
Observatieopname 
Een tijdelijk verblijf in de kliniek van Ithaka

 

Uw kind/jongere heeft een 
behandeling bij Emergis. Helaas 
is het zowel voor u als voor de 
medewerker moeilijk te achterhalen 
wat er precies aan de hand is. Een 
observatieopname in de kliniek kan u 
en ons meer duidelijkheid en inzicht 
geven.  



Voor wie?
Een observatieopname in de kliniek 
is voor kinderen en jongeren bij wie 
niet helemaal duidelijk is wat er aan 
de hand is. In de kliniek wordt een 
beeld gevormd van de problemen, de 
achterliggende oorzaken daarvan en 
wat er nodig is om tot verandering te 
komen.

Hoe verloopt de kennismaking?
De  medewerker van het 
zorgprogramma van Emergis kinder- 
en jeugdpsychiatrie heeft met u 
besproken dat het wenselijk is dat uw 
kind of jongere ter observatie wordt 
opgenomen in de kliniek. Tijdens het 
kennismakingsgesprek kunt u vragen 
stellen aan de behandelaren. Er wordt 
gekeken binnen welke termijn de 
opname kan plaatsvinden. 

Waaruit bestaat de 
observatieopname?
Tijdens een observatieopname 
verblijft uw kind of jongere vijf 
dagen per week in de kliniek. In de 
weekenden is hij/zij thuis.

Elk kind of jongere neemt deel aan het 
programma op de afdeling en volgt 
daarnaast een observatieprogramma 
dat kan bestaan uit:

psychiatrisch onderzoek; π
psychologisch onderzoek; π
gezinsonderzoek; π
observatie creatieve therapie of  π
speltherapie;
observatie psychomotore  π
therapie; 
deelname aan therapiemomenten  π
zoals bijvoorbeeld coping.

Het programma is per kind of jongere 
verschillend. Dit is afhankelijk van de 
beschikbare informatie en de aard van 
de problemen.

Indien nodig verstrekt de psychiater 
medicatie. Dit gebeurt in overleg met 
de ouders/voogd en/of de jongere 
zelf.



Hoe lang duurt een 
observatieopname?
De observatieperiode duurt twee 
maanden. Bij de opname wordt dus 
meteen de ontslagdatum vastgesteld. 

Hoe wordt de observatieperiode 
afgesloten?
Bij de beëindiging van de opname 
worden het kind/de jongere en 
hun ouders uitgenodigd voor een 
evaluatiegesprek. We bespreken 
de bevindingen van de observatie, 
waarna u advies krijgt over een 
eventuele vervolgbehandeling. Deze 
behandeling kan binnen of buiten 
de kliniek plaatsvinden. Als een 
opname in de kliniek gewenst is en 
u daarmee instemt, gaat uw kind of 
jongere eerst mee naar huis. Hoe 
snel de vervolgopname plaatsvindt, is 
afhankelijk van de wachtlijst. 

Waar gaan de kinderen en jongeren 
naar school?
Kinderen onder de 12 jaar gaan 
naar het OdyZee School & College. 
Jongeren van 12 jaar en ouder gaan 
naar hun eigen school mits deze 
gevestigd is in Goes. Anders gaan ook 
zij naar het OdyZee School & College.
 
Wat is de rol van de ouders?
Van ouders verwachten we actieve 
deelname en betrokkenheid. We 
bespreken met u wat er tijdens de 
observatieperiode precies gedaan 
wordt en leggen dat vast in een 
behandelplan. Verder verwachten we 
dat u wekelijks op bezoek komt en dat 
u, indien nodig, meewerkt aan een 
gezinsonderzoek. 
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