School
Als uw kind op Speedboot is opgenomen, gaat hij/zij
gewoon naar school. Tijdens de opname kan uw kind
naar de Pionier, een cluster 4 school die verbonden is
aan de Bascule. Als het beter is dat uw kind naar de
eigen school blijft gaan is dit in overleg mogelijk.
Wie werken er bij Speedboot?
•
Kinder- en jeugdpsychiater en (kinder- en
jeugd) psychiater in opleiding
Elk kind dat op Speedboot is opgenomen, heeft
gesprekken met de psychiater over hoe het met hem of
haar gaat. De psychiater geeft voorlichting, behandeling
en als dat nodig is ook medicatie.
De kinder- en jeugdpsychiater is verantwoordelijk voor
de opname op Speedboot. Zij zorgt ervoor dat er goede
behandelafspraken met u en uw kind worden gemaakt
en dat iedereen zich hier aan houdt.
•
Sociotherapeuten
Sociotherapeuten (groepsleiders) begeleiden de
kinderen op Speedboot bij de dagelijkse dingen. De
sociotherapeuten kijken hoe de kinderen zich gedragen
en verzorgen activiteiten en trainingen voor de kinderen.
Ieder kind heeft regelmatig een gesprekje met de
sociotherapeuten. Daarin wordt besproken hoe het gaat
en waar het kind hulp bij wil.
Er werken ruim tien sociotherapeuten bij Speedboot. De
teamcoördinator is de leidinggevende van de
sociotherapeuten.
•
Ouderbegeleider
De ouderbegeleider heeft gesprekken met de ouders
over het verloop van de behandeling en hoe de omgang
tussen ouders en kind verbeterd kan worden. Soms zijn
er gesprekken met het hele gezin.
•
Vaktherapeuten
De vaktherapeuten beeldend en muziek zien uw kind
tijdens de opname een of twee keer tijdens de observatie
vaktherapie.

Aanmelden
Als u uw kind bij de Bascule wilt laten onderzoeken of
behandelen, heeft u een verwijzing nodig. Huisartsen,
jeugdartsen, medisch specialisten en medewerkers van
een Ouder- en Kindteam, Samen DOEN team, wijk- of
jeugdteam, kunnen een kind, jongere of gezin naar de
Bascule 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 en
algemene informatie kunt u contact opnemen met het
Centraal Aanmeld- en Informatiepunt:
Telefoon:
(020) 890 19 01
E-mail:
cai@debascule.com
Waar kunt u ons vinden?
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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 de folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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Informatie voor ouders en verzorgers
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De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie. Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren
en gezinnen met psychische problemen. Speedboot is
een onderdeel van de Bascule.

Onze werkwijze
Om de behandeling zo effectief mogelijk te maken is het
belangrijk dat we goed met elkaar samenwerken:
ouders/verzorgers, kind en behandelaars. Wanneer
iedereen zich inzet, bereiken we het beste resultaat.

Speedboot

Op de groep werken we met het competentiemodel en
de Non-Violent Resistance (NVR) methode. Dit betekent:
•
dat we uw kind die vaardigheden leren die hij/zij
nodig heeft in het dagelijkse leven;
•
dat we veiligheid en respect voor elkaar erg
belangrijk vinden;
•
dat we u en de verwijzer intensief bij de behandeling
van uw kind willen betrekken. We informeren u over
het verloop van de behandeling en doen regelmatig
een beroep op de ouders/verzorgers om mee te
helpen op de afdeling.

Speedboot is een afdeling voor kinderen die een
kortdurende opname nodig hebben. Het kan gaan om
een time-out, BOPZ opname, crisisinterventie en
-stabilisatie of diagnostiek. Als het nodig is kan een kind
binnen 24 uur op Speedboot geplaatst worden.
Speedboot biedt ruimte aan acht tot tien kinderen.
Voor wie?
Speedboot is er voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 12
jaar, die naar het basisonderwijs gaan en een IQ van 75
of hoger hebben. Het is een groep waar kinderen,
afhankelijk van hun situatie, opgenomen kunnen worden
voor:
•
de weekenden,
•
overdag,
•
of dag en nacht.
Op Speedboot kunnen kinderen uit heel Nederland
geplaatst kunnen. Het gaat om kinderen met (een
vermoeden van) psychiatrische problematiek die voor
diagnostiek en time-out bij Speedboot kunnen worden
opgenomen. Bij deze kinderen is vaak eerdere
ambulante hulp onvoldoende gebleken.
Intake
Voor de opname houden we een intakegesprek met u en
uw kind. In dit gesprek geven wij u informatie over de
groep, bespreken we uw hulpvraag en maken we
afspraken voor opname.
Behandelplan
De behandelaar maakt samen met u een behandelplan.
In het behandelplan staan de doelen van de opname en
hoe u en uw kind hier samen met de behandelaars aan
gaan werken. Als we het met elkaar eens zijn over de
aanpak, start de opname.

Opname
Speedboot kent verschillende opnamevormen.
Afhankelijk van de situatie van uw kind kiezen we de
vorm die het beste bij hem of haar past. De verschillende
opnamevormen zijn:
•
Time-out
Speedboot biedt een time-out opname voor kinderen die
in crisis zijn geraakt. Een time-out opname duurt 1 tot 2
weken. De time-out is bedoeld om het kind en zijn
ouders/ verzorgers de kans te geven weer in een beter
evenwicht te komen. Ook als kinderen door
omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen,
kan Speedboot een kortdurende time-out plek bieden
(terwijl bijvoorbeeld de gezinsvoogd en ouders zoeken
naar een geschikte woonplek voor het kind).
•
BOPZ
BOPZ staat voor: de wet Bijzondere Opnemingen in
Psychiatrische Ziekenhuizen. Wanneer de situatie zo
ernstig is dat de psychiatrische problemen leiden tot
direct gevaar voor het kind of zijn directe omgeving, dan
kan een rechter besluiten tot een verplichte opname. Dit
wordt een BOPZ opname genoemd. Speedboot is de

enige afdeling in Nederland met een BOPZ functie voor
kinderen. Dit houdt in dat kinderen uit heel Nederland
met een BOPZ beschikking op Speedboot geplaatst
kunnen worden. Speedboot is een open afdeling die zo is
ingericht dat er ook gesloten plaatsingen mogelijk zijn (bij
een BOPZ opname). Er kunnen dan extra voorzorgsmaatregelen genomen worden om bijvoorbeeld het
weglooprisico te beperken.
•
Diagnostiek
Bij diagnostiek wordt een kind voor minstens drie weken
opgenomen op Speedboot. In die tijd doen wij onderzoek
om de psychiatrische problemen van het kind in kaart te
brengen. Als het nodig is kan de opname verlengd
worden. Na afloop van de diagnostiekperiode bespreken
we onze conclusies en adviezen met de
ouders/verzorgers en verwijzer.
Flexibiliteit
Opname bij Speedboot kan snel plaatsvinden (binnen 1
werkdag). Samen met de ouders/verzorgers en de
verwijzer bespreken we hoe de opname op Speedboot er
uit komt te zien. Hierbij houden we rekening met wat het
kind nodig heeft en wat helpend is om de opnamedoelen
te bereiken. In overleg met de ouders/verzorgers en de
verwijzer spreken we bijvoorbeeld af of een kind alleen in
de weekenden, overdag of dag en nacht wordt
opgenomen en hoelang de opname duurt.
Ouders/verzorgers kunnen hun kind op de groep
bezoeken en ook blijven slapen.
Samenwerken
De behandelaars van Speedboot werken nauw samen
met de ouders/verzorgers en de verwijzer. Ouders krijgen
begeleiding van een ouderbegeleider. Samen met de
ouderbegeleider kijkt u naar uw hulpvraag en naar de
klachten die er thuis zijn: welke problemen spelen er en
hoe kunt u daar het beste mee omgaan?
In het voortraject en na afloop van de opname kijken we
met elkaar welke hulp er verder nodig is en wie dit kan
bieden.

