Na de behandeling
Wanneer de behandeling bijna is afgerond, kijken we
samen met de ouders en de verwijzer of er nog andere
hulp nodig is. Als dat nodig is, zullen wij een vervolg
behandeling in gang zetten.

Wetenschappelijk onderzoek
Het Regiocentrum Gooi en Vecht is een onderdeel van
de Bascule, academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie. De Bascule werkt samen met de Vrije
Universiteit/ VUmc en de Universiteit van Amsterdam/
AMC aan wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is
erop gericht om de behandelingen te verbeteren.
Het is mogelijk dat wij u of uw kind vragen om mee te
werken aan zo’n onderzoek. Dit is niet verplicht. Het wel
of niet meedoen heeft geen invloed op de kwaliteit van
de behandeling van uw kind. De gegevens uit
wetenschappelijke onderzoeken worden altijd anoniem
verwerkt.

Nog vragen?
Voor meer informatie over de behandelmogelijkheden van
het Regiocentrum Gooi en Vecht kunt u contact met ons
opnemen via telefoonnummer: (020) 890 10 00 (op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Kijk voor meer
informatie ook op onze website: www.debascule.com.

Waar kunt u ons vinden?

De Bascule
Regiocentrum Gooi en Vecht
Bezoek- en postadres

Laapersboog 11
1213 VC Hilversum

Telefoon
E-mail
Internet

(020) 890 10 00
info@debascule.com
www.debascule.com

Aanmelden
Als u uw kind wilt laten onderzoeken of behandelen bij
het Regiocentrum Gooi en Vecht heeft u een verwijzing
nodig. Huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en
medewerkers van het Sociaal Plein kunnen een kind,
jongere of gezin naar ons verwijzen. Deze verwijzers
kunnen via het digitale aanmeldformulier op onze website
(www.debascule.com) cliënten bij de Bascule
aanmelden.
Voor meer informatie over de aanmeldprocedure kunt u
contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en
Informatiepunt:
Telefoon:
(020) 890 19 01
E-mail:
cai@debascule.com

Samen, beter. Daar staan we voor. We werken samen met
ouders en andere deskundigen die betrokken zijn bij het
kind. Ieder draagt met zijn ervaring en kennis bij aan betere
hulp. Samen zetten we ons in om het kind en zijn omgeving
de hulp te bieden die nodig is. Zo werken we samen aan
het herstel van het kind. Samen, beter.
Aan de folder kunt u geen rechten ontlenen.
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Gooi en Vecht
Het Regiocentrum Gooi en Vecht is een onderdeel van
de Bascule, het academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie in Amsterdam en Duivendrecht. Wij
bieden specialistische jeugd-GGZ. Om u de beste zorg te
kunnen bieden, werken we in de behandeling samen met
andere hulpverlenende instanties.

Voor wie?
Het Regiocentrum Gooi en Vecht is er voor kinderen,
Het
jongeren en gezinnen die te maken hebben met ernstige
en complexe psychische problemen.
Het Regiocentrum Gooi en Vecht biedt diagnostiek en
behandeling. De behandeling wordt geboden in de vorm
van intensieve ambulante behandeling, poliklinische
behandeling of dagbehandeling. De ambulante en
poliklinische behandeling is er voor kinderen/ jongeren
van 0 tot 18 jaar met een gemiddelde intelligentie en voor
kinderen/ jongeren van 0 tot 23 jaar met een
verstandelijke beperking. De dagbehandeling is er voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Wat biedt het Regiocentrum Gooi en Vecht?
Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van
kinderen en jongeren met complexe en meervoudige
psychische problemen zoals:

complexe gedragsstoornissen (o.a. ADHD)

ontwikkelingsstoornissen (o.a. autisme)

depressie

angststoornissen

hechtingsproblemen

combinaties van problemen
Voor kinderen die door hun psychische problemen
ernstig beperkt worden in het volgen van onderwijs of
daardoor moeilijkheden ervaren in het leren, bieden wij
een combinatie van onderwijs en behandeling. Zo
hebben wij voor leerlingen van 7 tot 11 jaar uit de regio
Gooi en Vechtstreek een speciale onderwijs-

zorgcombinatie op de Donnerschool. Dit is tot stand
gekomen in samenwerking met de Donnerschool, Youké
en Sherpa.
Ouders/ verzorgers hebben een belangrijke rol in het
leven van hun kind. Daarom betrekken wij ouders/
verzorgers graag bij de behandeling. Wij bieden ouderof gezinsbegeleiding waarin we met u bespreken welke
begeleiding passend is.

Dagbehandeling
Het Regiocentrum Gooi en Vecht biedt naast ambulante
en poliklinische behandeling ook dagbehandeling. Op de
dagbehandeling kunnen 8 tot 9 kinderen gedurende
maximaal 20 weken een behandeling volgen in een
groep.
De behandeling is bedoeld voor gemiddeld intelligente
kinderen van 6 t/m 12 jaar met (een vermoeden van)
psychiatrische problematiek, waarbij de ontwikkeling op
meerdere leefgebieden stagneert. De dagbehandeling
bestaat uit een driedaags behandelprogramma waarin
zowel groepsbehandeling als individuele behandeling
worden gegeven. Kinderen op de dagbehandeling blijven
onderwijs volgen op hun eigen school. Het behandelteam
en de school werken nauw samen.

Plan op maat
Bij het Regiocentrum Gooi en Vecht kijken we eerst wat
er precies aan de hand is en welke hulp u en uw kind
nodig hebben: groepsbehandeling of individuele
behandeling, gericht op het kind, de ouders en/ of de
school.
Daarna kijken we samen met u welke behandelmodules
daarbij passen. Samen maken we een zorgplan op maat:
intensieve behandeling als dat nodig is, een kortere en
minder frequente behandeling als dat mogelijk is.
Het is ook mogelijk om van diverse onderdelen gelijktijdig
gebruik te maken (ambulante, poliklinische en

dagbehandelingmodules).

Het behandelplan
Voordat we met de behandeling beginnen, stellen we een
behandelplan op. Daarin staan de doelen van de
behandeling beschreven zoals we die met elkaar hebben
afgesproken en de manier waarop de behandelaar
samen met u en uw kind hieraan gaat werken.
Het behandelplan wordt regelmatig samen met ouders/
verzorgers besproken en als dat nodig is in overleg met
elkaar aangepast. Het behandelplan is de rode draad in
de behandeling.

Effect
Om vast te stellen of de behandeling werkt, vragen we u
om aan het begin en aan het eind van de behandeling
een aantal vragenlijsten in te vullen. Met de gegevens uit
de vragenlijsten meten we het effect van de behandeling.

Het behandelteam
Het behandelteam van het Regiocentrum Gooi en Vecht
bestaat uit:







kinder- en jeugdpsychiater
GZ-psychologen
basispsychologen
sociotherapeutisch trainers
sociotherapeuten
teamcoördinator

In het behandeltraject heeft u met enkele van deze
medewerkers te maken. Door het teamoverleg zijn er
verschillende medewerkers betrokken bij de
behandeling. Op die manier bundelen we de
deskundigheid van de teamleden. Wanneer het nodig is,
kan de behandelaar een externe deskundige inschakelen
bij de behandeling.

