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In deze brochure geven wij u
informatie over de aanmelding,
de intake en diagnostiekfase
bij Mondriaan Kinderen en
Jeugdigen. Deze brochure is
geschreven voor ouders/
verzorgers.
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Op onze website
(www.mondriaankindenjeugd.nl)
wordt de informatie uit deze brochure in
begrijpelijke taal uitgelegd aan kinderen
en jeugdigen. Daar vindt u ook meer
informatie over Mondriaan Kinderen en
Jeugdigen. In deze brochure gebruiken
we de termen kind en jeugdige door
elkaar. Waar wij ouders schrijven,
bedoelen we ook eventuele andere
verzorgers in de rol van ouder.

Mondriaan
Kinderen en Jeugdigen
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen is een
tweede- en derdelijns organisatie voor
geestelijke gezondheid te Limburg. Wij
behandelen jeugdigen tot 20 jaar met
diverse soorten problematiek zoals
ADHD, angststoornissen, depressie, eetstoornissen, psychotische stoornissen,
een bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling en autismespectrumstoornissen,
maar ook afhankelijkheid van middelen
(drugs, alcohol, medicijnen, gokken, gamen en internet) en gedragsproblemen
in combinatie met psychiatrische aandoeningen.
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De aanmelding
Om uw kind aan te melden bij Mondriaan
Kinderen en Jeugdigen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, een
medisch specialist of het wijkteam van
uw gemeente. Als de aanmelding bij ons
binnenkomt, bekijken wij de informatie
die we hebben ontvangen. Als het nodig
is, overleggen we met de verwijzer over
de aanmelding. Vervolgens nodigen wij u
samen met uw kind uit voor een intakegesprek.
Voordat het intakegesprek plaatsvindt, krijgt u aanvullende informatie en
een aantal vragenlijsten toegestuurd.
Deze vragenlijsten ontvangen wij graag
ingevuld retour voordat de intake start.
Daarnaast vragen wij u en uw kind zich
tijdens de eerste afspraak te legitimeren. Wij zijn verplicht om te controleren
of uw burgerservicenummer (BSN)
klopt. Het intakegesprek vindt plaats op
één van onze locaties in Heerlen of
Maastricht.
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Het intakegesprek
Het intakegesprek is een kennismakingsgesprek. U maakt samen met uw kind
kennis met de intaker. De intaker is een
hulpverlener van Mondriaan, die met u
bespreekt wanneer de problemen zijn
begonnen, hoe de ontwikkeling van uw
kind is verlopen, hoe het met uw kind
gaat: thuis, op school en bij de omgang
met anderen. Er wordt daarbij (vooral bij
jonge kinderen) niet alleen gebruik
gemaakt van gesprekken, maar ook van
spel. Soms vragen wij uw kind een aantal
speloefeningen te doen. De intaker
heeft een gesprek met u en uw kind
samen. Een deel van de gesprekken kan
ook met u en met uw kind apart plaatsvinden. Soms wordt een vervolggesprek
gepland of is een extra onderzoek nodig
om tot een goed behandelvoorstel te
komen.

Onderzoek en diagnostiek
Na de aanmelding starten we met onderzoek, zodat we uw kind snel verder
kunnen helpen. Het eerste onderzoek
vindt al tijdens het intakegesprek plaats.
Vooraf wordt u uitgebreid geïnformeerd
zodat u weet wat u kunt verwachten. Als
we uw kind onderzoeken en vervolgens
een diagnose stellen, kijken we niet alleen naar de mogelijke psychiatrische
aandoening. We kijken ook naar de ontwikkeling van het kind en de omgeving
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waarin het opgroeit. Behalve de problemen onderzoeken we ook welke krachten en mogelijkheden bij uw kind en in
de omgeving aanwezig zijn. Een aantal
onderzoeken nemen we bij ieder kind af,
andere doen we alleen als dat noodzakelijk is. Meer informatie over de verschillende soorten onderzoek kunt u vinden
op onze website.
Op basis van de informatie in de verwijsbrief, het intakegesprek en de onderzoeken, stelt de psychiater een diagnose.
Een diagnose is een beschrijving van de
problematiek, maar ook van de krachten
en mogelijkheden van uw kind.

Het adviesgesprek
Als we de problemen goed in kaart hebben gebracht, bespreekt de intaker de
bevindingen met onder andere de kinder- en jeugdpsychiater. Op basis van dit
overleg en de conclusies uit het intakegesprek bespreekt de intaker het behandeladvies met u en uw kind. Om de behandeling te kunnen starten dient u en/
of uw kind (als hij of zij ouder is dan
12 jaar) schriftelijk toestemming te
geven voor de behandeling.
Uit de intake kan ook blijken dat behandeling bij Mondriaan Kinderen en
Jeugdigen niet de beste oplossing is.
In dat geval verwijzen wij u door naar
geschikte hulp bij een andere instelling
of hulpverlener, of gaat u terug naar
uw huisarts.

De behandeling

Verschillende behandelvormen

Jeugdigen die bij ons in behandeling
gaan, hebben heel verschillende problemen met zichzelf en met hun omgeving.
Deze problemen zijn het gevolg van een
psychiatrische ziekte, al dan niet in combinatie met gedragsproblemen en/of
problemen in het gebruik van middelen.
De behandeling is steeds gericht op alle
levensgebieden zoals gezin, school, sociale contacten en vrije tijd. Wij betrekken
u als ouder intensief bij de behandeling.
De keuze voor de behandeling bepalen
wij in samenspraak met u en uw kind.
Belangrijk is dat de gekozen behandeling
effect heeft. We houden daarbij rekening met de ernst van de klachten en
met wat bij uw kind past.

Afhankelijk van de ernst en de aard van
de problematiek wordt gekozen uit een
aantal behandelvormen. Bij ambulante/
poliklinische behandeling komt uw zoon
of dochter op afspraak naar de behandelaar op de polikliniek. Daarna gaat hij
of zij weer naar huis. Een poliklinische
afspraak bestaat uit een gesprek met de
behandelaar, onderzoek of therapie, of
een medicijncontrole.
Klinische behandeling is mogelijk in deeltijd. Uw kind komt dan overdag naar
Mondriaan. ‘s Avonds en in het weekend
is uw zoon of dochter thuis. We spreken
dan van behandeling met verblijf zonder
overnachting. Bij een klinische behandeling in voltijd wordt uw kind opgenomen
in de kliniek. Dan verblijft hij of zij tijdelijk zowel overdag als ‘s nachts bij ons en
is er sprake van behandeling met verblijf
met overnachting.
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Meten is weten
Als duidelijk is dat uw kind bij ons in behandeling komt en hoe de behandeling
eruit komt te zien, ontvangt u van ons
daarover meer specifieke informatie.
Krijgt uw kind klinische behandeling,
dan volgt een kennismakingsgesprek
en rondleiding op de afdeling.

Onze medewerkers bieden uw zoon of
dochter de best mogelijke behandeling
aan. Toch vinden we het belangrijk om
te meten of de behandeling ook voor
uw zoon of dochter goed werkt. Daarom
vragen we u een aantal keer tijdens de
behandeling om een vragenlijst in te
vullen over hoe het met uw kind gaat.
Dat noemen we Routine Outcome
Monitoring (ROM).
Door de verschillende antwoorden op de
vragenlijsten met elkaar te vergelijken,
zien we of de behandeling werkt en of
uw zoon of dochter vooruitgang boekt.
Zo niet kunnen we de behandeling tijdig
bijstellen.

Wetenschappelijk onderzoek
In het kader van wetenschappelijk onderzoek werken wij nauw samen met
universiteiten en het academisch ziekenhuis Maastricht. Door gebruik te maken
van bewezen effectieve methodieken,
werken wij voortdurend aan verbetering
van onze behandelingen. Daarom kunt u
gevraagd worden om deel te nemen aan
onderzoek of vragen we of wij uw gegevens mogen gebruiken ten dienste van
wetenschappelijk onderzoek. Uiteraard
gebeurt ook dat enkel met uw toestemming en altijd anoniem.
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Leveringsvoorwaarden
en klachten
In de gezondheidszorg hebt u te maken
met allerlei rechten, plichten en voorwaarden, beter bekend als de ‘kleine
lettertjes’. Dit leggen we graag zo goed
mogelijk uit. Als uw kind zorg krijgt van
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen, zijn
de algemene leveringsvoorwaarden
geestelijke gezondheidszorg van toepassing. Deze leveringsvoorwaarden kunt u
op de website lezen of opvragen bij de
behandelaar.
We geven graag de beste hulp, maar
desondanks kan het gebeuren dat u niet
helemaal tevreden bent. Dat kunt u dan
het beste bespreken met de behandelaar of de directeur. Als u er echter niet
samen uitkomt, dan kunt u een klachtenformulier sturen naar de klachtencommissie van Mondriaan. U kunt zich laten
bijstaan door een vertrouwenspersoon
of een klachtenfunctionaris.
Meer informatie over het indienen van
een klacht vindt u op de website. U kunt
de klachtencommissie ook rechtstreeks
benaderen:

Klachtencommissie

Interne postbus 67
John F. Kennedylaan 301
6419 XZ Heerlen
T 088 506 62 98
E klachtencommissie@mondriaan.eu
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Over Mondriaan
Mondriaan is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg.
Jaarlijks bieden we zorg aan duizenden mensen. We hebben speciale
behandelingen voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met
psychische of psychiatrische klachten en voor mensen met
verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan forensische psychiatrie.
Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door psychische
aandoeningen gedurende kortere of langere tijd belemmerd worden in hun
welzijn en functioneren. Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan,
opgenomen als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en
samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon afgestemd.
Mondriaan is één van de grotere werkgevers in Limburg. We zijn een erkend
opleidingsinstituut voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig
specialisten. Opleiden en wetenschappelijk onderzoek staan in dienst van
het continu verbeteren van onze zorg, op basis van de nieuwste inzichten.
Op www.mondriaan.eu vindt u meer informatie.

Contact en informatie
Mondriaan Kinderen en Jeugdigen
Kloosterkensweg 8
6419 PJ Heerlen
T 088 506 61 50
F 088 506 61 46
E kj.heerlen@mondriaan.eu
www.mondriaankindenjeugd.nl

Aanmelding, intake en diagnostiek
Locatie Heerlen
Kloosterkensweg 8
6419 PJ Heerlen
T 088 506 61 50

Locatie Maastricht
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht
T 088 506 71 16

Meer folders

Op www.mondriaankindenjeugd.nl
vindt u onze andere folders.
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