikbaar met
crisisgevoeligheid en
zorgen dat deze bij
de crisisdienst
aankomt.

* Meer informatie over preventie en consulatie aanbod is te verkrijgen bij de individuele instellingen.
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MOC ‘t
Kabouterhuis
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De Waag
Breed forensische
behandelaanbod dat
grotendeels bestaat
uit zorgprogramma’s
die doeltreffend zijn
gebleken. Wordt ook
behandeling
aangeboden binnen
Koppeling en
Amsterbaken. Zie
verder kopje over
gedragsproblemen.

Lucertis
Intensieve
samenwerking met
Palier, forensische
Fact teams.

Jeugdriagg
NHZ

Triversum

KJTC:
Behandeling i.h.k.v.
Multidisciplinair
Centrum aanpak
Kindermishandeling,
in samenwerking met
o.a. de Waag

Samenwerking
Transferium
(gesloten jeugdzorg)
met psychiatrische
afdeling en
verslavingsafdeling

Ambulante
diagnostiek en
behandeling van
somatoforme
stoornissen.

Ambulante of
klinische behandeling
van somatoforme
stoornissen

Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod specifiek

Externaliserende
gedragsproblemen in
combinatie met
ASS/LVB/ADHD/
Depressie/ LVB en/of
problematisch
middelengebruik.

ADHD-Verslaving
ADHD-Gedrag
ASS/ADHD-Angst
ASS/ADHD-LVG
Dyslexie/ADHD ism
IWAL, etc.

ADHD/ASS
Gedragsstoornissen/
hechting
Trauma/angst en
depressie
Gedragsstoornissen/
LVG

Complexe ADHD/ASS
met comorbide
gedragsstoornis,
dwang- en
ticstoornis, verslaving
etc.

Specifiek aanbod
voor 0-6 jarigen
IMH aanbod specifiek

Diagnostiek & advies
(ook aan wijkteams
en andere
keenpartners).

Diagnostiek & advies
(ouder) kind
problematiek
gerelateerd aan een
vermoeden van GGZ
problematiek.

Diagnostiek & advies
(ouder) kind
problematiek

Diagnostiek & advies
bij complexere
problematiek

Crisisbeoordeling en opname zowel
vrijwillig als met een
BOPZ maatregel. Ook
i.s.m. de 7 x 24 uurs
crisisdienst van Dijk
&Duin.

Crisisdienst 0-23
jarigen, w.o. IBS en
RM in samenwerking
met Spoedhulp en
crisisplaatsen van
J en O hulp en
crisisdienst GGZ
inGeest

Crisisbeoordeling en opname zowel
vrijwillig als met een
BOPZ maatregel

