
 
 

Kliniek De Stee (0-2 jaar) 

 

In Kliniek De Stee kunnen ouders laten zien dat ze tot voldoende ouderschap kunnen komen en in 

staat zijn voor hun kind te zorgen. Gezinnen en (jonge) aanstaande ouder(s) kunnen er bewijzen dat 

ze als gezin verder kunnen. Aan problemen werken en een nieuwe start maken. De gezinnen worden 

vrijwel altijd aangemeld door een voogdijinstelling of de Raad voor de kinderbescherming. De 

kinderen zijn uithuisgeplaatst of dreigen uit huis te worden geplaatst. 

 

Het gebouw 

De kliniek zit in twee naast elkaar gelegen gebouwen op het terrein van GGZ Drenthe in Beilen, 

gebouw De Weijerd en gebouw De Stee.  

U woont in het gebouw De Weijerd. In dit gebouw heeft elk gezin een of twee eigen slaapkamers. U 

deelt een keuken, eetkamer en zitkamer met zes gezinnen. Er is ook een afgesloten tuin, waarin 

kinderen veilig kunnen spelen. 

Overdag gaat u voor de programmaonderdelen naar het gebouw De Stee. Hier is een grote ruimte 

voor ouders en kinderen en een slaapkamer voor de kleine kinderen. In deze ruimte kunnen kinderen 

veilig spelen.  

Er zijn camera’s in de algemene ruimtes en, als er zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen, ook 

in de eigen ruimtes.  

 

Start behandeling en voorbereiding opnameweken 

De gezinshulpverlener die bij het intakegesprek aanwezig is, komt bij u op huisbezoek om te praten 

over:  

• De mensen om het gezin heen: uw aanmelder, familieleden, vrienden, eventueel andere 

hulpverleners enzovoort; 

• Wat er moet gebeuren om te zorgen dat de kinderen veilig bij u kunnen wonen;  

• Alle betrokken partijen, zoals ouders, pleegouders, pleegzorg, aanmelders en het behandelteam 

van de kliniek; 

• Contactopbouw met uw kind. Wanneer uw kind uithuisgeplaatst is, kunt u via de dagbehandeling 

elkaar weer beter leren kennen voordat het kind met u in behandeling komt;  

• De voorwaarden voor een succesvolle opname.  

 

Ouderschapsbeoordeling 

We maken een afspraak voor opname van de ouders in de kliniek. Zijn uw kinderen uithuisgeplaatst, 

dan is deze opname zonder kinderen. Heeft u thuiswonende kinderen, dan is het met kinderen. Doel 

van deze opname, die twee weken duurt, is om wederzijds uit te zoeken of samenwerking mogelijk is 

tussen ouders en behandelteam. U kunt onderzoeken of u het behandelteam betrouwbaar, deskundig 

en veilig genoeg vindt. Want het behandelteam heeft uw toestemming nodig om tussentijds te kunnen 

rapporteren aan de aanmelder.  

 

Opname/verblijf 

Er zijn zes gezinnen tegelijk opgenomen in Kliniek De Stee, van zondagmiddag tot vrijdagmiddag. In 

het weekend gaan de gezinnen naar huis, om daar verder te oefenen met de dingen die zij geleerd 



hebben. Tijdens de opname is drie keer een gesprek over hoe het gaat, of er vooruitgang te zien is in 

de opvoedingssituatie en welke doelen er nog gehaald moeten worden. De eerste vier weken van de 

opname kunnen de kinderen in het weekend nog naar het pleeggezin of gastgezin. Uiterlijk bij de 

eerste evaluatie neemt de aanmelder het belangrijke besluit of zij voortaan in het weekend al of niet 

mee naar huis mogen. Als dat niet verantwoord blijkt te zijn, wordt de behandeling beëindigd. 

 

Het behandelprogramma tijdens opname/verblijf 

Gedurende de behandeling staat de veiligheid van de kinderen en het contact tussen ouders en 

kinderen centraal. Ook al praten kleine kinderen nog niet, ze “vertellen” veel over wat ze nodig 

hebben. Ouders kunnen veel van elkaar leren over alles wat ze met hun kinderen beleven. Wat hun 

kinderen “vertellen” en hoe zij daar het best op kunnen reageren.  

 

Elke ochtend wordt in de groep gestart met het vaststellen van de doelen voor die dag. Gedurende de 

week zijn er groepsbijeenkomsten rondom ouderthema’s. Een keer per week is er huishoudelijk 

overleg en sfeerbespreking en eenmaal per week is er het “reflecting team”. De behandeling bestaat 

daarnaast vooral uit het dagelijks leven van de gezinnen zelf. Het handhaven van een dagstructuur, 

het opvoeden en verzorgen van en aandacht geven aan de kinderen, boodschappen doen, koken, 

wassen, school, werk, omgaan met geld, vrije tijd en omgaan met (hulpverlening-)instanties. Zo kunt u 

oefenen met nieuwe, passende oplossingen.  

 

Behandeling na verblijf en afsluiten behandeltraject 

Wanneer de aanmelder, bijvoorbeeld de gezinsvoogd, na afloop van de behandeling besluit dat de 

kinderen definitief mee naar huis mogen, bespreken we hoe het verder gaat. Uw gezinshulpverlener 

houdt zolang als nodig is contact met u en de mensen om u heen. 

Als de overgang naar huis te groot is of als er nog buiten de groepsbehandeling leerdoelen zijn, kunt u 

nog maximaal zes weken in één van de gezinshuizen in Beilen wonen. Dan maken we afspraken over 

welke hulp u daar nog krijgt. Bijvoorbeeld huisbezoeken van een gezinshulpverlener of gezinstrainer 

of (deels) meedoen met het programma in de kliniek.  

 

Behandelteam  

Bij Gezinspsychiatrie werken verschillende hulpverleners met elk hun eigen specialiteit. Het 

behandelteam bestaat uit gezinstrainers, systeemtherapeuten, huishoudelijk deskundige en een 

gezinspsychiater die tevens behandelcoördinator is.  

 

Eerst komen kijken? 

In overleg met de aanmelder kan er een afspraak worden gemaakt voor een vrijblijvende 

kennismaking en om in de gebouwen De Weijerd en De Stee te komen kijken.  

 

Kliniek De Stee 

Altingerweg 1 

9411 PA Beilen 

Telefoon (0593) 53 53 44 
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