GGZ Rivierduinen
Kinderen en Jeugd

Ouderbegeleiding
Informatie voor ouders
Waarom ouderbegeleiding?

Welke informatie moet u nog meer hebben?

Uw kind heeft problemen en loopt vast op school en

Ouderbegeleiding wordt op iedere locatie van

thuis. U heeft waarschijnlijk al van alles geprobeerd,

GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd aangeboden.

maar niks lijkt te lukken. Het maakt u onzeker. Wat is

Kijk op www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd voor

er aan de hand? Doe ik het wel goed? Wij kunnen u

meer informatie over onze locaties en ons aanbod.

helpen om uit te zoeken wat er aan de hand is en wat
nodig is om ervoor te zorgen dat uw kind en u weer
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verder kunnen.

Locatie Leiden
Sandifortdreef 19

Wat is het doel van ouderbegeleiding?

2333 ZZ Leiden

Ouderbegeleiding is allereerst bedoeld om u te

Telefoon 071 890 84 00

informeren over de voortgang van de behandeling
van uw kind. Daarnaast willen wij u informatie geven

Locatie Gouda

over de problemen van uw kind en hoe u daarmee

Boelekade 19

kunt omgaan. De klachten van uw kind kunnen ook

2806 AS Gouda

verband houden met problemen van ouders zelf. We
gaan dan samen met u kijken of we iets kunnen
veranderen aan uw situatie, zodat het voor u en uw
kind makkelijker wordt.
Soms moeten we samenwerken met andere instanties
om alle hulp te kunnen bieden die nodig is voor u en
uw kind.
Hoe gaat ouderbegeleiding?
In een eerste gesprek met een ouderbegeleider vertelt
u over de klachten van uw kind en wat dat voor
gevolgen heeft op het dagelijks leven van uw kind en
uw gezin. Ook wordt besproken waar u als ouders
tegenaan loopt in de opvoeding en verzorging.
Misschien wilt u verder onderzoek, of heeft u

Telefoon 0182 57 39 33
Locatie Katwijk
Schimmelpenninckstraat 10
2221 EP Katwijk
Telefoon 071 890 66 77
Locatie Alphen aan den Rijn
Dr. J.M. den Uylsingel 10-18
2404 CJ Alphen aan den Rijn
Telefoon 0172 89 89 00
info.kinderenenjeugd@rivierduinen.nl
www.rivierduinen.nl/kinderenenjeugd

specifieke ideeën over de hulp die uw kind nodig
heeft. Uw informatie nemen we mee in ons
teamoverleg.
In een adviesgesprek informeren wij u over ons
advies en hulpaanbod. Hierna maken we met u een
behandelplan. Dit behandelplan bestaat uit hulp voor
uw kind en voor u als ouders.
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