
 
 

Gezinspsychiatrie 

Expertisecentrum voor behandeling en beoordeling van ouderschap en psychiatrie 

  

Informatie voor verwijzers  

 

Werkgebied 

Gezinspsychiatrie is een specialistische afdeling van GGZ Drenthe in Beilen. Gezinspsychiatrie richt  

zich op de vier noordelijke provincies. Er gelden richtlijnen voor aanmelders uit het buitengebied.  

 

Om wat voor zorg gaat het? 

De Gezinspsychiatrie in Beilen biedt hulp aan hoogrisico gezinnen die (langdurig) kampen met een  

combinatie van sociaal economische en psychosociale problemen. Psychiatrische problemen bij  

ouders en/of kinderen bemoeilijken vaak het vinden van gewenste oplossingen.  

Hierdoor wordt (of dreigt) de ontwikkeling van het kind ernstig (te worden) belemmerd en stagneert de  

ontwikkeling van het gezin. Niet alleen binnen het gezin zijn onderlinge contacten en relaties fors  

verstoord, ook de relaties met de omgeving zijn meestal zo problematisch dat het gezin in een sociaal  

isolement is terecht gekomen. Langdurige ambulante en soms ook individuele klinische hulp is vaak al  

langere tijd geboden, maar heeft niet tot voldoende of blijvend positief resultaat geleid.  

 

Korte omschrijving van de zorginhoud 

De behandeling is gericht op het hele gezin: de gezinspsychiatrie geeft geen individuele behandeling  

aan gezinsleden. De behandeling is altijd in een groep met andere gezinnen. De psychiater kan  

psychiatrische diagnostiek en behandeling met medicijnen uitvoeren. Kinderen en ouders kunnen op  

indicatie psychologisch worden onderzocht.  

Het voornaamste doel van de behandeling is om zowel een vastgelopen situatie thuis als in de  

hulpverlening te doorbreken, zodat het gezin zich weer verder kan ontwikkelen. De focus tijdens de  

behandeling is gericht op het welzijn en de veiligheid van het kind.  

 

Behandelaanbod 

Bij de keuze voor Gezinsdagbehandeling De Oude Pastorie, Kliniek De Stee (0-2 jaar) of Kliniek De 

Bron (3-18 jaar) gaat het vooral om de ernst van de problemen, het al of niet uit huis geplaatst zijn, de 

leeftijd van de kinderen en de vooraf ingeschatte draagkracht en verandermogelijkheden.  

Daarbij speelt bij de gezinsdagbehandeling de opvoedingsonmacht doorgaans een centrale rol.  

Binnen de kliniek zijn er naast grote problemen in het ouderschap, vaak ook veel problemen  

met andere gezinstaken of zijn er ernstige twijfels of ouders hun kinderen langdurig goed genoeg en  

veilig ouderschap kunnen bieden. Dit laatste staat centraal bij Kliniek De Stee, want alleen gezinnen 

met uit huis geplaatste kinderen tot 2 jaar kunnen hiervoor worden geïndiceerd.  

Zowel voorafgaand aan de klinische gezinsopname als erna wordt een ambulant traject ingezet.  

 

Daarnaast biedt de Gezinspsychiatrie gezinsdagbehandeling voor specifieke doelgroepen:  

 

• Ouder(s) met verstandelijke beperking, in samenwerking met de ketenpartners Promens Care,  

Accare en De Trans in de provincie Drenthe  



• Veteranen, in samenwerking met het traumacentrum van GGZ Drenthe in Assen en het Landelijk  

Zorgsysteem voor Veteranen (LZV).  

 

Wat is de gemiddelde behandelduur? 

De behandelingen zijn maximaal 4 maanden. Inclusief het ambulante traject is een behandeling van 

Kliniek De Bron of Kliniek De Stee 9 maanden.  

 

Hoe is de toegang tot onze zorg georganiseerd? 

In de verwijzing is er sprake van zowel vrijwillig als onvrijwillig kader (VOTS, OTS, MUHP).  

Verwijzers zijn hulpverleners vanuit de jeugdzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie of de  

volwassenenpsychiatrie.  

 

Relatie met de verwijzer/aanmelder gedurende de behandeling 

Gedurende de behandeling blijft het behandelteam en het gezin contact houden met de aanmelder,  

die als opdrachtgever fungeert. Op deze manier blijft de voortgang van de zorg voor het gezin zo goed  

mogelijk gewaarborgd. Daarom is het noodzakelijk dat de aanmelder aanwezig is bij de intake, de  

tussentijdse evaluatie(s) en de afsluitende evaluatie. Gedurende het klinische behandeltraject vindt er 

1x per 4 tot 6 weken een evaluatie plaats.  

 

Contra-indicatie 

Voor succesvolle behandelingen is een goede samenwerkingsrelatie tussen de ouders en het  

behandelteam nodig. Dit blijkt bijvoorbeeld niet te lukken bij ouders met actieve  

verslavingsproblematiek, ernstige zelfmoordneigingen, grote verwardheid of een sterk verminderd  

verstandelijk vermogen.  

 

Richtlijn middelengebruik 

Middelengebruik heeft negatieve consequenties voor het ouderschap, de veiligheid van kinderen en  

de behandelbaarheid. Daarom is middelengebruik (drugs, alcohol en andere verdovende middelen)  

niet toegestaan tijdens de klinische opnameperiode (en dus ook niet in de weekenden thuis).  

Wij vinden het belangrijk dat alle ouders een zo optimaal mogelijke kans krijgen om te laten zien wat  

ze aan ouderschapsvaardigheden in huis hebben. Het is daarom belangrijk dat ouders al hun energie  

op hun ouderschap kunnen richten tijdens de behandeling. Om die reden moeten ouders al voor een  

klinische opname de middelen hebben gestopt en deze zijn ontwend: zo gaat er geen energie verloren  

aan het ontwennen en kan alle energie gaan naar ouderschap. Dat betekent:  

 

- Tijdens de klinische opnames mag geen alcohol en/of drugs worden gebruikt, ook niet in de  

weekendverloven;  

- Speelt alcohol en/of drugs misbruik of verslaving in het voortraject, of wordt het gebruik er van dan  

geconstateerd, dan wordt een abstinentie termijn van drie maanden genomen waarin ouder dient  

aan te tonen clean te zijn gebleven;  

- Wordt tijdens de klinische opname alcohol en/of drugs gebruik de eerste keer geconstateerd, dan  

geeft de behandelcoördinator een gele kaart, bij de tweede keer volgt een rode kaart en ontslag  

van gebruiker.  

 

Tolk  

Voor buitenlandse gezinnen kan de Nederlandse taal, ondanks het veelvuldig inschakelen van tolken,  

soms een te grote barrière zijn om te kunnen profiteren van de groepsmatige behandeling.  

 



Informatie en aanmelden 

U kunt tijdens werkdagen met onze intakefunctionaris contact opnemen voor vragen en overleg of  

als u een gezin wilt aanmelden. Zij informeert u verder over de intakeprocedure, behandeltraject en  

richtlijnen die gelden voor aanmelding.  

 

Het algemene telefoonnummer is (0593) 53 53 44.  

 

Gezinspsychiatrie  

Altingerweg 1  

Beilen  

T (0593) 53 53 44  

F (0593) 53 53 88  

E gezinspsychiatrie@ggzdrenthe.nl  

www.gezinspsychiatrie.nl  
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