Specialistische jeugdhulp

Sensatieve zorg, met
Sensatieve professionals voor een
Sensatieve samenleving.

Specialistisch Jeugdhulp
Sensa Zorggroep heeft een specialistische jeugdhulpteam dat bestaat uit pedagogen, jeugd maatschappelijk werkers
en orthopedagogen. Deze zijn gespecialiseerd in het ondersteunen en behandelen van jeugdigen met psychische en/of
lichamelijke problemen. Tevens wordt er ondersteuning geboden aan de ouders. Deze ondersteuning richt zich voornamelijk
op het vergroten van de psychosociale zelfredzaamheid van jeugdigen en het versterken van de opvoedvaardigheden van
de ouders.
Dit doen wij in de vorm van Ambulante Ondersteuning of Gezinsbegeleiding bij gezinnen thuis. Indien er symptomen
zijn die duiden op een psychische stoornis, wordt er hulp vanuit onze eigen JGGZ team ingeschakeld. Met behulp
van behandelgesprekken wordt er geprobeerd om binnen een korte tijd de klachten te verhelpen. Wij hebben een
multidisciplinair team van hulpverleners van verschillende etnische achtergronden en talenkennis.

Sensa Zorgroep
Sensa Zorggroep is een interculturele zorginstelling
die haar hulpverlening voornamelijk richt op kinderen,
jongeren en ouderen met o.a.: lichamelijke- en/
of verstandelijke beperkingen, chronische ziektes,
opvoedingsproblematiek,
psychische
problemen,
verslavingsproblemen, dementie en zwangerschap.
De specialisatie van Sensa Zorggroep bestaat
voornamelijk uit het bieden van professionele hulp
aan mensen met een multiculturele achtergrond. Het
kennen van en rekening houden met de waarden en
normen van diverse culturen/religies en het spreken van
dezelfde taal, maakt Sensa Zorggroep laagdrempelig en
zorgt voor een vertrouwde zorgomgeving.

GGZ Sensa kind & jeugd
GGZ Sensa Kind & Jeugd verleent Generalistische Basis
GGZ aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18
jaar met onder andere de volgende psychische klachten:
› Aandachttekort stoornis met
hyperactiviteit (ADHD)
› Angsstoornis
› Depressie
› Dwangstoornis
› Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
› Bipolaire stemmingsstoornis
› Somatoforme stoornissen
› Eetstoornis
› Trauma

Onze behandelaren maken gebruik van verschillende
behandelvormen, waaronder:

› Cognitieve Gedragstherapie
(CGT)- Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR)
› Oplossingsgerichte Therapie
› Interpersoonlijke Therapie
› Schematherapie
› Mentalization Based Treatment (MBT)
› Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Afhankelijk van de ernst van de problematiek zullen de behandelingen bestaan uit een aantal sessies. De zorg wordt
verleend door ervaren (GZ-)psychologen en orthopedagogen. Onze behandelaren hebben verschillende etnische
achtergronden waardoor ze de taal, leefsituatie, culturele normen en waarden goed kennen en de cliënten goed van
dienst kunnen zijn. Op deze manier wordt een veilige behandelsfeer gecreëerd waarin de cliënten zich begrepen voelen.

Aanmeldroute GGZ Sensa Kind & Jeugd
Voor deze vorm van hulpverlening is een verwijsbrief nodig van gemandateerde personen zoals CJG-coach, Ouder en Kind
adviseur, de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Tevens kunnen de gecertificeerde instellingen zoals jeugdbescherming,
jeugdreclassering en Nidos doorverwijzen. In de verwijzing moet nadrukkelijk verwezen worden naar Generalistische Basis
JGGZ, met eventueel een vermoedelijke diagnose.

1
Consultatie/Vooraanmelding
Tijdens de intake probeert onze behandelaar een helder beeld te krijgen van de klachten en problematiek. Naar
aanleiding hiervan volgt er een adviesgesprek waarin onze behandelaar zij/haar bevindingen met cliënt of diens
ouders deelt en een (voorlopige) diagnose bespreekt. Tevens wordt er besproken welke behandelmogelijkheden
er zijn en welke hulp het beste bij cliënt past. Zodra cliënt of diens ouders akkoord gaan start het behandeltraject.

2
Verwijsbrief
Als ouders van jeugdige akkoord gaan met de behandeling die wij kunnen bieden, moet er een geldige verwijsbrief
komen voor Generalistische Basis JGGZ met eventueel een vermoedelijke diagnose.

3
Intake/Behandeladvies
Tijdens de intake probeert onze behandelaar een helder beeld te krijgen van de klachten en problematiek. Naar
aanleiding hiervan volgt er een adviesgesprek waarin onze behandelaar zij/haar bevindingen met cliënt of diens
ouders deelt en een (voorlopige) diagnose bespreekt. Tevens wordt er besproken welke behandelmogelijkheden
er zijn en welke hulp het beste bij cliënt past. Zodra cliënt of diens ouders akkoord gaan start het behandeltraject.

4
Verwijsbrief
Als ouders van jeugdige akkoord gaan met de behandeling die wij kunnen bieden, moet er een geldige verwijsbrief
komen voor Generalistische Basis JGGZ met eventueel een vermoedelijke diagnose.

Ambulante Ondersteuning / Gezinsbegeleiding
Sensa Zorggroep biedt Ambulante Ondersteuning aan kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met o.a.
verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, ontwikkelingsachterstand, chronische ziektes en/of psychische stoornis.
Sensa Zorggroep verleent hulp aan gezinnen en kinderen die geïndiceerd zijn voor ambulante ondersteuning en/of
begeleiding in de thuissituatie. Deze vorm van begeleiding is erop gericht om de cliënt te stimuleren in de sociaal-emotionele,
motorische en/of cognitieve ontwikkeling en kan variëren van individuele schoolbegeleiding tot structuur aanbrengen in de
dag en/of vrijetijdsbesteding.
Wij werken systeemgericht, wat betekent dat hulpvragen van ouders op andere leefdomeinen ons niet koud laten.
Wij proberen ouders te ondersteunen daar waar nodig en zelfredzaam te krijgen. Zo proberen we een fijne en veilige
leefklimaat te creëren, waarin ouders de ruimte krijgen om juist aan hun ouderschap of aan hun opvoedvaardigheden te
werken. De zorgvraag van het kind en de ouders bepalen uiteindelijk hoe de hulpvorm eruit gaat zien. Er wordt samen met
de ambulante hulpverlener een ondersteuningsplan gemaakt. Hierbij wordt afhankelijk van de hulpvraag verschillende
methodieken toegepast, waaronder Interculturele Interview, De Ik-Wij Identiteit en Triple P.

Aanmeldroute Ondersteuning / Gezinsbegeleiding
Als u een (mogelijke) aanmelding voor ons heeft kunt u bellen of mailen met onze zorgadministratie.

1

2
Consultatie/Vooraanmelding

Matching

Indien u belt voor een cliënt dan kunt u ons ten
alle tijden bellen of mailen voor consultatie. Wij
bespreken dan anoniem de klachten van uw cliënt
en maken een vooraanmelding. Ook kijken we of
de klachten passen bij ons hulpaanbod.

De Zorgconsulent bespreekt daarna de casus met
de Senior van de regio om samen tot een goede
match met een hulpverlener uit het team te
komen. Wij hebben een multidisciplinair team en
werken daarom met een matching systeem. Wij
gaan daarom alleen akkoord met een aanmelding
als we ook passende hulpverlener hebben die aan
de doelen kan werken.

3

4
Koppeling

Warme Overdracht

Als we een goede match hebben brengt de
zorgconsulent u middels een “Koppelmail” in
contact met desbetreffende hulpverlener en
de senior van de regio. De senior is bij al onze
cliënten op de achtergrond aanwezig en u kunt
voor vragen, opmerkingen of klachten direct de
senior benaderen. Dit zorgt voor kortere lijnen en
snellere afhandeling van zaken.

Verwijzer maakt samen met het gezin een
afspraak met de hulpverlener voor een Warme
Overdracht. Tijdens de Warme Overdracht
wordt middels “Formulier Warme Overdracht”
de belangrijkste punten rondom de cliënt het
gezin besproken. Deze eerste afspraak is geheel
vrijblijvend. Zo willen we dat ouders/cliënt op een
laagdrempelige manier kennis maken met ons.

5

6
Indicatie

Intake/Start hulpverlening

Indien ouders/cliënt na de kennismaking akkoord
gaan met onze hulpverlening, moet er een geldige
indicatie komen. Zodra deze binnen is (of per mail
bevestigd wordt dat het er aankomt) wordt er door
de hulpverlener een vervolgafspraak gemaakt met
cliënt. Hiervoor heeft de hulpverlener een akkoord
nodig van de zorgconsulent in samenspraak met
de senior.

Tijdens het 2de gesprek wordt er door de
hulpverlener een uitgebreide intake afgenomen
middels een “Aanmeld- & Intakeformulier”. De
eerste 4 a 6 weken gaan de hulpverleners aan de
slag met de intake, een observatie en een anamnese.
Na 4 a 6 weken wordt er een gezinsplan gemaakt
en worden doelen vastgelegd. U heeft intussen
contact met hulpverlener. De hulpverlener kan
ook gevraagd worden voor evaluatiegesprekken of
MDO overleggen. Deze wonen wij graag bij.

Locaties

Contact

Amsterdam
Hoofdkantoor Sensa Zorggroep
Baden Powellweg 305H, 1069 LH Amsterdam

085 - 273 32 63
info@sensazorg.nl
www.sensazorg.nl

Den Haag
Kantoor / Behandellocatie
De La Reyweg 164, 2571 GG Den Haag

Voor aanmeldingen kunt u mailen naar

Haarlem
Behandellocatie Dé Plek
Waarderweg 19, 2031 BN Haarlem

zorgadministratie@sensazorg.nl

Werkgebieden

Almere
Behandellocatie WTC
P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere
Texel

Hoorn
Behandellocatie De Kreek
Meetketting 1-3, 1689 XA Zwaag
Alkmaar
Praktijkruimte Alkmaar
Verdronkenoord 43, 1811 BB Alkmaar

Kop van Noord-Holland
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