Voor u als professional
• Integrale jeugdhulp: één
toegang voor jeugd- en
opvoedhulp & GGZ
• Hulp bij complexe vragen
• Stel uw vraag, wij helpen u
verder

Integrale jeugdhulp
Jeugd- en Opvoedhulp en GGZ onder één dak
Soms hebben ouders, school of
professionals vragen over de opvoeding
of ontwikkeling van een kind.
Bijvoorbeeld als de ontwikkeling niet
vanzelfsprekend verloopt of als het kind
moeilijk te begrijpen gedrag vertoont.
Wij kunnen als integraal team passende
ondersteuning en/of behandeling
bieden en eventueel diagnostiek. We
doen wat nodig is. Hierbij werken wij
nauw samen met kind en het gezin en
hun netwerk.

Hulp en diagnostiek bij:
Gedragsproblemen
ADHD
Autisme
Trauma
Hechting
Angststoornissen en depressie
Ouder-kindrelatie

-----------------------------------------------

problematiek

Hulp bij ontwikkelingsproblemen en opvoedvragen

Schoolverzuim

Wij helpen kinderen met ontwikkelings- of gedragsproblemen en hun gezinnen om
binnen hun leefomgeving een effectieve oplossing te vinden voor uitdagingen
rondom opgroeien en opvoeden. Onze hulpvormen richten zich op het kind én het
systeem daaromheen; het gezin, hun sociale netwerk, andere hulpverleners en
bijvoorbeeld de sportclub. Dat kan zijn met ambulante hulp thuis en op school.
Waar nodig ook specifieke specialistische behandelingen zoals trauma- of angstbehandeling, handelingsgerichte diagnostiek. Ook kun je als professional bij ons
terecht voor consultatie en advies.

Emotie-regulatieproblemen
Veilig opgroeien en opvoeden

-------------------

Integrale samenwerking
De direct toegankelijke jeugdhulp, die zowel jeugd- en opvoedhulp als GGZ omvat, is
een meerwaarde voor ouders en verwijzers. We hebben de mogelijkheid om aan te
sluiten bij de hulpvraag van het kind, het gezin en lokale partners . Wij zorgen hierbij
voor goede afspraken met de verwijzer en geven altijd terugkoppeling. Ons
multidisciplinaire behandelteam bestaat uit; ambulant werkers, systeemtherapeuten,
gezinsbegeleiders, GZ-psycholoog, basis psycholoog en/of orthopedagoog en een
kinder- en jeugdpsychiater die wanneer nodig ingezet kunnen worden.

youke.nl

-----------------------------------------------------------------------------START aanmelding & advies
088 170 5000
start@youke.nl

Bereikbaar op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur.

