
 

Hulp voor gezinnen 

Gezinspsychiatrie van GGZ Drenthe behandelt gezinnen met ernstige problemen. Als het al een 

tijdlang niet goed gaat thuis. Bijvoorbeeld door een gezinslid met psychische problemen, 

zorgen over de kinderen of als er steeds ruzie is. Hier kunt u aan de slag met uzelf, en uw 

gezin. Orde op zaken stellen. Weer sterke ouders worden. Maar vooral, bewijzen dat jullie als 

gezin verder kunnen.  

 

Rustig en gezellig thuis 

Psychische problemen kunnen de boel flink overhoop gooien. Bijvoorbeeld als een van de ouders niet 

lekker in z’n vel zit of anders reageert. Of als u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind. 

Veel onrust en ruzie thuis is niet vol te houden. Bovendien gaan ook vaak contacten met familie of 

vrienden moeilijker. Of komen er problemen bij, zoals geldzorgen, of problemen met wonen of werk.  

Vastgelopen 

Meestal heeft u al eerder hulp gehad, maar heeft dat niet genoeg geholpen. Of kwamen de problemen 

weer terug. Soms maakten anderen zich zulke grote zorgen dat een kind uit huis werd geplaatst. Met 

een behandeling bij Gezinspsychiatrie willen we een vastgelopen situatie thuis en in de hulpverlening 

doorbreken. Jullie gezin staat centraal in de behandeling. Het gaat over invloed krijgen op het gedrag 

van de kinderen, je kinderen beter leren begrijpen, over zelfvertrouwen en samenwerken als ouders. 

Het doel is om beter te gaan opvoeden, zodat het thuis gezelliger en rustiger wordt en blijft. 

Een behandeling op maat 

Bij Gezinspsychiatrie bepaalt u zelf wat u wilt veranderen in uw leven. Zoals beter met elkaar omgaan, 

meer betrokkenheid, voldoende persoonlijke ruimte, rust en regelmaat, een prettige sfeer in huis en 

betere relaties met de omgeving (familie, buurt, school, werk, instanties). We zoeken samen uit wat er 

nu precies aan de hand is in jullie gezin. U leert wat er nodig is om veilig de kinderen op te voeden. En 

u kunt er laten zien dat u de opvoeding zelf aankunt.  

Het kan ook zijn dat de gezinsvoogd of de kinderrechter heeft gesteld, dat de enige manier om je kind 

dat uit huis is geplaatst terug te krijgen, een behandeling bij de Gezinspsychiatrie is. Dan is er 

natuurlijk goed overleg met de gezinsvoogd nodig of jullie doelen nuttige behandeldoelen zijn. 

Bij de Gezinspsychiatrie zijn drie verschillende afdelingen: 

• Kliniek De Stee (0 – 2 jaar) 

• Kliniek De Bron (3 – 18 jaar) 

• Gezinsdagbehandeling De Oude Pastorie 

We hebben ook speciale behandelingen voor bijvoorbeeld gezinnen van veteranen en voor gezinnen 

met een ouder met een licht verstandelijke beperking.  

Hoe lang een behandeling duurt, is afhankelijk van uw situatie en de ernst van de problemen. Een 

opname in de kliniek duurt maximaal vier maanden. 



Intake 

U kunt door verschillende hulpverleners worden aangemeld voor Gezinspsychiatrie. Vaak is dat een 

hulpverlener vanuit de jeugdzorg, de kinder- en jeugdpsychiatrie of de volwassenenpsychiatrie. 

Daarna krijgt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Daar zijn alle gezinsleden, de 

aanmelder en minstens twee medewerkers van de Gezinspsychiatrie bij aanwezig. U krijgt alle ruimte 

om uw verhaal te vertellen en we bespreken de problemen en gaan op zoek naar oplossingen. Soms 

zijn meer gesprekken nodig. Tijdens de intake wordt uitgezocht of de Gezinspsychiatrie nuttig voor 

jullie kan zijn. En welke vorm van behandeling dan het beste bij jullie past.  

Huisbezoek 

Voorafgaand aan de start van de behandeling is er altijd een huisbezoek door een of twee 

medewerkers van Gezinspsychiatrie. Dan krijgt u praktische informatie en kunt u vragen stellen. 

Voorafgaand aan een behandeling in de kliniek worden er meer gesprekken gepland om zo’n opname 

zo nuttig mogelijk te maken. 

Behandelplan 

Tijdens de intake beginnen we al samen met u een behandelplan te maken. Het definitieve 

behandelplan wordt altijd aan het begin van de behandeling zelf gemaakt. Hierin staan de 

behandeldoelen, dus waar jullie mee aan de slag gaan en wat jullie willen bereiken. Jullie aanmelder, 

bijvoorbeeld de gezinsvoogd, is hier ook bij betrokken. Alleen als u het er mee eens bent, beginnen 

we met de behandeling.  

Veiligheid 

Bij Gezinspsychiatrie vinden we de veiligheid van kinderen en ouders erg belangrijk. Daarom zijn er 

voor de start van de behandeling in de kliniek gesprekken over veiligheid. We noemen dat Zorgen 

voor Veiligheid. Bij deze gesprekken worden de ouders, de aanmelder en mensen die voor het gezin 

belangrijk zijn, uitgenodigd. Het gaat over wat er goed gaat en over de sterke punten van het gezin. 

Maar ook wie welke zorgen heeft en welke gevaren er eventueel zijn. Zo kan er een veiligheidplan 

worden gemaakt. Bij gezinnen die een dagbehandeling gaan volgen vinden deze gesprekken op 

indicatie plaats. 

Behandeling in een groep 

De behandeling is altijd in een groep met andere gezinnen. Zo kunnen gezinnen elkaar helpen, 

herkenning vinden en van elkaar leren. Tijdens de behandeling heeft u onder meer gesprekken met 

behandelaren en met de andere gezinnen.  

Voorwaarden behandeling 

Tijdens de behandeling blijft u uiteraard verantwoordelijk voor het gedrag van uw kinderen. Het is 

belangrijk dat jullie prettig kunnen samenwerken met de medewerkers van Gezinspsychiatrie. Om 

mee te doen mogen ouders niet verslaafd of ernstig verward zijn. Het is een voorwaarde voor een 

behandeling in de kliniek is dat u een duurzame veilige woonplek voor uw kind(eren) heeft.  

Aanmelder 

De aanmelder blijft steeds betrokken bij de behandeling. Hij of zij houdt contact met jullie en het 

behandelteam en is aanwezig bij de intake, de tussentijdse evaluatie(s) en de afsluitende evaluatie.  



Kinderen naar school 

Het is belangrijk dat uw kinderen tijdens de behandeling gewoon naar school gaan. Hoe we dit precies 

samen gaan regelen, bespreken we met elkaar. Het hangt af van uw behandeling. Bij de 

dagbehandeling kunnen ze naar hun eigen school met extra huiswerkbegeleiding door onze leerkracht 

en vanuit de kliniek gaan de kinderen doorgaans naar een school bij ons in de buurt.  

Werk 

Hoe het gaat met werk, kunt u zelf bespreken met uw werkgever. Als u het fijn vindt, kunnen we u 

hierover advies geven en samen zoeken naar oplossingen.  

Kosten 

De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar; er geldt een wettelijk vastgesteld eigen 

risico.  

Reiskosten 

Reiskosten worden meestal alleen vergoed door de zorgverzekering als u aanvullend verzekerd bent. 

Soms vergoed de gemeente iets vanuit de bijzondere bijstand. Dit is aan de ouders zelf om dat te 

regelen.  

Twijfelt u nog? 

Heeft u nog twijfels of ziet u er tegenop om bij ons te komen? Neem dan contact met ons op. 

Misschien kunnen we in een gesprek onduidelijkheid of uw twijfels wegnemen. Ook kunnen we 

proberen u in contact te brengen met ouders die al bij ons geweest zijn. Zij kunnen u bijvoorbeeld 

goed vertellen hoe het is om bij ons in behandeling te zijn. U kunt ook eerst een keer komen kijken en 

kennismaken. 

Centraal adres 

Altingerweg 1, Beilen 

Gebouw De Etstoel 

T (0593) 53 53 44 

F (0593) 53 53 88 

E gezinspsychiatrie@ggzdrenthe.nl 
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