
Amares
centrum voor kinderen en  jeugdigen 
met een lichte  verstandelijke handicap 
en  psychiatrische problematiek.

Postadres 
Postbus 253, 4460 AR Goes

Telefoon 
0113 26 71 70  

Telefax 
0113 26 70 58

E-mail 
info@amares.nl 

Internet 
www.amares.nl

Dit is een uitgave van de dienst 
communicatie van Emergis.

Deze folder is bedoeld voor kinderen 
en jongeren die behandeling krijgen bij 
Amares. De folder is ook bedoeld voor 
ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort 
met dit zorgprogramma te maken 
krijgen. In deze folder lees je wat het 
zorgprogramma biedt en wat je kunt 
verwachten. 

Zorgprogramma 
Amares
Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie
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Voor wie is Amares?
Amares is bedoeld voor kinderen 
en jongeren van 6 tot 18 jaar 
(bij aanmelding) met een lichte 
verstandelijke beperking (dat is 
een IQ tussen de 55 en 85) en (een 
vermoeden van) psychiatrische 
problematiek. De problemen die je 
hebt, komen in verschillende situaties 
voor. Dus bijvoorbeeld thuis, op 
school en/of in je vrije tijd. Daarnaast 
heeft eerdere hulp door je huisarts 
of een eerstelijnspsycholoog niet 
geholpen. 

Amares kan helpen in bijvoorbeeld de 
volgende situaties:  

 π Je hebt minder vrienden of 
vriendinnen dan je graag zou 
willen; je bent niet graag met 
andere kinderen en/of je hebt 
vaak ruzie.

 π Je kunt vaak de gevolgen van wat 
je doet niet goed inschatten; je 
doet iets zonder er eerst over na 
te denken.

 π Je vindt het moeilijk om te 
begrijpen wat anderen voelen en/
of je hebt het gevoel dat je zelf 
ook niet begrepen wordt.

 π Je hebt het moeilijk met wat 
je hebt meegemaakt of nog 
steeds meemaakt aan heftige 
gebeurtenissen.

 π De situatie op school en 
thuis loopt zo uit de hand 
dat intensieve begeleiding en 
behandeling van jou (en je gezin) 
nodig is. 

 π Je hebt veel problemen met 
veranderingen in je omgeving of 
in je dagelijkse leven. 

 π Je voelt je angstig of somber en 
durft of doet daarom sommige 
dingen niet meer.

Waarvoor is Amares niet? 
 π Wanneer er alleen behoefte is 

aan informatie en uitleg over het 
probleem dat je hebt.

 π Wanneer er alleen vraag is naar 
medicatiecontrole en niet naar het 
starten of instellen ervan.

 π Wanneer er in het afgelopen 
jaar een behandeling bij Amares 
is geweest, die te weinig heeft 
geholpen en je voor hetzelfde 
probleem dezelfde hulp vraagt.

 π Wanneer lichamelijke problemen 
zorgen voor psychische klachten; 
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angst kan bijvoorbeeld een 
gevolg zijn van een overactieve 
schildklier.

 π Wanneer je directe intensieve 
hulp nodig hebt (crisishulp).

Wat is het doel van Amares? 
Amares helpt je bij het verminderen 
van jouw klachten. We willen je helpen 
om een zo goed en prettig mogelijk 
leven te hebben. We kijken naar jouw 
mogelijkheden en helpen met het 
oplossen van sommige problemen die 
je hebt.

Wat biedt Amares?
Amares bestaat uit drie verschillende 
vormen van hulp. We bieden hulp in 
de vorm van ambulante behandeling, 
deeltijdbehandeling en klinische 
behandeling. Ook doe je mee aan  
‘modules’. In een module leer je in 
een groep of individueel meer over 
je eigen problematiek en leer je 
specifieke vaardigheden die je helpen 
om te gaan met je problemen. 

Ambulante behandeling
Bij een ambulante behandeling kom 
je naar Amares toe en ga je na een 
gesprek of therapie weer naar huis.
Sommige kinderen komen één keer 
in de week, andere kinderen één keer 
in de maand. Dat is voor iedereen 
verschillend.

Deeltijdbehandeling
Wanneer je in deeltijd behandeld 
wordt, kom je twee dagen per 
week naar Amares. Er is ook een 
observatiegroep. Deze is één dag in 
de week. Op de andere dagen kun je 
gewoon naar  school of stage.

Klinische behandeling
Als er een intensieve behandeling 
nodig is, kun je opgenomen worden. 
Dit betekent dat je vijf dagen per 
week in één van de drie huizen op het 
terrein van Amares komt logeren. Als 
het kan, ben je in het weekend thuis. 
Wat je leert in de kliniek, kun je dan in 
het weekend thuis gaan oefenen. 
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Wat doe ik tijdens ambulante 
behandeling, deeltijdbehandeling of 
klinische behandeling? 

Onze behandelingen kunnen 
bestaan uit: 

 π individuele gesprekken;
 π groepsmodules;
 π EMDR;
 π vaktherapie;
 π speltherapie;
 π psychomotore therapie;
 π creatieve therapie;
 π observatieopname;
 π BOR (bed op recept);
 π observatiegroep op deeltijd;
 π congnitieve gedragstherapie.

Ook komt het vaak voor dat je 
tijdens of nog voor de behandeling 
een aantal onderzoeken krijgt.

Wat verwachten we van je ouder(s)/
verzorger(s)?
Bij de behandeling en nazorg 
worden je ouder(s)/verzorger(s), 
leerkrachten,  en verwijzers nauw 
betrokken bij jouw behandeling. 
We informeren (alleen met jouw 
toestemming) alle betrokkenen over 
jouw problematiek zodat zij leren 
begrijpen wat jij wel wilt, maar niet 
kan. De mensen in je omgeving 
wordt geleerd te reageren op jouw 
mogelijkheden en beperkingen. 
Een belangrijk onderdeel is de 
afstemming tussen thuis, vrije tijd 
en school. Voor jou wordt de wereld 
dan meer voorspelbaar gemaakt. 
Jouw omgeving leert hoe er zo goed 
mogelijk ingespeeld kan worden op 
jouw sterke kanten.
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Aanmelden bij Amares
Om gebruik te maken van de hulp 
die Amares biedt, moet je eerst 
worden aangemeld. Aanmelden bij 
Amares kan alleen via een verwijzing 
van een huisarts, medisch specialist 
of via de gemeente (via CJG) Er 
is altijd een verwijsbrief nodig. 
Daarna kunnen jij of je ouder(s)/
verzorger(s) je telefonisch 
aanmelden 0113 26 79 13. Soms 
doet een andere hulpverlener dat 
voor je.

Hoe begint de behandeling?
Na de aanmelding vindt eerst een 
telefonisch gesprek plaats om 
alvast een beeld te krijgen van wat 
er aan de hand is. Wanneer je in 
aanmerking komt voor zorg die 
geboden wordt bij Amares, nodigen 
wij jou en je ouder(s)/verzorger(s) 
uit voor een gesprek bij Amares in 
Goes. Daarna volgt er direct een 
behandeladvies. Wanneer je aan 
de beurt bent voor behandeling, 
wordt samen met jou, je ouder(s)/
verzorger(s) en een behandelaar 
een behandelplan gemaakt. Zodra 
jij en/of je ouder(s)/verzorger(s) 
akkoord zijn met het behandelplan, 
start de behandeling.
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Hoe lang duurt de behandeling? 
Als je één behandeltraject volgt 
zoals bijvoorbeeld ambulant, 
deeltijd of klinisch dan duurt een 
behandeling maximaal één jaar. 
Volg je bijvoorbeeld eerst deeltijd 
en heb je daarna nog een klinische 
behandeling nodig? Dan kan het 
totale behandeltraject langer duren 
dan een jaar.

Wat gebeurt er na de behandeling?
Na afloop van de behandeling weet 
je wat er aan de hand is en heb je 
minder stress. Jij en je ouder(s)/
verzorger(s) weten wat te doen en 
bij wie je moet zijn als je opnieuw 
een probleem hebt die je zelf niet 
kunt oplossen. Je bent beter in 
staat vrienden te maken en deze te 
houden. Je kunt beter samen dingen 
doen, je bent minder angstig of 
somber, je durft meer en je zit beter 
in je vel. Je kunt je omgeving beter 
begrijpen en zij jou. Je ouder(s)/
verzorger(s) weten wat ze wel en 
niet kunnen en accepteren je meer 
zoals je bent. 
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Hoe zit het met de privacy?
Alle medewerkers van Amares 
hebben een beroepsgeheim. Dat 
betekent dat we anderen niet 
zomaar mogen vertellen wat we 
over jou weten. Om informatie 
door te geven aan andere mensen 
is jouw toestemming en/of die van 
je ouder(s)/verzorger(s) nodig. 
Informatie doorgeven mag alleen 
zonder toestemming gebeuren 
tussen hulpverleners van Amares, of 
wanneer dit door wettelijke bepaling 
verplicht is. 

Opt-outregeling
Als je niet wilt dat jouw diagnose
vermeld wordt op de factuur die wij
naar de gemeente sturen, kun je dat
aangeven. Vraag bij je behandelaar
om het formulier Privacyverklaring
jeugd ggz en vul het in. Je kunt het
formulier ook downloaden op onze
website: http://www.amares.nl/
clienten/aanmelden. Daar vind 
je ook meer informatie over de 
regeling.

Met welke medewerkers kun je te 
maken krijgen?
Tijdens de behandeling bij Amares 
krijg je te maken met verschillende  
hulpverleners. Iedereen helpt 
jou of jouw omgeving op een net 
wat andere manier. Zo kun je te 
maken krijgen met een psychiater, 
behandelaar (orthopedagoog/
psycholoog), vaktherapeut 
(psychomotore therapeut, 
speltherapeut, creatief therapeut), 
psychodiagnostisch medewerker, 
activiteitenbegeleider, groepsleider 
en/of ouderbegeleider.

Wil je precies weten hoe deze 
verschillende hulpverleners jou 
kunnen helpen, kijk dan eens op 
onze website: www.amares.nl.
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Waar moet ik zijn? 
Voor behandeling bij Amares kun je 
terecht in Kloetinge. 
Oostmolenweg 101
4481 PM Kloetinge
(bereikbaar via terrein Admiraal de 
Ruiter Ziekenhuis)

Meer informatie?
T: 0113 26 71 70
E: info@amares.nl
W: www.amares.nl
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