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Uw kind heeft een licht verstandelijke 
handicap en vermoedelijk psychische 
of psychiatrische problematiek. Hij/ zij 
heeft bijvoorbeeld moeite met het leggen 
van sociale contacten, overziet zijn/ 
haar daden niet en wordt agressief als 
het zich niet begrepen voelt. Helaas is 
ambulante behandeling of dagbehandeling 
niet toereikend om grip te krijgen op 
de problemen en de gevolgen ervan. 
Daarom wordt uw kind ter observatie en/ 
of behandeling opgenomen bij Amares, 
waar kennis en kunde uit de kinder- en 
jeugdpsychiatrie en orthopedagogiek 
gebundeld zijn.

Een opname bij Amares 
Informatie voor (pleeg)ouders en verzorgers



Wat gaat mijn kind doen?
Bij Amares verblijft uw kind in een 
behandelgroep van maximaal zeven 
kinderen. De groepsleiders bieden 
zorg en begeleiding en leren de 
kinderen samen met elkaar te leven. 
Om uw kind optimale hulp te bieden, 
worden leerdoelen en behandeling 
afgestemd op zijn/ haar situatie en 
mogelijkheden. Daarom heeft ieder 
kind een eigen behandelplan. In het 
persoonlijke dagprogramma staan alle 
dagelijkse activiteiten vermeld, zoals 
de tijden waarop uw kind naar school 
gaat, de therapieën die uw kind volgt, 
het opruimen van de kamer en de 
tijden van opstaan en naar bed gaan.

Wat is de werkwijze?
De hulpverlening van Amares is 
ontwikkelingsgericht. Dit betekent dat 
uw kind leert zichzelf te vertrouwen 
en zich staande te houden in de 
samenleving. Tevens leert het de 
eigen mogelijkheden te benutten en te 
versterken, rekening houdend met de 
beperkingen. Hierbij betrekken we ook 
de mogelijkheden binnen het gezin 
en de omgeving van het kind. Door 
middel van een beloningsysteem 

motiveren en stimuleren we uw kind 
om vaardigheden aan te leren en te 
versterken. Omdat de behoefte aan 
structuur en begeleiding per kind 
verschillend is, gebruiken we een 
kleurenprogramma met verschillende 
fasen. Elke fase heeft een andere kleur 
en kent zijn eigen mate van structuur 
en vrijheden. 

Hoe houd ik tijdens de opname 
contact met mijn kind?
Tijdens de opname is het belangrijk 
dat uw kind merkt dat u betrokken 
bent en dat het zich gesteund voelt. 
U kunt uw kind eenmaal per week 
bezoeken: op woensdagmiddag, 
van 15.30 tot 17.00 uur, of op 
woensdagavond van 18.30 tot 20.00 
uur. In het weekend gaat uw kind naar 
huis. Het weekendverlof begint op 
vrijdag om 16.00 uur. We verwachten 
dat u uw kind zondagavond 
uiterlijk een uur voor bedtijd 
terugbrengt. Aansluitend kunt u het 
weekendverloop met de groepsleiding 
bespreken. Daarnaast heeft u twee 
keer per week telefonisch contact met 
uw kind. De dag en het tijdstip spreekt 
u af met de begeleiding tijdens het 
kennismakingsgesprek. 



Hoe lang duurt de opname?
De opname start met een 
observatieperiode van maximaal 
drie maanden. Als daaruit 
blijkt dat klinische behandeling 
gewenst is, volgt deze direct op de 
observatieperiode. De gehele opname 
duurt maximaal één jaar. 

Hoe worden afspraken vastgelegd?
Aan het begin van de opname nemen 
we de behandelovereenkomst met 
u door. Daarin staat beschreven 
wat de afspraken zijn over de 
behandeling van uw kind en de 
verantwoordelijkheden die u hebt 
als ouder(s). Als uw kind jonger 
dan 12 jaar is, ondertekent u de 
overeenkomst. Is uw kind tussen 12 
en 16 jaar dan ondertekent u beiden 
de overeenkomst. Is uw kind ouder 
dan 16 jaar, dan ondertekent alleen 
uw kind de overeenkomst. 

Blijft mijn kind tijdens de vakanties bij 
Amares?
Tijdens de schoolvakanties kan 
uw kind vakantiedagen opnemen. 
Om de continuïteit van de 
behandeling te waarborgen, is dat 
in de zomervakantie niet meer dan 
twee aaneengesloten weken. In de 
andere vakanties is het opnemen van 
vakantiedagen afhankelijk van de fase 
en voortgang van de behandeling. Het 
plannen van de vrije dagen doet u in 
overleg met het team.

Hoe word ik verder betrokken bij de 
behandeling?
Als ouder wilt u nauw betrokken 
blijven bij de behandeling van uw 
kind. Na de observatieperiode heeft u 
een gesprek met de behandelaar over 
de resultaten. Tijdens de behandeling 
bespreekt u een keer per drie 
maanden de voortgang. Daarnaast 
hebt u regelmatig contact met de 
ouderbegeleider en de persoonlijk 
begeleider van uw kind. Twee maal 
per jaar is er een ouderavond waarop 
algemene onderwerpen aan de orde 
komen over de behandeling en 
werkwijze bij Amares. 
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Zorg voor onze jeugd
met een lichte verstandelijke
beperking en psychiatrische
problematiek. Deskundig en
betrokken. Samen met anderen
en met beide benen in de
samenleving. Daar staat
Amares voor.

Wat zijn de kosten? 
Een opname kost u niets. Wel moet 
u er rekening mee houden dat het 
persoonsgebonden budget gedurende 
de opname vervalt. 

Wat is het adres?
Amares
Oostmolenweg 101                     
4481 PM  Kloetinge 
telefoon: 0113 26 71 70              

Amares is niet aansprakelijk voor schade 
aan of verlies van 
meegebrachte goederen. 


