Na de behandeling
Wanneer de behandeling van het kind op Raket bijna is
afgerond kijken we met de ouders/verzorgers en
verwijzer of er nog andere hulp nodig is. Zo nodig zullen
wij vervolgbehandeling in gang zetten. In samenwerking
met de Pionier wordt het vervolgonderwijs geregeld.
Wetenschappelijk onderzoek
Om de behandeling verder te verbeteren werken wij mee
aan wetenschappelijk onderzoek. Het is mogelijk dat wij
u vragen om hieraan mee te doen. Dit is niet verplicht.
Het wel of niet meedoen heeft geen invloed op de
kwaliteit van de behandeling van uw kind. Gegevens uit
wetenschappelijke onderzoeken worden altijd anoniem
verwerkt.
Aanmelden
De Bascule heeft een Centraal Aanmeld- en
Informatiepunt dat tijdens kantooruren te bereiken is.
Voor aanmelding bij de Bascule is een verwijsbrief van
de huisarts, medisch specialist of GGZ-instelling nodig.

Waar kunt u ons vinden?
De Bascule

Informatie voor ouders en verwijzers

Raket
Raket heeft plaatsen voor kinderen van de zorglijn
emotionele stoornissen, autisme spectrum stoornissen en
gedragsstoornissen. Raket valt organisatorisch onder de
zorglijn gedragsstoornissen van de Bascule.
Bezoekadres

Meibergdreef 5
1105 AZ Amsterdam

Postadres

Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht

Telefoon
E-mail
Internet

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

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
Nog vragen?
Als u nog vragen heeft over de behandeling op Raket
kunt u contact opnemen met het CAI.
Telefoon:
E-mail:

(020) 890 19 01
cai@debascule.com

Kijk voor meer informatie ook op onze website:
www.debascule.com.

Raket

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 kunnen geen rechten worden ontleend
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De Bascule
De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren
en gezinnen met psychiatrische problemen. Raket is
onderdeel van de Bascule.

Het onderwijs
Tijdens de opname wordt het onderwijs verzorgd door de
Pionier. Dit is een school voor speciaal onderwijs (cluster
4). De Pionier is verbonden aan de Bascule en staat op
hetzelfde terrein. Het behandelteam en de school werken
nauw samen.

Raket
Voor wie?
Raket is een klinische behandelgroep voor kinderen van
6 t/m 12 jaar met verschillende kinderpsychiatrische
problemen zoals angst, trauma, autisme of
gedragsproblemen. Raket richt zich op kinderen met een
IQ hoger dan 80 waarvoor ambulante of dagklinische
hulp niet toereikend is. De kinderen verblijven dag en
nacht op de groep. Een combinatie van overdag een
behandeling bij Raket en ’s avonds weer naar huis
behoort echter ook tot mogelijkheden. Kinderen zonder
een woonperspectief kunnen niet worden opgenomen.
De behandeling
Op de groep worden 6 tot 9 kinderen behandeld. We
bieden een zo flexibel mogelijk aanbod, afgestemd op de
wensen van ouders/verzorgers, kind en verwijzer.
De behandeling bestaat uit groepsbehandeling en
individuele behandeling. Hierbij maken wij gebruik van
verschillende manieren om het vertrouwen van kinderen
te bevorderen, hun omgang met leeftijdsgenoten te
verbeteren en de vaardigheden die zij nodig hebben in
het dagelijks leven te vergroten. Daarnaast leren de
kinderen beter om te gaan met onzekerheid, angst,
verdriet en boosheid.
Elk kind volgt een programma dat is aangepast aan zijn
of haar mogelijkheden. Wij werken zoveel mogelijk met
behandelmethoden die bewezen effectief zijn. Ook
werken wij met de basisprincipes van de Non-Violent
Resistance methode, ook wel geweldloos verzet
genoemd. Hierbij wordt geprobeerd om op een
geweldloze wijze het ongewenste patroon of risicovol
gedrag te doorbreken. Deze methode wordt met succes
toegepast in gezinnen die zijn vastgelopen met hun
kinderen.

Ouders/verzorgers
Wij werken intensief samen met de ouders/verzorgers.
Ouder- en/of gezinsbegeleiding is een belangrijk
onderdeel van de behandeling. Ook doen wij regelmatig
een beroep op ouders om actief mee te helpen op de
groep als zich moeilijke situaties voor het kind voordoen
en worden meerdere wekelijkse bezoeken op de afdeling
gestimuleerd.
Naast de ouderbegeleiding bieden wij ouders, op
indicatie, een intensievere vorm van oudertraining zoals
Psychiatrische Intensieve Thuistraining (PIT), Parent
Management Training Oregon (PMTO) of (creatieve)
gezinstherapie. Ook kan, via onze samenwerking met
Altra, het programma Altra Thuis op School (ATOS)
worden aangeboden.
Het behandelplan
Voordat we met de behandeling beginnen maken we een
behandelplan. Daarin beschrijven we de doelen van de
behandeling die we met elkaar hebben afgesproken en
de manier waarop de behandelaars samen met u en uw
kind hieraan gaan werken. Het behandelplan wordt
regelmatig samen met ouders/opvoeders en de verwijzer
doorgenomen en waar nodig aangepast. Het
behandelplan staat centraal in de behandeling.
Effect
Om vast te stellen of de behandeling werkt, vragen we u
om aan het begin en aan het einde van de behandeling
een aantal vragenlijsten in te vullen. Met de gegevens uit
de vragenlijsten kunnen we het effect van de
behandeling meten.

Duur van de behandeling
We streven naar een behandeling die zo kort mogelijk
duurt. Bij Raket is dat gemiddeld zes maanden. Soms
wordt de behandeling verlengd. Dit gebeurt in overleg.
De behandeling kan voortijdig beëindigd worden als:
•
•
•

de behandeling onvoldoende effect heeft
het woonperspectief wegvalt
er sprake is van aanhoudend
grensoverschrijdend gedrag

Het behandelteam
Bij een behandeling op Raket zijn veel mensen
betrokken. Als ouder/verzorger zult u het meest met de
gezinsmaatschappelijk werker te maken hebben. Het
kind heeft het meeste contact met de sociotherapeuten.
Zij verzorgen het grootste deel van de behandeling. Ieder
kind heeft een vaste mentor, dit is één van de
sociotherapeuten. Verder bestaat het behandelteam uit:
•
•
•
•
•

Een kinder- en jeugdpsychiater (de
behandelverantwoordelijke)
GZ psycholoog
Teamcoördinator
Psychiatrische Intensieve Thuistrainer en
(Vak)therapeuten

Het weekend
Wij achten het in het belang van het kind en zijn/haar
gezinssysteem dat er in de weekenden onderling contact
mogelijk is. Kinderen hebben daarom de mogelijkheid om
in het weekend één nachtje naar huis te gaan; vanaf
zaterdagochtend tot zondagmiddag/avond. Als het nodig
is kunnen de kinderen ook het gehele weekend op Raket
blijven.
Vakanties
In de schoolvakanties volgen de kinderen een aangepast
behandelprogramma. We organiseren dan activiteiten die
behalve leuk, ook belangrijk zijn voor de behandeling van
uw kind.

