GEZINSPOLI

Heeft u een psychische aandoening en
heeft dit een negatieve invloed op uw
gezinsleven? Ervaart u vaak spanningen
binnen de relatie met uw partner, is er
sprake van een onrustige thuissituatie
of loopt u vast bij de opvoeding van uw
kinderen? Dan kan de Gezinspoli van
MET ggz uitkomst bieden. De Gezinspoli
ondersteunt gezinnen door een unieke
combinatie van behandeling
en begeleiding.

Voor wie?
De Gezinspoli van MET ggz is bedoeld voor
gezinnen waarbij de psychische aandoening
van meerdere gezinsleden invloed heeft op
het gezinsleven. De Gezinspoli is er voor u
als:
• uw psychische klachten voortkomen uit of
invloed hebben op het hele gezin;
• meerdere leden van een gezin een beroep
doen op specialistische ggz-behandeling;
• de opvoeding van uw kinderen onder druk
staat door de psychische problemen van u
of uw partner;
• u de behoefte hebt om naast individuele
behandelingen van gezinsleden de vastgelopen situatie thuis te doorbreken.
Hoe werkt het?
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De Gezinspoli brengt samenhang in
specialistische behandeling en begeleiding
voor het hele gezin. Omdat psychische
problemen bij meerdere gezinsleden het
hele gezin beïnvloeden, staat het héle gezin
centraal. Daarom maakt niet alleen
specialistische behandeling van de ouders
en/of kinderen, maar ook opvoedondersteuning deel uit van onze aanpak.
Als u dit prettig vindt, kan de behandeling
bij u thuis plaatsvinden. Soms werken we
ook samen met betrokken hulpverleners van
andere organisaties.
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Aanmelden
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen
kunnen als cliënt aangemeld worden bij de
Gezinspoli.

Als u psychische problemen heeft, is het
niet altijd makkelijk om een sterke ouder
voor uw kinderen te zijn. Wilt u werken
aan uw zelfvertrouwen als opvoeder,
vraag dan een verwijzing naar de Gezinspoli
van MET ggz.

Jonger dan 18 jaar
De huisarts, het Centrum voor Jeugd
en Gezin (aanwezig op veel scholen),
de GGD-arts en specialist (bijvoorbeeld
een kinderarts) kunnen naar MET ggz
verwijzen.

Na een korte screening door een
behandelaar van de Gezinspoli plannen we
een intakegesprek voor het hele gezin met
twee behandelaars van de Gezinspoli.
Samen maken we verdere afspraken over
behandeling, begeleiding of onderzoek.
Resultaten van behandeling
MET ggz volgt de voortgang van de
behandeling. Hiervoor wordt u gevraagd
een vragenlijst in te vullen.

Ouder dan 18 jaar
Bent u ouder dan 18 jaar, dan kunt u bij
uw huisarts terecht voor een verwijzing
naar MET ggz.
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Heeft u al eerder hulp gehad voor
uw psychische problemen, maar kwamen de
klachten weer terug? Vindt u het moeilijk om,
ondanks de moeilijke situatie waarin u
verkeert, toch als gezin verder te kunnen?
Dan kunnen de hulpverleners van de
Gezinspoli u wellicht van dienst zijn.

Consultatie voor ketenpartners

Kosten

Ketenpartners van MET ggz kunnen bij de
Gezinspoli ook terecht voor consultatie.
Wij ondersteunen hen via onze expertise op
het gebied van behandeling en begeleiding,
waarbij de ketenpartners zelf de hulpverlening van het gezin voortzetten.
Wilt u gebruik maken van onze consultatiemogelijkheid, dan kunt u contact met ons
opnemen via 088-11 49 350 (locatie Weert).
U wordt uiterlijk binnen twee werkdagen
teruggebeld.

Jonger dan 18 jaar
Alle kosten van de behandeling aan
kinderen en jongeren tot 18 jaar worden
vergoed door de gemeente. De hulp die wij
bieden valt onder de Jeugdwet.
Ouder dan 18 jaar
De kosten voor de behandeling van
volwassenen vallen onder de Zorgverzekeringswet en worden vergoed door
uw zorgverzekeraar. Hierbij geldt wel het
eigen risico van de zorgverzekering.
Uw verzekeraar kan u meer vertellen over
de hoogte van uw eigen risico en de
voorwaarden.
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Meer informatie
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, stel ze dan gerust
aan uw hulpverlener/arts of neem contact met ons op via 088 - 11 49 494.
Neem ook een kijkje op www.metggz.nl.

Postbus 21
6040 AA Roermond
T: 088-1149494
E: info@metggz.nl
I: www.metggz.nl
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