voor jongeren, ouders
en professionals

FACT team jeugd regio Zwolle

Je hebt al veel hulp gehad maar toch gaat het
nog steeds niet goed met je. Je loopt vast op
meerdere levensgebieden, denk aan school,
vrienden of werk. Dan kan FACT jeugd misschien
wat betekenen voor jou.
Wat is FACT?
FACT staat voor Flexible Assertive Community
Treatment. Het is een vorm van behandeling en
begeleiding, waarbij jij, maar ook mensen uit jouw
omgeving, hulp kunnen krijgen op allerlei
levensgebieden.
Voor wie is FACT
FACT is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18
jaar met een (vermoeden) van een psychiatrische
diagnose, psycho-sociale problemen en/of
gedragsproblemen (bijvoorbeeld veel conflicten,
schoolweigering, middelenmisbruik,
zelfbeschadiging).
Door deze problemen kan je vastlopen op school,
thuis of op het werk en/of in je vrije tijd. Vaak is er al
veel hulp ingezet maar tot nu toe met onvoldoende
resultaat. Waardoor je nog steeds niet goed verder
kan.

Hoe ziet het eruit
Jij kunt bij ons komen maar we kunnen ook naar jou,
je gezin of een andere gewenste plek toe komen. Zo
vaak als nodig is.
Het doel van de begeleiding en behandeling is om je
te helpen de vragen en problemen die je hebt te
verminderen. Samen kijken we hoe je weer dingen
kunt oppakken als je hierin bent vastgelopen. Zo
proberen we je leven weer meer op orde te krijgen.

Wanneer FACT?
FACT wordt ingezet als jij en/of mensen uit je
omgeving:
 Voor langere tijd hulp nodig hebben
 Op meerdere gebieden hulp nodig hebben
 Hulp nodig hebben zodat je thuis kunt blijven
wonen.
Team
In het FACT-team werken behandelaren vanuit
verschillende organisaties, zoals: een kinder- en
jeugdpsychiater, een GZ psycholoog, een sociaal
psychiatrisch verpleegkundige, een trajectbegeleider,
een systeemtherapeut en gezinsbehandelaren. Zij
werken intensief samen om jou en je omgeving zo
goed mogelijk te helpen.
Behandelaanbod
Het FACT-team kan meerdere begeleidingsvormen
en behandelingen uitvoeren. Met jou en de mensen
om je heen je omgeving gaan we kijken welke
behandeling en begeleiding het beste bij jou aansluit.
Aanmelden
Andere GGZ organisaties, huisarts of jeugdzorg
kunnen aanmelden maar we hebben, betrokkenheid
en toewijzing van het sociaal wijkteam nodig als
verwijzing.
Heb je vragen over het FACT team of wil je
aanmelden dat kan via telefoonnummer:
0546 48 44 44 of ga naar www.karakter.com/fact

