GGZ Rivierduinen
Behandeling kinderen en jeugd
Informatie voor verwijzers

GGZ Rivierduinen verricht onderzoek naar en doet

Ook biedt Kristal hulp aan ouders, andere gezinsleden,

behandeling van psychische en psychiatrische klachten

school en hulpverleners.

bij kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Zij kunnen
terecht bij onze hulpverleners die gespecialiseerd zijn

Psychotraumacentrum kinderen en jeugd

in het werken met kinderen. Bij deze behandelingen

Het centrum is gespecialiseerd in de behandeling van

zijn de ouders en soms ook andere gezinsleden nauw

de gevolgen van traumatische gebeurtenissen bij

betrokken. Verder bieden wij speciale

kinderen en jeugdigen. Soms zijn de gevolgen direct

behandelprogramma’s voor kinderen op het gebied

zichtbaar, soms pas veel later. Wanneer deze klachten

van psychotrauma, autisme, eetstoornissen en

ernstig zijn of te lang aanhouden, dan is behandeling

verstandelijke beperking in combinatie met

noodzakelijk.

psychiatrische problemen. Onze hulpverleners werken
vanuit locaties in Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn,

Voorwaarden onderzoek en behandeling

Katwijk en Voorburg.



Voor onderzoek is een redelijk vermoeden van een
psychiatrische stoornis volgens de DSM IV,
eenmalig trauma of kindermishandeling een

Wij behandelen de kinderen en jongeren meestal in
een poliklinische setting. Voor jongeren is er
mogelijkheid tot deeltijdbehandeling en bij bepaalde



psychiatrische stoornis volgens de DSM IV een

problematiek werken onze verpleegkundigen ook in de

voorwaarde.

thuissituatie. Daarnaast begeleiden we de
ouders/verzorgers en kunnen we school informeren

voorwaarde.
Voor behandeling is de aanwezigheid van een



Toestemming van beide gezaghebbende ouders

over de problematiek of adviseren ten aanzien van de

met een hulpvraag voor de GGZ. Voor jongeren

begeleiding.

boven de 16 jaar is deze toestemming niet nodig,
wel wenselijk.

Autisme
GGZ Rivierduinen Autisme biedt behandelingen die



We werken met een geneeskundige
behandelovereenkomst.

speciaal zijn gemaakt voor kinderen en jongeren onder
de 18 jaar met (een vorm van) autisme.

Verwijzing en aanmelden
Bij vermoeden van ernstige psychiatrische en

Eetstoornissen Ursula

traumagerelateerde problemen kan de huisarts,

De behandelingen bij GGZ Rivierduinen Eetstoornissen

medisch specialist of jeugdarts een kind rechtstreeks

Ursula staan open voor jongeren vanaf 12 jaar met een

bij ons aanmelden. In alle andere gevallen loopt de

eetstoornis. Zij volgen hier een speciaal op hen

verwijzing via de Jeugd en Gezinsteams van de

afgestemd behandelprogramma. De ouders worden

gemeente.

intensief bij de behandeling betrokken.
U kunt uw patiënt aanmelden via Zorgdomein of met
Kristal (psychiatrie en verstandelijke beperking)

het aanmeldformulier op de website

Kinderen en jongeren met een verstandelijke

www.rivierduinen.nl.

beperking die daarbij vermoedelijk psychiatrische
problemen hebben, kunnen bij Kristal terecht. Wij

Dit aanmeldformulier kunt u faxen naar de vestiging

onderzoeken wat er aan de hand is en kunnen hen

waarheen u het kind wilt verwijzen. De faxnummers

daarna de behandeling bieden die nodig is.

zijn op het formulier aangegeven.
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Een schriftelijke aanmelding is noodzakelijk om de

Bereikbaarheid en contactgegevens tijdens

aanmeldingsprocedure te starten. Vult u het

kantooruren.

aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Met deze

U kunt ons telefonisch of schriftelijk mee laten denken

informatie kunnen wij goed beoordelen of het kind

over de goede behandeling van een kind en

gezien moet worden binnen de GGZ, door wie en op

bijvoorbeeld overleggen wanneer u verwijst naar de

welke termijn. Ontbrekende informatie kan leiden tot

GGZ.

aanzienlijke vertraging.
Locatie Leiden, Gebouw Rijnveste,
Intake en behandeling




Postbus 2211, 2301 CE Leiden

vermoeden van psychotische stoornis) vindt de

Kinderen en Jeugd en psychotrauma:

beoordeling, in overleg, dezelfde dag plaats,

Tel 071 890 84 00 - Fax 071 890 84 01

behandeling kan zo nodig gelijk starten

Kristal: Tel 071 890 83 10 tussen 11.30 en 12.30 uur

(poliklinisch danwel klinisch).

- Fax 071 890 8180

Bij een spoedaanmelding vindt deze beoordeling,

Eetstoornissen: Tel 071 890 33 40 tussen 09.00 en
13.00 uur - Fax 071 890 30 11
Autisme: Tel 071 890 78 00 op ma, di, woe en vrij
tussen 12.30 - 14.00 uur - Fax 071 890 81 80

in overleg, binnen twee weken plaats.


Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden

Bij een crisisaanmelding (bv suicidaliteit,

Bij een reguliere aanmelding vindt de intake
binnen zes weken plaats, tenzij er een wachtlijst is
ontstaan.

Locatie Gouda
Actuele wachttijden vindt u op onze website en in

Boelekade 19, 2806 AS Gouda

Zorgdomein.

Tel 0182 57 39 33 - Fax 0182 53 08 11

In het intakegesprek overleggen wij met kind en/of

Locatie Alphen aan den Rijn

met ouders over de klachten van het kind, visie op de
problemen, zorgen én verwachtingen over de
behandeling. Vaak is na het eerste intakegesprek nog
aanvullend onderzoek nodig.
Wij houden contact!
Onze hulpverleners houden u op de hoogte van het
verloop van de aanmelding, het behandelplan en de
afsluiting. Heeft u vragen over een aanmelding, dan
kunt u contact opnemen met de betreffende vestiging
(zie contactgegevens hiernaast). Als de medewerker
niet direct telefonisch bereikbaar is, maken we een

Dr. J.M. den Uylsingel 10-12-14 (Aziëgebouw)
Dr. J.M. den Uylsingel 16-18 (Europagebouw)
2404 CJ Alphen aan den Rijn
Postbus 592, 2400 AN Alphen aan den Rijn
Tel 0172 89 89 00 - Fax 0172 89 89 01
Locatie Katwijk
Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk
Postbus 2046, 2220 BA Katwijk
Tel 071 890 66 77 - Fax 071 890 66 76
Locatie Voorburg – alleen Autisme

belafspraak en bellen wij u terug.

Diaconessenhuis Voorburg (4e etage)

Bereikbaarheid crisis

Postbus 119, 2270 AC Voorburg

Wanneer er in uw ogen sprake is van een crisissituatie
bij uw patiënt, dan kunt u binnen én buiten

Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX Voorburg
Tel 070 890 37 10 11 op werkdagen tussen 12.00 13.00 uur - Fax 070 890 37 11

kantooruren telefonisch contact met ons opnemen.
Buiten kantooruren kunt u gebruik maken van het
telefoonnummer van de crisisdienst van
Volwassenzorg van GGZ Rivierduinen: 071 514 44 35
(geheim nummer, alleen voor verwijzers).

GGZ Rivierduinen heeft ook cursusaanbod gericht op
preventie voor kinderen met een verhoogd risico op
ontwikkelen van GGZ problematiek. Hiervoor is geen
verwijzing nodig, ouders kunnen hun kind hiervoor
zelf aanmelden. Dit aanbod is te vinden op onze
website www.rivierduinen.nl onder agenda.

