Specialistische behandeling voor dove
en slechthorende kinderen en jongeren
met psychiatrische problematiek
Herlaarhof, expertisecentrum voor kinderen jeugdpsychiatrie, start samen met Kentalis en GGMD, een uniek landelijk aanbod
voor dove en slechthorende kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek, in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Hierbij
werken de drie instellingen nauw samen.
De afdeling biedt diagnostiek en kortdurende
behandeling wanneer poliklinische zorg
niet toereikend is. Vanzelfsprekend bieden
we ook poliklinische behandeling voor en
na de klinische opname. Daarnaast zijn er
mogelijkheden voor advies en consultatie
aan ouders, professionals uit het onderwijs
en de (geestelijke) gezondheidszorg.
Deze afdeling met een landelijke functie
opent op 15 september 2015 haar deuren.
Voor advies, informatie of aanmelden kunt
u nu al contact met ons opnemen.

Met welke problemen kunt u terecht?
Dove en slechthorende kinderen en jongeren lijden 3 tot 4 keer zo vaak aan psychiatrische aandoeningen als horende leeftijdgenoten. Zij kunnen bijvoorbeeld angstig,
getraumatiseerd, depressief en/of in de war
zijn, last van dwang en tics hebben en onder eet- en/of slaapproblemen lijden dan
wel door aandachtstekort, hyperactief en
impulsief gedrag ernstig in de problemen
komen.
Onze afdeling helpt een antwoord te vinden op de volgende vragen.
• Wat is er nu precies met mij/mijn kind aan
de hand. Hoe kan daarmee worden omgegaan (observatie, diagnostiek en psychoeducatie)?
• Hoe kunnen de klachten verminderd of
draaglijker worden? Hoe kunnen mijn competenties/de competenties van mijn kind
vergroot worden (behandeling)?
• Hoe kan het gewone leven zoveel mogelijk
hersteld worden (behandeling)?

De maximale behandelduur binnen de kliniek is een jaar. Vanzelfsprekend geldt hierbij dat we werken volgens het principe ‘zo
kort en licht als mogelijk, zo lang en zwaar
als noodzakelijk’.
De behandeling
Deze afdeling combineert expertise op het
gebied van de kinder- en jeugdpsychiatrie,
orthopedagogiek en gehoorbeperkingen. Het
behandelaanbod kan bestaan uit: socio-therapie, cognitieve gedragstherapie, medicamenteuze therapie, systeemtherapie, psycho-motorische therapie, spel- of creatieve therapie.
Welk aanbod ingezet wordt, is afhankelijk
van de klachten en vragen. Samen met de
jeugdige, de ouders en verwijzers wordt een
behandelplan op maat opgesteld.

>> lees verder op de volgende bladzijde

Herlaarhof is onderdeel van

Diagnostiek en behandeling worden door
het multidisciplinair behandelteam uitgevoerd. Dit team bestaat uit een kinder- en
jeugdpsychiater, klinisch psycholoog, GZpsycholoog, systeem- en vaktherapeuten en
groepsleiders, ondersteund door communicatiedeskundigen en tolken.
Onderwijs
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren
naast hun behandeling ook onderwijs blijven volgen. Er is een intensieve samenwerking tussen het speciaal onderwijs van Kentalis en het team van de afdeling.
Onderwijs voor de jeugdigen kan plaatsvinden in Vught of in Sint-Michielsgestel, op
een van de nabijgelegen scholen voor speciaal onderwijs van Kentalis.
Locatie
De afdeling bevindt zich op het terrein van
Zorgpark Voorburg in Vught. De kliniek heeft
11 plaatsen, verdeeld over twee geschakelde
groepen. De afdeling ligt naast de kliniek
van Herlaarhof en in de nabijheid van de
polikliniek en de (V)SO school de Zwengel.
Initiatiefnemers
Deze afdeling met een landelijke functie
voor dove en slechthorende kinderen en
jongeren is een initiatief van Stichting Koninklijke Kentalis, Herlaarhof en GGMD.
De deskundigheid in het omgaan met doven en slechthorenden, de psychiatrische
en orthopedagogische behandeling komen
samen in dit samenwerkingsverband.

Koninklijke Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, zorg en onderwijs voor mensen
met beperkingen in horen of communiceren.
Wij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen die doof, (ernstig) slechthorend
of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.
Herlaarhof is een expertisecentrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie met klinische,
poliklinische en ambulante zorgvormen en
hieraan gekoppelde onderwijsvoorzieningen. Herlaarhof is onderdeel van Reinier van
Arkel, een gespecialiseerde instelling voor
geestelijke gezondheidszorg die ook een
klinische woonvoorziening voor dove en
slechthorende (jong-)volwassenen met een
psychiatrische problematiek kent.
GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening
voor Doven en slechthorenden. GGMD werkt
landelijk en biedt hulp aan kinderen, jeugdigen en volwassenen die doof(blind) zijn of
een hoorprobleem hebben, en de (horende)
mensen om hen heen zoals de partner, familie, vrienden en collega’s.
Informatie over advies, consultatie, (poli)
klinische behandeling
Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan gerust contact op met:
• Drs. Brigitte Lardinoye,
kinder- en jeugdpsychiater
• Drs. Michel van den Bogaard,
klinisch psycholoog

Aanmelding
Kinderen en jongeren kunnen vanuit huis
of vanuit een instelling waar zij (al dan niet
tijdelijk) verblijven, worden aangemeld. Voor
aanmelding is een verwijzing van een huisarts, een medisch specialist, jeugdarts of
het wijkteam van de gemeente noodzakelijk.
Onze medewerkers nemen vervolgens contact op met de gemeente waar het kind/de
jongere woonachtig is voor de financiering
van de behandeling als zij onder de 18 jaar
zijn.
Aanmelding & Consultatie Herlaarhof
Postbus 10150
5260 GB Vught
Tel: 0900 - 2020700 (elke doordeweekse
dag bereikbaar tijdens kantooruren)
Fax: 073 - 658 53 55
www.Herlaarhof.nl.
Adres en contactgegevens
Afdeling voor dove en slechthorende kinderen met psychiatrische problematiek
Carillonlaan 1
5261 LT Vught
E-mail: herlaarhof.alg@reiniervanarkel.nl
Tel: (073) 658 53 33

