ZORGVISIE

Ik geloof dat ieder mens behoefte heeft aan contact en aan in verbinding
zijn met elkaar. Dit geldt zeker voor ouders en kinderen. In het echte
contact met elkaar zit het geluk. Als het contact tussen ouders en
kinderen moeilijk verloopt, dan is de impact groot.
Ieder kind wil zich van nature ontwikkelen, ontwikkelen naar een
jongvolwassene die voldoende in zijn rugzak heeft om zelfstandig de
wijde wereld in te trekken. Toch loopt die ontwikkeling soms niet zoals
gewenst en zijn er zorgen.
De Grote Beer staat voor een veilige en laagdrempelige plek waar je terecht kan met je
zorgen, problemen en vragen. Een plek waar je even kan leunen en steunen als dat nodig is,
waar je de beren op de weg op kan ruimen, zodat je weer zelf verder kan. Samen zoeken we
dan naar de oorzaak, samen werken we aan herstel en samen zetten we de ontwikkeling
weer op het goede spoor.
Dit doen we zorgvuldig, kijkend naar het hele gezin en de omgevingsfactoren met aandacht
voor het verleden, gericht op een goede balans in het heden waardoor een gezonde basis
ontstaat voor de toekomst.
Behandelen van kinderen en jongeren en het begeleiden van gezinnen moet met zorg en
deskundigheid gebeuren. Professionaliteit en betrokkenheid gaan daarbij hand in hand.
Ik pas mijn werkwijze aan aan de vraag en de behoefte van kinderen/jongeren en hun
ouders. Wél zijn er een aantal kenmerken die altijd terugkomen in het werken met
kinderen/jongeren en hun ouders. Eén daarvan is dat ik zowel met de kinderen/jongeren als
met de ouders werk. Ik neem uitgebreid de tijd om te horen wat de klachten en problemen
zijn. Ik onderzoek samen met ouders en kinderen/jongeren hoe deze ontstaan kunnen zijn.
Daarbij kijk ik systemisch; een kind/jongere met zijn eigenheid in zijn omgeving thuis, op
school, bij leeftijdsgenoten en in de vrije tijd.
Afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind zal de behandeling rechtstreeks
met het kind dan wel voornamelijk via de ouders plaats vinden.
Jongeren van 16 jaar en ouder mogen zelf kiezen voor behandeling en zelf bepalen in
hoeverre en op welke manier ouders/verzorgers geïnformeerd worden over en betrokken
worden bij de behandeling.
Indien nodig om specifieke vragen in het kader van de behandeling beantwoord te krijgen,
zal diagnostisch onderzoek gedaan worden.
In zijn algemeenheid geldt al uitgangspunt dat de behandeling zo lang duurt als nodig is en
niet langer duurt als noodzakelijk. Wanneer een jongere, het gezin (weer) voldoende is
toegerust om zelfstandig verder te kunnen, dan wordt de behandeling afgeschaald en
gestopt. Omgekeerd, wanneer gedurende de behandeling blijkt dat (tijdelijk) méér of
specialistischer behandeling noodzakelijk is, zal ik voorstellen de behandeling op te schalen.

Praktijk De Grote Beer is er voor alle kinderen/jongeren en hun ouders, met alle soorten
zorgen en vragen. Ook met de problematiek van kinderen en ouders met een verstandelijke
beperking hebben wij ruime ervaring en hier zijn wij op toegerust qua deskundigheid.

