voor jongeren

Wat gebeurt er als je bij de Flexibele Intensieve Behandeling Jeugd?

Flexibele Intensieve Behandeling Jeugd
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en heb je
psychiatrische problemen? Karakter biedt de
mogelijkheid om een flexibele intensieve
behandeling te volgen.
Algemeen
Dat betekent dat je thuis behandeling krijgt en
daarnaast trainingen en oefenmomenten op de
behandelgroep. Soms is het nodig dat je tijdens je
behandeling bij Karakter een deel van de week naar
de behandelgroep FIB Jeugd komt. Op de groep is
plaats voor 8 à 9 jongeren. Sommige jongeren zijn
dag en nacht op de groep, anderen zijn gedeeltelijk
thuis en gedeeltelijk op de groep. Weer anderen
komen alleen overdag en gaan bijvoorbeeld aan het
einde van de middag naar huis. Het is mogelijk dat je
eerst dag en nacht op de groep bent en gaandeweg
steeds meer thuis gaat oefenen. Hoe jouw
behandeling er precies uit zal zien, wordt steeds
samen met jou en je ouders besproken. De totale
behandeling duurt ongeveer 5 maanden.
Meer weten over FIB Jeugd
Als je naar een behandelgroep komt, heb je vast veel
vragen. We hebben de vragen die we vaak horen
vast voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er
niet bij? Dan kan je dit altijd aan je
behandelcoördinator of je gezinsbehandelaar vragen.

FIB Jeugd

Klik hier voor meer informatie over:
• Behandelgroep FIB Jeugd
• De behandeling op de FIB jeugdgroep
• De dagelijkse dingen
• Weke regels zijn er?
• Extra informatie voor ouders

Adres en telefoonnummer
Karakter Ede, behandelgroep FIB Jeugd
Horalaan 5 6717 LX Ede
Tel: 0318 67 67 21
E-mail: fibjeugd@karakter.com

Behandelgroep FIB jeugd
Voor wie is de behandelgroep FIB Jeugd?
De behandelgroep FIB Jeugd is er voor jongeren
tussen de 12 en 18 jaar met psychiatrische
problemen. Voordat je naar de behandelgroep kunt,
starten we met een intakegesprek. Jij en je ouders
bespreken samen met de kinder- en jeugdpsychiater
en de behandelcoördinator van Karakter welke
behandeling het beste is voor jou.
Meestal wordt gestart met intensieve
thuisbehandeling (Intensive Home Treatment)
waarbij de behandelaren naar de patiënt en gezin toe
gaan om te coachen en te ondersteunen. Om
verschillende redenen kan het nodig zijn, dat je
daarnaast behandeling op de groep krijgt. Jijzelf, je
ouders of de behandelaren van Karakter kunnen dit
aangeven. In een behandelplanbespreking wordt,
samen met jou en je ouders, bedacht of je dag en
nacht (klinische behandeling, gedeeltelijk dag en
nacht (deeltijd klinisch) of alleen overdag
(dagbehandeling) komt.
Tijdens de intake kan ook duidelijk worden, dat je niet
met intensieve thuisbehandeling, maar gelijk met
behandeling op de groep start. Zodra er plaats is op
de behandelgroep, neemt de behandelcoördinator
contact op, om afspraken te maken over de start. Het
gebeurt ook wel eens dat jij, je ouders of wij
bedenktijd nodig hebben, om tot een goede
beslissing te komen. In dat geval nemen we een
poosje later weer contact met elkaar op.

De sociotherapeuten in het kernteam op de FIB
Jeugdgroep zijn:
Hermine, Jessica, Jori, Leijda, Marrit, Roos, Teun
De overige sociotherapeuten van de groep werken
ook als gezinsbehandelaar:
Alies, Joost, Jos, Marion en Wendy
Naast de sociotherapeuten bestaat het team nog uit
andere mensen:
 De behandelcoördinator (Nicole) coördineert
en houdt overzicht over de behandeling.
 De kinder- en jeugdpsychiater (dokter Went)
is een arts die eindverantwoordelijk is voor
de behandeling. Als het nodig is, schrijft zij
medicijnen voor.
 De ouderbegeleider/ systeemtherapeut
(Mira/Fred/Lilian) heeft regelmatig een
gesprek met je ouders of (een deel van) jouw
gezin over hoe het gaat in het gezin.
 Verder zijn er verschillende therapeuten,
zoals psychomotorische therapeuten
(Bart/Karen), gedragstherapeutisch
medewerkers (Thea/Jori), een cognitieve
gedragstherapeut (Inge) en een
activiteitenbegeleidster (Marga) die elk op
hun eigen vakgebied met jullie gaan werken
aan je doelen.

Hoe zien de behandelgroepen eruit?
We hebben foto’s van de behandelgroep FIB Jeugd
in dit document gezet. Dan heb je een beeld hoe het
er uitziet. Als je wilt kun je, voordat je behandeling
start, met je ouders langskomen voor een
rondleiding. Dan zie je zelf hoe het eruit ziet en
kunnen we je vast vertellen, hoe het er aan toegaat.
Wie werken er?
Een vast team van sociotherapeuten ondersteunen
en begeleiden jou en je ouders op de groep. De
sociotherapeuten zorgen voor een veilige en prettige
sfeer op de groep, waarin je kunt oefenen met
nieuwe vaardigheden. Daarnaast worden jij en je
gezinsleden begeleid door 2 gezinsbehandelaren die
daarnaast ook werken als sociotherapeut op de
groep. Eén van jouw gezinsbehandelaren is je
persoonlijk begeleider en is er verantwoordelijk voor,
om met jou te bespreken, waaraan je gaat werken op
de groep en hoe het met je gaat. Hij of zij heeft
regelmatig contact met je ouders.

Weekdoelen

Terug naar het begin

De behandeling op de FIB jeugd groep
Welke behandeling ga ik volgen?
Zodra je bij Karakter in behandeling komt, krijg je een
behandelplan. In het behandelplan worden doelen
afgesproken, waaraan jij en je ouders gaan werken.
Samen met je gezinsbehandelaar schrijf je in kleinere
stapjes op, hoe er aan de doelen gewerkt gaat
worden.
Op de behandelgroep volg je een intensieve
behandeling. We bekijken samen met jou en je
ouders wat het beste is voor jou. Dat kan zijn dat je
tijdens de intensieve thuisbehandeling werkt aan je
doelen, maar soms lukt dit juist op de groep beter of
sneller. Dan is het mogelijk om tijdelijk bij Karakter te
verblijven op een behandelgroep. Om aan al die
dingen te werken, is het belangrijk dat je je prettig en
op je gemak voelt. Een manier om daarvoor te
zorgen, is het gebruik maken van een dagstructuur.
Zo eten we op vaste momenten en is het duidelijk
wie wanneer welke taak moet doen. Op andere
groepsmomenten drinken we met elkaar, of
bespreken we hoe het met iedereen gaat. Weer
andere momenten doe je een activiteit samen of
moet je juist iets alleen doen. Deze verschillende
soorten momenten, die misschien heel gewoon
lijken, gebruiken we als therapie om jou dingen te
laten leren, zoals sociale vaardigheden,
zelfstandigheid en andere doelen uit het
behandelplan.

Woonkamer FIB jeugd

Vaste onderdelen op de groep
Er zijn door de week verschillende onderdelen die
telkens terug komen:
 Signaleringsplan: dit plan wordt op een vast
moment in de week besproken. Bij de start
van de opname, wordt er samen met jou een
eerste signaleringsplan gemaakt. Een
signaleringsplan is een hulpmiddel om na te








denken, over welke gedachten er in je hoofd
komen als er iets gebeurt, welke gevoelens
dat oproept en leer je je anders te gedragen,
in situaties die je moeilijk vindt. Tijdens de
opname zal het signaleringsplan steeds
worden bijgewerkt en mogelijk een andere
vorm krijgen, zodat het een hulpmiddel is, dat
bij jou past.
Weekdoelen: deze worden op de groep één
keer per week besproken. Je maakt een doel
voor één of meerdere weken. Dit kan iets zijn
wat je graag zelf wilt leren, iets wat uit het
behandelplan komt of iets anders wat je
ouders of de sociotherapeuten belangrijk
vinden.
Huiswerkmoment: tijdens dit moment
begeleiden sociotherapeuten je bij het
maken van opdrachten voor je therapie of
training.
Weekend: afhankelijk van wanneer je naar
huis gaat, bespreken we samen met jou en je
ouders het weekend voor.
Evaluatie weekend: bij terugkomst op de
groep, wordt met jou en je ouders besproken
hoe het thuis is gegaan. Als er doelen voor
het weekend zijn afgesproken, worden die bij
het nabespreken geëvalueerd. Als er
verbeterpunten zijn voor het volgende
weekend, schrijven we die samen op.

Individuele therapie
Alle jongeren krijgen individuele therapie, of je nu
alleen thuisbehandeling krijgt of ook naar de groep
komt voor behandeling. Vaak krijg je één of
meerdere van onderstaande therapieën:
 Bij psychomotorische therapie (PMT) zijn
lichaamsgerichte en bewegingsgerichte
activiteiten het middel om aan
behandeldoelen te werken. Je kunt hierbij
denken aan de volgende doelen: verbeteren
van de impulsregulatie, verbeteren van de
emotieregulatie, vergroten van de
weerbaarheid, het vergroten van sociale
vaardigheden en het ontwikkelen van een
positiever zelfbeeld. Over het algemeen vindt
de therapie plaats in de gymzaal.
 Creatieve therapie: als je het lastig vindt om
onder woorden te brengen wat je denkt en
voelt, als je het moeilijk vindt om over
sommige onderwerpen te praten of als je
juist heel veel praat, maar niet over wat je nu
echt bezighoudt kan beeldende creatieve
therapie je helpen. Je hoeft er niet creatief
voor te zijn of een kunstenaar.







Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) leer je
te ontdekken hoe je anders kunt denken over
lastige situaties en hoe je er anders meer om
kunt gaan. Dit doe je samen met de
therapeut, waarbij je ook buiten de
therapiezittingen om, actief aan de slag gaat
met bijpassende oefeningen.
EMDR is een therapie voor mensen die last
hebben van de gevolgen van vervelende
dingen die ze hebben meegemaakt. De
therapeut helpt je de herinneringen aan
vervelende gebeurtenissen te verwerken.
Daardoor heb je er minder last van.
Tijdens psycho-educatie krijg je uitleg over
de diagnose die je hebt (gekregen). We gaan
op zoek naar wat je herkent, wat ouders en
sociotherapeuten herkennen en hoe je hier
het beste mee om kan gaan.

Ouderparticipatie
Je ouders worden nauw betrokken bij de
behandeling. We overleggen vaak met jou en met je
ouders wat we gaan doen. Daarnaast kan het zijn,
dat je ouders op de behandelgroep komen, om
bijvoorbeeld samen met jou en een sociotherapeut
situaties te oefenen en te bespreken.
Psychiatrische gezinsbehandeling (PG)
Jongeren die geen intensieve thuisbehandeling
hebben (gehad), maar direct zijn gestart met
behandeling op de groep, krijgen tijdens en na de
opname PG. Een of twee sociotherapeuten van de
groep gaan jou en je ouders thuis helpen, om de
dingen die je op de groep leert, ook thuis te oefenen.
Bijvoorbeeld het gebruik maken van het
signaleringsplan. Ook werken we samen met jullie
aan dat wat nodig is, om de weekenden prettiger te
laten verlopen, of om weer volledig thuis te wonen.
We zullen met je ouders praten over hoe ze het
beste kunnen omgaan met jouw problemen. We
kijken soms korte video-opnames terug om te
ontdekken wat goed gaat en wat beter zou kunnen.
CGT groepstraining
Iedereen maakt wel eens een moeilijke of lastige
situatie mee. Tijdens deze training leer je hoe je hier
mee kunt omgaan, wat je kunt doen om je beter te
voelen en hoe je lastige situaties kunt oplossen. De
training bestaat uit 8 bijeenkomsten van een uur.

Aandachttraining
Druk in je hoofd of lijf? Het kan prettig zijn om te
weten wat je op zo’n moment kunt doen om meer te
ontspannen. Om dit te leren kun je oefenen met
aandacht. Dit kan individueel of in een groepje tijdens
de ‘Aandachttraining’.
Activiteitenbegeleiding
Bij activiteitenbegeleiding kan je ontdekken wat je
leuk zou vinden om in je vrije tijd te doen
(bijvoorbeeld tekenen, schilderen, boetseren, iets
maken van steen of hout, solderen, koken).
Belangrijk is dat je plezier hebt in het doen van een
activiteit en dat je positieve ervaringen op doet.
Fitness/fysiotherapie
Wanneer je graag wil sporten of wanneer het
passend is bij je behandeling kun je in Ede, onder
begeleiding van een fysiotherapeut, individueel of in
kleine groepjes fitnessen.
Wanneer neem ik afscheid van de groep FIB
jeugd?
Na deze intensieve periode nemen we afscheid.
Tijdens de behandelplanbesprekingen wordt
besproken hoe het gaat op de groep en wordt er ook
afgesproken, wanneer de ontslagdatum is.
Het afscheid willen we graag zo prettig mogelijk voor
je laten verlopen. Je mag trakteren, eten kiezen en
meestal doen we een gezamenlijke activiteit.
Wat gebeurt er nadat ik weg ben bij de groep?
Als je afscheid neemt van de groep, kan het zijn dat
je nog een tijdje hulp krijgt. Dat kunnen bijvoorbeeld
individuele therapieën en/of gezinsbehandeling zijn.
Soms krijg je hulp van een andere organisatie dan
Karakter. Dat bespreken we dan met jou en je
ouders.
Terug naar het begin

Alles over de dagelijkse dingen
Mag mijn huisdier mee?
Het is niet toegestaan om een huisdier mee te
nemen.
Krijg ik een eigen slaapkamer?
Als je dag en nacht op de groep bent, dan krijg je een
eigen kamer. Je bent er verantwoordelijk voor dat je
kamer netjes en schoon blijft.
Hoe laat moet ik naar bed?
Als je dag en nacht bij ons blijft, houden we de
volgende tijden aan:
12 jaar: 20.45 uur
13 jaar: 21.00 uur
14 jaar: 21.15 uur
15 jaar: 21.30 uur
16 jaar: 21.45 uur
17 jaar: 22.00 uur
18 jaar: 22.15 uur
Op vrijdag en zaterdag mag je een half uur later naar
bed.
Hoe verlopen de weekenden?
We vinden het belangrijk dat je ook thuis oefent met
wat je op de groep leert. Daarom is het goed dat je
regelmatig naar huis gaat. Hoe vaak je naar huis
gaat, bespreken we met jou en je ouders. Als het
mogelijk is, gaan alle jongeren van zaterdag op
zondag naar huis. Als je in het weekend niet naar
huis kunt, is er een opvanggroep samen met FIB
Kind van zaterdag 12.00 tot zondag 12.00 uur.
Mag ik op feestdagen naar huis?
Het is belangrijk dat je de feestdagen doorbrengt met
je gezin/familie. Dus als het even kan, ga je tijdens
de feestdagen naar huis.
Wat gebeurt er als ik jarig ben?
Als je jarig bent is er een mogelijkheid om jouw
verjaardag thuis te vieren (als de dag het toelaat,
rekening houdend met school en de
behandelmodules). Je mag ook je ouders op de
groep uitnodigen. Eventueel kun je in het weekend
jouw verjaardag thuis vieren. Op de groep mag je
trakteren en er kan een groepsactiviteit worden
gedaan, bijvoorbeeld samen sporten, eten, een spel
doen of een film kijken.

Wie kookt er?
Bij de maaltijden is iedereen aanwezig. Je hebt een
vaste plek. De warme maaltijden worden
klaargemaakt door twee jongeren en een
sociotherapeut. Voor en na elke maaltijden houden
we een momentje stilte, zodat de mensen die willen
bidden hier de gelegenheid voor hebben.

Keuken FIB Jeugd

Moet ik meehelpen met huishoudelijke taken?
De huishoudelijke dienst zorgt voor het
schoonhouden van de vloeren, douches en toiletten.
Samen zorgen we er voor dat de keuken, huiskamer
en jouw slaapkamer netjes blijven. Iedereen krijgt
enkele taken die je op een vast moment uitvoert. Dit
is bijvoorbeeld tafel dekken, vaatwasser in- of
uitpakken, koffie en thee verzorgen, etc. In de
huiskamer hangt een rooster, waarop staat welke
taak je die dag hebt.
Wat gebeurt er met mijn wasgoed?
Als je bij ons komt, mag je samen met je ouders
aangeven of je gebruik wilt maken van onze
wasmachine of niet. Hier zijn namelijk kosten aan
verbonden. Er wordt afgesproken op welke dag jij je
was doet. Als je niet gewend bent om thuis de was te
doen, kun je het bij ons leren. Als je bijvoorbeeld op
jezelf gaat wonen, kan het handig zijn om dit alvast te
oefenen.
Terug naar het begin

Ga ik naar school?
School is onderdeel van de behandeling. Alle
jongeren gaan in principe naar school. Het is het
beste als je op je eigen school kunt blijven. Als dit
niet lukt, bijvoorbeeld vanwege de grote reisafstand,
dan kun je tijdelijk onderwijs volgen op VSO ‘Het
Vester’ in Ede (www.vestercollege.nl). Je reist
zelfstandig naar school, daarom vragen we je om
een fiets mee te nemen, wanneer je op de groep
start.
Hoe gaat het met mijn medicijnen?
Medicijnen worden, indien nodig, door de psychiater,
huisarts of de arts-assistent voorgeschreven. Alle
medicatie van jongeren die dag en nacht bij ons
blijven, is in het beheer van de sociotherapeuten. Het
is dus niet toegestaan dat je zelf medicijnen op je
kamer bewaart. Van huis meegenomen medicijnen
lever je bij de sociotherapeuten in, zodat zij alles bij
elkaar houden en het je kunnen geven, zodra je het
nodig hebt. Het is belangrijk dat je zelf ook denkt aan
het innemen van je medicatie. Als je alleen overdag
bij ons bent, neem je zelf je medicatie mee naar de
behandelgroep.
Kan ik naar mijn sportclub?
Als je aan een sport wilt (blijven) doen terwijl je op de
behandelgroep zit, moet je dit met je ouders
overleggen. Als zij dit goed vinden en het past in je
behandeling, dan kun je in je woonplaats blijven
sporten. Ook is het mogelijk in Ede te fitnessen,
onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Het is leuk om ouders, familie of vrienden een kaart
of brief te sturen. Lever deze kaart af bij de receptie
en dan sturen zij deze voor je op.
Mag ik e-mailen, sms-en, whats-appen?
Je maakt met je persoonlijk begeleider afspraken
over jouw mobiel gebruik. Sommige jongeren hebben
hem een aantal uren per dag in eigen beheer, met
anderen is de afspraak dat hun mobiel ’s nachts op
kantoor ligt. Dit wordt samen met jou en je ouders
besproken.
Als je wilt bellen, dan doe je dat op je kamer of
buiten. Af en toe whats-appen op de groep is
toegestaan. Als je hier veel mee bezig bent, dan is
het prettiger, dat je dat op je kamer doet. We vinden
het belangrijk dat je contact onderhoudt met je
vrienden. Als we merken dat de contacten via de
social media niet goed verlopen, dan gaan we
hierover in gesprek met elkaar en maken we
individuele afspraken.
Mag ik computeren?
Op de groep hebben we een computer. Per dag mag
je twee computerbeurten van een half uur afspreken.
Voor schoolzaken geldt dat je hier een tijdsafspraak
over kan maken met de sociotherapeuten.
Computeren op de behandelgroep doe je in principe
altijd alleen.
Sommige jongeren hebben een laptop en dat kan erg
handig zijn voor school, dus die mag je best op je
kamer hebben. Wel hebben we vaak de afspraak dat
je die ‘s avonds voor het slapen inlevert, want we
vinden een goede nachtrust belangrijk.

Welke regels zijn er?
Wanneer mag ik mijn familie en vrienden zien of
bellen?
Doordeweeks mag je in overleg met je persoonlijk
begeleider bezoek ontvangen. Wel is het belangrijk
dat dit de behandeling niet in de weg staat, daarom
maak je hier met je persoonlijk begeleider duidelijke
afspraken over.
Tijdens de opname worden er één of twee
belmomenten in de week van een kwartier
afgesproken, waarop jij met thuis kunt bellen. Als je
op andere momenten wilt bellen, moet dit in overleg
of kun je, als je deze hebt, je eigen mobiel gebruiken.
Je ouders kunnen altijd naar je bellen op je mobiele
telefoon of via de telefoon van de groep.

Kantoor FIB jeugd

Terug naar het begin

Mag ik televisie kijken op mijn kamer?
Op de groep hebben we op twee plekken een
televisie en dvd-speler. Hier mag je gebruik van
maken. Heb je ook een portable dvd-speler?
Wanneer je hier goed mee om kunt gaan mag je
deze op je kamer hebben. Dit wordt afgesproken in
overleg met je persoonlijk begeleider en ouders.
Jongeren mogen geen televisie op hun kamer
hebben.
Mag ik gewoon naar buiten?
Je kunt in je vrije tijd altijd naar buiten. Daarover
maak je dan afspraken met de sociotherapeuten.
Gaan we ook wel eens een dagje weg?
In de vakanties maken we regelmatig uitstapjes en
doen we activiteiten met elkaar op en buiten het
terrein van Karakter. Dit zijn ontspannende
activiteiten, maar ook activiteiten waarbij je kunt
oefenen met je leerdoelen.

leiding van een begeleider te praten over dingen die
ze belangrijk vinden: aanschaf van speelgoed, het
menu, of activiteiten.
Wat gebeurt er als er iets stuk gaat?
Het kan altijd gebeuren dat je per ongeluk iets stuk
maakt. Als je opzettelijk of vanuit boosheid spullen
kapot maakt, dan zal dit in rekening worden
gebracht. In overleg met je ouders wordt er een
regeling getroffen wie het gaat betalen.
Wat gebeurt er als er iemand heel boos wordt?
Iedereen wordt wel eens boos. We maken met alle
jongeren een signaleringsplan waarin staat, wat je
kunt doen als je boos bent. Als je boosheid niet
afneemt en je een gevaar wordt voor jezelf en/ of
voor anderen, grijpen we in, maar dan wel met
speciale technieken, zodat het voor jou en ons veilig
blijft.

Extra informatie voor ouders
Mag ik roken of alcohol drinken?
Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan.
Roken is in principe niet toegestaan, tenzij er
nadrukkelijke toestemming van je ouders is. Als je
mag roken, moet dat alleen en op een vaste plek
buiten.
Mag ik met jongeren van de groep afspreken?
Het leuke aan een groep is dat je dingen samen kunt
doen met leeftijdsgenoten. Het is niet de bedoeling
dat je in het weekend als je thuis bent of buiten
groepsmomenten om met jongeren van de groep
afspreekt. Iedereen werkt aan zijn of haar eigen
doelen en als jongeren onderling af gaan spreken,
kan dit de groepssfeer beïnvloeden. Na de
behandeling kan je er natuurlijk voor kiezen contact
te behouden met jongeren die je op de groep hebt
leren kennen.
Wat doe ik als ik het ergens niet mee eens ben?
Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je dit
bespreken met je persoonlijk begeleider of je
behandelcoördinator. Als jullie er niet samen uit
kunnen komen, dan kun je contact opnemen met de
patiëntvertrouwenspersoon (PVP). De PVP helpt je
met het vinden van een oplossing en staat daarbij
aan jouw kant.
Karakter heeft ook een patiëntenraad. Hierin zitten
kinderen en jongeren uit verschillende groepen. Ze
komen eens in de zes weken bij elkaar om onder

Verantwoordelijkheid
Jullie zijn en blijven eindverantwoordelijk voor de
verzorging/opvoeding van jullie zoon of dochter. Dit
betekent dat wij graag willen weten, wat u belangrijk
vindt in de opvoeding, zodat we elkaar kunnen
ondersteunen. Maar het betekent ook dat jullie, tot
waar dit kan, de praktische dingen blijven regelen.
Bijvoorbeeld tandarts/huisarts bezoeken, aanschaf
verzorgingsproducten, etc.
Eigen bijdrage
De overheid heeft besloten dat kinderen en jongeren
die klinische- of dagbehandeling ontvangen een
eigen bijdrage moeten betalen voor de zorg die
geleverd wordt. Het verschilt per gemeente of deze
eigen bijdrage wel of niet wordt geïnd. U kunt contact
opnemen met uw eigen gemeente om navraag te
doen over de eigen bijdrage. Op de website van
Karakter vindt u ook informatie over de eigen
bijdrage http://www.karakter.com/ouders/
E-mailverkeer
Bij Karakter kunnen medewerkers met patiënten emailen, zowel afspraken als behandelinhoudelijke
zaken. Waar u expliciet toestemming voor moet
geven, is het via de e-mail uitwisselen van gegevens
met verwijzers, school en andere hulpinstanties.
Hiervoor bestaat een akkoordverklaring in het
aanmeldpakket, waarop u kunt aangeven of u
hiervoor toestemming geeft.

Klachten
Voor klachten over de behandeling van uw kind kunt
u mondeling uw klachten kenbaar maken bij de
sociotherapeuten en/of ouderbegeleider. Schriftelijk
kunt u uw klachten kenbaar maken aan de
klachtencommissie van Karakter.
Voor de kinderen en jongeren van Karakter is er de
patiëntenraad en er is een
patiëntvertrouwenspersoon die af en toe bij Karakter
langskomt. Deze vertrouwenspersoon is niet in dienst
van Karakter, maar heeft een onafhankelijke positie.
Privacy
Gelet op de privacy van iedereen die op Karakter
verblijft, gebeurt verzending of publicatie van
gemaakte beeldopnamen, op welke wijze dan ook,
uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van
betrokkene(n). Indien meegewerkt wordt aan foto-,
film- of beeldopnamen, wordt dit vooraf overlegd met
het hoofd van onze afdeling, u en uw kind.
Ouderraad
Ouders kunnen meepraten over het beleid van
Karakter via de ouderraad. De ouderraad is een
groep ouders die met elkaar praten over de gang van
zaken binnen Karakter en vandaar uit voorstellen
doen ter verbetering aan het management. U kunt
zich hiervoor aanmelden, want er zijn altijd ouders
nodig die actief mee willen denken. Mail naar:
ouderraad@karakter.com
Vervoer
Wanneer jongeren onderwijs volgen op VSO ‘Het
Vester’, dan reizen zij zelfstandig (op de fiets) naar
school. In uitzonderingsgevallen, wanneer een
jongere niet zelfstandig kan fietsen, bestaat de
mogelijkheid dat een sociotherapeut een jongere
tijdelijk begeleid in het naar school gaan, met het
doel, dat de jongere uiteindelijk zelfstandig kan gaan.
Wanneer jongeren naar hun eigen school blijven
gaan, dan zullen ze daar zelfstandig naar toe moeten
reizen of ouders kunnen contact opnemen met de
gemeente om te bekijken of er mogelijkheden zijn
voor schoolvervoer.
Ook het vervoer tussen thuis en Karakter wordt niet
altijd vergoed door de gemeente. Neemt u hiervoor
contact op met uw eigen gemeente.

Ingang FIB jeugd

Terug naar het begin

