info@karakter.com
0318 67 66 11
Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie
Postbus 68
6710 BB Ede
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BEHANDELING,
OOK ONLINE

THUIS VERDER

Ieder kind heeft zijn sterke en minder sterke kanten. Meestal weet u zelf heel goed hoe u uw
kind het beste kunt helpen. Maar soms wil het echt niet lukken, lijken er psychische problemen
en heeft u behoefte aan een specialist. Bij Karakter kijken we vooral naar wat kind en gezin
wél kunnen. Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Onze behandelaars helpen
u inzicht te krijgen in de belevingswereld van uw kind en zoeken samen met u naar een oplossing.

“Bij Karakter was er
herkenning en voelde
het meteen vertrouwd.
We werden goed bij de
behandeling betrokken en
konden meedenken over
wat voor Job het beste
was. Samen met de
behandelaars voelden
we ons als één team.”

Vader van Job

Uw kind aanmelden bij Karakter?
Zoekt u hulp voor uw kind? Praat erover met uw huisarts of een jeugdhulpmedewerker
van uw gemeente. Die kan uw kind verwijzen naar Karakter.

Wat kan ik verwachten?
Elk kind is uniek. Daarom stellen we eerst de juiste diagnose. Dat doen we met een
intakegesprek, onderzoeken en vragenlijsten. Daarbij sluiten we aan op wat er al bekend is
over uw kind. Met de uitkomsten geven we u en uw kind een advies voor een passend en
persoonlijk behandeltraject. Karakter heeft flexibele behandelmodules. Onze behandelingen
zijn zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Van telefonisch advies tot 24-uurs opname.

INTAKE
Tijdens het intakegesprek
maken we kennis met
elkaar en bespreken we
de problemen die u
ervaart met uw kind.

ONDERZOEK
Na het intakegesprek
volgen meestal enkele
onderzoeken. Dat doen we
om te kijken wat er precies
aan de hand is en welke
behandeling het beste bij
uw kind past.

DIAGNOSE
Voor uw kind stellen we
een persoonlijk behandel
plan op. In dat plan worden
de diagnose en behandeling
van uw kind beschreven en
de doelen waaraan we gaan
werken. Onze psychiaters,
psychologen en (socio)
therapeuten werken hierin
nauw met u en andere
betrokkenen samen.

BEHANDELING
Uw kind volgt op maat
gesneden modules uit de
zorgprogramma’s ADHD, ASS
(autismespectrumstoornissen),
LVB (stoornissen bij licht ver
standelijke beperking) en
SAOS (stemming, angst en
overige psychiatrische stoor
nissen). Bij de behandeling
werken we samen met
gezin, school en wijkteam.

Aan de slag
Bij de behandeling kijken wij altijd goed naar wat uw kind nodig heeft en wat het beste
bij uw kind past. Dit bespreken we samen met u en uw kind. Dit kunnen therapieën of
gesprekken zijn, individueel, in een groep, of met de ouders erbij. Ook combineren we
dit met online behandeling (eHealth). Soms worden er medicijnen voorgeschreven en
soms is een tijdelijk klinisch verblijf bij Karakter nodig om weer verder te kunnen.
Onze zorg is erop gericht om uw kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving
te begeleiden en straks zo goed mogelijk te laten meedoen in de maatschappij.

“De Intensieve
Psychiatrische
Gezinsbehandeling
heeft onze zoon,
onszelf en
de omgeving
geholpen om
met PDD-NOS
te leren omgaan.”

Ouders van Tijmen

UW MENING
IS BELANGRIJK
Tijdens en na de behandeling vraagt Karakter regelmatig om uw mening.
We doen dat om te meten hoe effectief de behandeling van uw kind is.
Het kan ook gaan om een patiëntwaarderingsonderzoek. Hiervoor verzoeken
we u online een aantal vragen te beantwoorden. Beide onderzoeken zijn voor
Karakter zeer waardevol om onze dienstverlening aan gezinnen te verbeteren.

Samen ontwikkelen, samen werken en beslissen. Voor u als ouder zijn er
verschillende mogelijkheden om mee te denken over de behandeling.
OUDERPANELS
Wilt u zelf meedenken over diverse
thema’s van beleid en behandeling,
dan zijn er Karakter ouderpanels.
U kunt zich aanmelden bij
menc@karakter.com en ontvangt
dan regelmatig een uitnodiging om
(meestal per mail) uw inbreng en
visie te geven over een bepaald
thema.

OUDERRAAD
Ouders/verzorgers in de Centrale Ouder
raad behartigen de belangen van kinderen
en ouders door te signaleren en mee te
denken over beleid en ontwikkelingen, door
punten die ouders belangrijk vinden hoog
op de agenda van Karakter te zetten. Wilt
u meepraten of hebt u vragen die u de
Ouderraad wilt voorleggen? Mail naar
ouderraad@karakter.com.

KLACHTENFUNCTIONARIS
Mocht er tijdens de behandeling
onvrede zijn en komt u er met de
betrokkenen niet uit, dan onder
steunt de onafhankelijke klachten
functionaris: voor bemiddeling,
voor hulp bij het indienen van een
klacht bij de klachtencommissie via
klachtenfunctionaris@karakter.com.

Kracht van samen
De psychiatrische problematiek van uw kind heeft gevolgen voor het hele gezin.
Bij Karakter betrekken we u als ouder en eventuele broers en zusjes actief in de behandeling.
We werken vanuit passie voor kinderen en jongeren en geloven in de kracht van
samenwerking tussen ouders en professionals. Samen werken we toe naar een
hoopvolle toekomst voor uw kind en uw gezin.

WIJ WERKEN
VANUIT PASSIE
VOOR KINDEREN

Vanuit vakmanschap bieden we inzicht aan ouders
en de best beschikbare behandeling aan kinderen
en jongeren. Wilt u weten wat Karakter voor u,
uw kind en uw gezin kan betekenen?
Kijk op www.karakter.com/ouders

“Dieuwertje heeft geleerd
er te mogen zijn, ook
op slechte momenten.
Dat ze ook voor zichzelf
mag kiezen en hulp mag
vragen. Dat kan alleen
als er veiligheid en
vertrouwen is. Dat hebben
jullie geboden.”

Ouders van Dieuwertje

Kracht van Karakter
•

•

•

•

Diagnostiek en behandeling bij
kinderen en jongeren met com
plexe psychiatrische problematiek
zoals ADHD en ASS. Speciale
aandacht gaat uit naar Infants
en LVB jeugd. Karakter Nijmegen
heeft het TOPGGz Keurmerk
voor de behandeling Infants.

Wetenschappelijk en
toegepast onderzoek,
samenwerking met
huisartsen, kinderartsen
en zorgpartners
waaronder Radboudumc,
Radboud Universiteit
en Donders Instituut.

De Karakter Academie
biedt de specialistische
opleiding tot kinder- en
jeugdpsychiater en de
specialistische psychologen
opleiding. Cursussen en
nascholing voor huisartsen
en professionals in de GGZ.
www.karakteracademie.com

Door de combinatie
van academische zorg
en landelijke spreiding
kunnen we onze
kennis breed
beschikbaar stellen.

Voor professionals
Uw patiënt aanmelden en advies
Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen naar Karakter doorverwezen worden wanneer er een sterk
vermoeden van ernstige psychiatrische problematiek is. We behandelen jongeren tot 23 jaar.
Heeft u vragen of wilt u advies? Neem contact op via onze Consultatielijnen.
Consultatielijn artsen 088 654 54 54
Consultatielijn jeugdhulpprofessionals 088 654 54 99
Meer informatie op www.karakter.com/professionals

“Toen de diagnose complexe
ADHD bekend werd, stond
onze wereld toch wel op de
kop, maar we zijn goed opgevangen. We kregen handvatten en adviezen waardoor
het met Gerben en met ons
veel beter gaat. We vormen
weer een plezierig gezin.”

moeder van Gerben

www.brainwiki.nl

www.karakter.com
www.balansdigitaal.nl

www.kenniscentrum-kjp.nl

www.autisme.nl

www.denkkracht.com

Vrienden van Karakter
Ieder kind heeft het recht om kind te zijn. De stichting Vrienden van Karakter zet
zich in om zaken mogelijk te maken die niet vanuit het reguliere budget worden
gefinancierd. Ook u kunt donateur worden! Uw bijdrage helpt het leven van
kinderen met psychiatrische problematiek te verbeteren.
Meer informatie op www.karakter.com/vrienden
en www.facebook.com/vriendenvankarakter

5% heeft ernstige
psychische problemen

3,5% ontvangt
behandeling in
de jeugd-ggz
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In Nederland leven
4,5 miljoen kinderen en jongeren
van 0 tot 23 jaar

www.karakter.com

