JeugdzorgPlus
Een behandelopname voor jongeren met
ernstige gedrags- en ontwikkelingsrisico’s.

Over JeugdzorgPlus
Soms verloopt de ontwikkeling van een
jongere zodanig dat er ernstige veiligheidsrisico’s ontstaan voor henzelf of voor hun
omgeving.
Wanneer de jongere ook nog eens
onvoldoende bereikbaar voor hulp is, dan
dient er ‘onontkoombare hulp’ te worden
geboden in de vorm van JeugdzorgPlus.

De onwikkelingsrisico’s die hieruit kunnen
ontstaan zijn:






Deze hulpvorm maakt jongeren en hun
systeem weer behandelbaar en verminderd
de bedreiging van de ontwikkeling.



Voor wie is JeugdzorgPlus bedoeld?



JeugdzorgPlus is bedoeld voor jongeren met
complexe en meervoudige gedragsproblemen. Vaak spelen er ook problemen
binnen het systeem en gezin.

Ingrijpende zelfbeschadiging of
dreiging van suïcide;
Angst-, stress- of paniekaanvallen en
ernstige stemmingsproblemen;
agressie-aanvallen;
Ernstige (zelf)verwaarlozing, drugsmisbruik of geweld binnen het gezin;
Structureel weglopen, zonder veilige
verblijfsplek elders;
Levensomstandigheden binnen
prostitutie en/of gewelddadige
afhankelijkheidsrelaties.
Politie- en justitiecontacten.

Hoe werkt JeugdzorgPlus?
Bij Jeugdzorg
wordt wonen, behandeling,
begeleiding, onderwijs en talentontwikkeling
gecombineerd.
Plus

De behandeling is er in eerste instantie op
gericht om de jongere mentaal te bereiken.
Onze begeleiders en behandelaars zoeken de
verbinding om hen te steunen en er te zijn.
Het contact met begeleiders en behandelaars
is echter niet te vermeiden. Een jongere kan
hierbij afgeschermd worden van invloeden die
het behandelproces belemmeren.
Soms gebeurt dit door middel van vrijheidbeperkende maatregelen, altijd met als doel
om de behandelbaarheid van de jongere zo
groot mogelijk te maken. Zo creëren we een
omgeving waar jongeren de confrontatie met
hun problemen niet uit de weg kunnen gaan.

Op basis van de gedragsontwikkeling die wij
aan de hand van risicotaxatie structureel
meten, schalen we de vrijheidsbeperking op of
af. Hoe beter het gaat, hoe meer vrijheden de
jongere verwerft, zodat hij of zij uiteindelijk
weer thuis of in een open voorziening kan
wonen.
De behandeling is gericht op een positieve
toekomst waarbij maximaal wordt ingezet op
het bereiken van een keerpunt.

Behandeling binnen JeugdzorgPlus
Wij behandelen de jongere in een veilige,
beschermde omgeving. Wij bieden stabilisatie,
observatiediagnostiek en behandeling, gericht
op een positieve toekomst.

Tijdens de behandeling werken wij met enkele
evidence-based basismethodieken:




Safe Path (schematherapeutisch werken);
het Sociaal Competentie Model;
de groepstraining TOPs!

Elke jongere krijgt een eigen trajectbehandelplan op basis van gedragsanalyse en
bevindingen vanuit begeleiders, de psychiater,
de school en een risicotaxatie (START:AV).

Naast de basisbehandeling wordt er therapie
en training op maat gegeven.

Soms wordt dit plan ook aangevuld met een
veiligheidsplan.

Alle therapieën & trainingen bekijken?
Ogheldring.nl/behandelmethodieken

Het trajectbehandelplan geeft bovendien ook
richting aan vervolgbehandeling thuis of
binnen een vervolgvoorziening. Zo werken wij
naar één zorgtraject voor de jongere, zijn
gezin en het omringend netwerk.

Verblijven bij OG Heldringstichting
Onze campus in Zetten is een parkachtig
terrein met allerlei faciliteiten, waarin
jongeren de vrijheid en bescherming krijgen
die bij hen past.
Wij beschikken over verschillende gesloten en
besloten behandelgroepen. Jongeren krijgen
een eigen kamer, maar delen een keuken,
woonkamer en tuin.
Verder krijgen jongeren ruimte om hun
talenten te ontwikkelen in een veelzijdig
activiteitenaanbod in verschillende faciliteiten.
Op ons terrein beschikken wij verder over een
eigen medische dienst, huisartsenzorg,
beveiliging en een school.

Hoe lang duurt JeugdzorgPlus?
De duur van een Jeugdzorg
traject is ongeveer 8 maanden. Bij structureel kwetsbare
jongeren kan de verblijfsduur langer zijn.
Plus

Of een jongere weer terug naar huis kan is
onder andere afhankelijk van:




de voortgang in de behandeling en het
behalen van gestelde behandeldoelen;
de actuele ontwikkelings- en
veiligheidsrisico’s;
de mogelijkheden en eigen kracht van het
gezin en omringend systeem.

Aanmelden voor JeugdzorgPlus?
Voor JeugdzorgPlus is een machtiging van een
kinderrechter nodig. Aanmelden kan 24 uur
per dag, 7 dagen in de week.

De volgende organisaties kunnen een verzoek
tot een machtiging Gesloten Jeugdhulp
indienen bij de kinderrechter:





De Raad voor de Kinderbescherming;
Gecertificeerde instellingen;
De Officier van Justitie van de rechtbank;
Gemeenten.

Voor de start van de behandeling is er ook een
beschikking nodig van de gemeente waar de
jongere vandaan komt.
Een kinderrechter kan ook een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp
verlenen, met voorwaarden waaraan de
jongere zich moet houden om niet (terug)
opgenomen te worden in de JeugdzorgPlus.

Zorgadvies nodig?
ogheldring.nl/zorgadvies

Samen
een nieuwe start
maken

OG Heldringstichting
Wageningsestraat 104
6671 DH Zetten
Postbus 1
6670 AA Zetten
0488 – 47 11 11
ogheldring.nl/jeugdzorgplus
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