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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 deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Juni 2015

Kasjdfhaksjdhf
De Bascule alksdjfhaslkjdfh
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren
en gezinnen met psychische problemen. De afdeling
Therapeutische pleegzorg is een onderdeel van het
Centrum voor Trauma en Gezin van de Bascule.

Therapeutische pleegzorg
Voor wie?
De Therapeutische pleegzorg heeft een speciaal
hulpaanbod voor kinderen van nul tot achttien jaar die
geadopteerd zijn en die vanwege hun adoptieachtergrond problemen hebben binnen het adoptiegezin.
De Therapeutische pleegzorg biedt hulp aan
adoptiekinderen en –gezinnen die wonen in de
Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.
In gezinnen die een kind hebben geadopteerd, doen zich
soms specifieke problemen voor bij de opvoeding en de
ontwikkeling van het adoptiekind. Dit kan verschillende
oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van een verband
tussen de problemen en de ervaringen van het
adoptiekind in het land van herkomst. De breuk met de
biologische ouders en de overgang naar een ander gezin
in een vreemd land kan een rol spelen. Sommige
kinderen hebben moeite zich aan te passen aan hun
nieuwe leven. In een aantal gevallen komt de hechting
tussen de adoptieouders en het adoptiekind moeizaam
tot stand.

De behandeling
Bij aanvang van de behandeling wordt met ouders (en
afhankelijk van de leeftijd met de jongere) een
behandelplan opgesteld met daarin de doelen. Het team
bestaat uit een gespecialiseerd maatschappelijk werker,
psycholoog en psychiater. Er kan psychologisch en/of
psychiatrisch onderzoek worden gedaan, traumatherapie
geboden aan uw kind en ouderbegeleiding aan u. Vaak
wordt er een levensverhaal geschreven voor het kind.

Dit kan het kind / de jongere helpen om gebeurtenissen
te begrijpen en accepteren. Aan (pleeg)ouders wordt
een cursus van 8 bijeenkomsten over “zorgen voor
getraumatiseerde kinderen” aangeboden. De
ouderbegeleiding vindt in de regel 1 x 2 weken (thuis)
plaats. Met u samen wordt gezocht naar de meest
werkzame pedagogiek. Gezinsgesprekken kunnen
helpen om de interactie in uw gezin te verbeteren. U
leert hoe u uw kind optimaal kan ondersteunen.

Vragenlijst
Om te zorgen dat onze hulp goed aansluit is het
belangrijk om te weten hoe uw kind functioneert. Daarom
houden wij voordat we met de behandeling beginnen een
diagnostische screening. Deze diagnostische screening
bestaat uit vragenlijsten die u, uw kind (vanaf 11 jaar) en
de leerkracht invullen. Na 10 maanden wordt dit
herhaald.
Als u daar toestemming voor geeft, nemen wij contact op
met de school van uw kind en eventuele andere
hulpverleners.

Het dossier
Van iedere cliënt maken wij een dossier. Volgens de wet
op de jeugdzorg heeft een ouder met het ouderlijk gezag
recht op inzage in het dossier van het kind. Als anderen
het dossier willen inzien, moet de ouder daar
toestemming voor geven. Dit geldt voor kinderen tot 16
jaar. Voor jongeren van 12 jaar en ouder geldt dat zij zelf
ook toestemming moeten geven als iemand hun dossier
wil inzien. In dat geval is dus toestemming nodig van de
ouders als van het kind. Jongeren van 16 jaar of ouder
bepalen zelf wie er inzage krijgt in hun dossier.
Inzage in het dossier kan geweigerd worden wanneer dit
niet in het belang van het kind is of wanneer de privacy
van anderen wordt geschaad.

Aanmelden
De Bascule heeft een Centraal Aanmeld- en
Informatiepunt dat tijdens kantooruren te bereiken is via
(020) 890 19 01 of via cai@debascule.com.
Verwijzers kunnen via onze website www.debascule.com
een aanmeldformulier invullen en versturen.
Voor aanmelding bij de Therapeutische pleegzorg is een
verwijzing nodig. Met ingang van 1 januari 2015 is er een
onderscheid tussen de jeugdhulp in het vrijwillig kader en
in het gedwongen kader (onder toezichtstelling en
voogdij). De toegang tot de vrijwillige jeugdhulp verloopt
via de huisarts, medisch specialist of medewerker van
een Ouder- en Kindteam of Samen DOEN team (in
Amsterdam) of de wijk- of jeugdteams (in andere
gemeenten). De toegang tot jeugdhulp in het gedwongen
kader loopt via de gecertificeerde instellingen (voorheen
de Bureaus Jeugdzorg).

Nog vragen?
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft kunt
u contact met ons opnemen. Wij zijn van maandag t/m
donderdag van 13.00 tot 14.00 uur te bereiken via (020)
890 10 00.
Meer informatie vindt u ook op onze website :
www.debascule.com.

