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FACT team jeugd 
Het FACT team jeugd richt zich op jongeren die in de 
reguliere zorg tussen wal en schip vallen. Zij voorzien 
in een zorgvorm gericht op behandeling, begeleiding 
en rehabilitatie van mensen met ernstige 
psychiatrische aandoeningen in combinatie met 
problematiek op andere levensgebieden.  
Een FACT (functie assertive community treatment) 
team is een multidisciplinair team en werkt intensief 
samen met kinder- en jeugdpsychiatrie, jeugdzorg, 
verslavingszorg, volwassen psychiatrie, wijkteams, 
scholen en netwerk van de cliënt. 
 
In de regio Food Valley organiseren Eleos, Karakter 
en Pro Persona een FACT team jeugd. Deze drie 
organisaties signaleerden de behoefte aan intensieve 
behandeling door een multidisciplinair team in de 
thuissituatie. Zij ondersteunen de gemeenten nu door 
het bieden van hulp op maat aan zorgwekkende of 
zorgmijdende jongeren van 0-18 jaar met 
meervoudige problematiek en waar sprake is (van 
vermoedens) van ernstige psychiatrische 
problematiek.   
 
Doelgroep Factteam Jeugd 

 complexe psychiatrische problemen of 

vermoedens daarvan 

 onvoldoende aansluiting bij reguliere 

hulpverlening 

 0-18 jaar (met mogelijk een uitloop tot 23 jaar) 

 (Geschatte) intelligentie van > 80. 

Verzorgingsgebied; Food Valley, inclusief  

Wageningen 

Regelmatig bijkomende problemen zijn: 

 Verstoorde draagkracht/draaglast-verhouding in 

het gezin 

 Multiprobleemgezinnen’, problemen op meerdere 

levensgebieden bij meerdere gezinsleden 

 Migrantenjeugd, die zorg mijdend zijn m.b.t. GGZ 

 Hoog crisisgehalte 

 Chronische problematiek 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opschalen en afschalen  
Het FACT team wordt ingezet in situaties waar 
reguliere zorg niet genoeg is voor een jongere. Door 
het aanbod van vroegtijdige, flexibele en efficiënte 
inzet van specialistische zorg wordt escalatie 
voorkomen. 
Daarbij wordt ingezet op de versterking van de eigen 
kracht van de cliënt en het niet onnodig 
medicaliseren. De FACT benadering is gericht op het 
tijdig intensiveren en opschalen waar nodig en 
afschalen van de hulp waar dat kan. 
 
Directe lijnen met zorgketenpartners 
Binnen de behandeling worden alle interventies 
ingezet die nodig zijn voor de cliënt. Deze zijn gericht 
op diverse levensgebieden, variërend van 
gezondheid en wonen tot aan sociale relaties, 
leren/werken en financiën.  
Daarbij heeft het FACT team directe lijnen met 
externe partners zoals wijkteams, CJG’s, werk-
leerbedrijven, leerplichtambtenaren, wijkagent, 
schuldhulpverlening.  
 
Verwijzers 

 de huisarts, medisch specialist, jeugdarts 

 de crisisdienst van GGZ instellingen 

 de specialistische GGZ; indien reguliere 

ambulante behandeling ontoereikend is 

 CJG of het lokale wijkteam 

 
Aanmelding 
Via de mail of telefonisch, mailadres en 
telefoonnummer volgen spoedig. 
Voor informatie: els.versteegt@eleos.nl of 
e.lubbers@propersona.nl  
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