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Samen aan de slag 
Deeltijdbehandeling voor gezinnen

Mensen die samen in één huis 
wonen, hebben altijd met elkaar 
te maken en beïnvloeden elkaar 
voortdurend. Ook kinderen en hun 
ouders en/of verzorgers. Daarnaast 
hebben gezinnen altijd te maken 
met mensen in hun omgeving. 
Denk aan familie, vrienden, werk en 
school. Omgaan met al deze factoren 
kan soms erg moeilijk zijn. In de 
gezinsdeeltijdbehandeling bekijken we 
samen met u wat u hierin zou willen 
veranderen. In deze folder leest u voor 
wie gezinsdeeltijdbehandeling is en 
wat het inhoudt. 



Wat is het en voor wie?
Gezinsdeeltijdbehandeling korten 
we vaak af tot ‘gezinsdeeltijd’. 
Gezinsdeeltijd is behandeling voor 
gezinnen met een kind of meerdere 
kinderen met psychiatrische 
problematiek.  

Vindt u het moeilijk om het gedrag  π
van uw kind(eren) te begrijpen?
Heeft u behoefte aan meer  π
duidelijkheid en grip op de situatie 
in uw gezin?
Vindt u het lastig om rekening te  π
houden met elkaar?
Zijn er soms misverstanden of  π
escalaties waardoor het niet goed 
lukt om afspraken te maken met 
elkaar?
Wilt u meer duidelijkheid over  π
de opvoeding in relatie tot de 
(psychiatrische) problematiek van 
uw kind(eren)?

Als u een of meer vragen met ‘ja’ kan 
beantwoorden, dan kan gezinsdeeltijd 
geschikt zijn voor uw gezin. Samen 
met u kijken we naar wat goed loopt 
in het gezin en wat u als last ervaart. 

Voor wie niet?
Heeft uw kind acute ernstige 
psychiatrische problemen of is er een 
ingrijpende gebeurtenis? Dan bekijken 
we met u of de behandeling moet 
worden uitgesteld.

Hoe kunt u zich aanmelden?
De hoofdbehandelaar of verwijzer 
van uw kind heeft met u gesproken 
over de gezinsdeeltijd of heeft u deze 
folder gegeven. Als u besloten heeft 
dat u de gezinsdeeltijd wilt volgen, zal 
de hoofdbehandelaar of verwijzer uw 
gezin aanmelden.

Hoe begint het?
De gezinsdeeltijd begint met een 
kennismakingsgesprek met de 
systeemtherapeut. In dit eerste 
gesprek wordt er met u gekeken naar 
wat u zou willen veranderen. Dit is 
de hulpvraag. Gezamenlijk stelt u 
doelen op voor deze behandeling. U 
krijgt uitleg over het verloop en maakt 
afspraken over de dagen en tijden. 
Vervolgens gaat u aan de slag binnen 
verschillende therapieonderdelen.



Sociaalpedagogisch oefenblok: π
Tijdens dit onderdeel worden er 
aan de hand van verschillende 
(spel-)opdrachten oefensituaties 
gecreëerd. U leert anders te kijken 
naar en anders om te gaan met lastige 
gebeurtenissen of problemen in het 
gezin. U oefent nieuwe vaardigheden 
die vooral praktisch van aard zijn. 
Hiermee kunt u de manier waarop u 
met elkaar omgaat verbeteren. 

Wat verwachten we van jullie?
We verwachten dat alle gezinsleden 
op de afgesproken dag en tijd 
aanwezig zijn. Als ouder/opvoeder 
blijft u zelf verantwoordelijk voor het 
gedrag van uw kinderen.

Wat gebeurt er na de gezinsdeeltijd?
De hoofdbehandelaar of verwijzer 
van uw kind blijft tijdens en na de 
gezinsdeeltijd betrokken bij uw gezin. 
Na afloop van de gezinsdeeltijd 
ontvangt u een verslag dat met u 
wordt besproken. Daarna wordt 
het verslag toegevoegd aan het 
dossier van uw kind en krijgt de 
hoofdbehandelaar of verwijzer 
bericht van de afronding van het 
gezinsdeeltijdtraject. Eventueel is er  
nog een overdrachtsgesprek met de 
hoofdbehandelaar of verwijzer.

Hoe gaat het verder?
U komt gezamenlijk vier keer 
een ochtend of middag naar de 
gezinsdeeltijd. De tijd tussen twee 
bijeenkomsten is in principe twee 
weken. U maakt zelf afspraken 
op school en werk om hierbij te 
kunnen zijn. Iedere keer bestaat de 
behandeling uit drie onderdelen:

Systeemtherapie:  π
De systeemtherapeut volgt het 
gehele gezinsdeeltijdproces. De 
systeemtherapeut bespreekt met u 
de observaties van de verschillende 
therapieonderdelen. Het doel hiervan 
is om de gewenste verandering in 
uw gezin te bereiken. Daarnaast 
zorgt de systeemtherapeut voor het 
eindverslag na de behandeling. Ook 
bespreekt de therapeut met u of er 
nog een vervolgbehandeling of nazorg 
nodig is.

Vaktherapie beeldend:  π
In de beeldende therapie krijgt u 
doelgerichte opdrachten. Door als 
gezin op een andere manier met 
elkaar samen te werken kunt u nieuwe 
ervaringen opdoen in het omgaan met 
elkaar. Zo kunnen gezinspatronen 
zichtbaar, bespreekbaar en/of 
doorbroken worden.
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Kies voor ‘Ik ben jonger dan 18 jaar’
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0113 26 79 10
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 Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

Oostmolenweg 85
4481 PM Kloetinge

Hoe zit het met de privacy?
Zoals alle hulpverleners bij Emergis 
hebben ook de medewerkers van 
kinder- en jeugdpsychiatrie een 
beroepsgeheim. Zij gaan vertrouwelijk 
met uw gegevens om. Zonder 
uw toestemming geven zij geen 
informatie over de behandeling aan 
anderen.

Waar kunt u terecht met vragen?
Heeft u vragen over gezinsdeeltijd? 
Of bent u ergens niet tevreden 
over? Bespreek dat dan met 
de systeemtherapeut, de 
hoofdbehandelaar of verwijzer. 
Heeft u een klacht en komt u er 
samen niet uit? Dan kunt u terecht 
bij de familievertrouwenspersoon, 
patiëntvertrouwenspersoon
of de klachtencommissie. Zij zoeken 
met u een manier om de klacht op te 
lossen. Adres:    
Klachtencommissie
Postbus 253
4460 AR Goes
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