Uw kind komt in aanmerking voor een jeugdbehandeling bij IrisZorg wanneer de
gemeente een beschikking verleent (jonger dan 18 jaar) of met een verwijzing van
de huisarts (18 jaar of ouder). Aanmelden kan telefonisch via nummer 088-606 1600
of per mail info@iriszorg.nl.
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Aanmelding

Wordt de behandeling vergoed?

Tot 18 jaar: de kosten van de behandeling worden vergoed door de gemeente.
Sommige gemeentes vragen ouders om een tegemoetkoming in de verblijfskosten
bij een opname in de Jeugdkliniek.
Vanaf 18 jaar: de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Hierop is het
verplichte eigen risico van toepassing.
Voor meer informatie over de vergoeding kunt u terecht bij de gemeente of
zorgverzekeraar.

Meer weten

Maakt u zich ongerust over uw kind? Heeft u behoefte aan informatie en advies?
Wilt u meer weten over de behandeling? U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen
via 088-606 1600 of info@iriszorg.nl. Of kijk op www.iriszorg.nl.

IrisZorg
IrisZorg zet zich in voor jongeren en volwassenen die grip
op hun leven willen krijgen. Problemen op het gebied van
verslaving en wonen in combinatie met werk, financiën en
relaties kunnen ertoe leiden dat het leven anders loopt dan
gewenst. Onze zorgtrajecten richten zich op het versterken
van de eigen kracht van mensen. De omgeving van cliënten
wordt hier nauw bij betrokken. IrisZorg biedt zorg bij
mensen thuis en op 60 locaties in Gelderland, Overijssel
en Flevoland.
Kijk voor meer informatie op: www.iriszorg.nl

Gezond volwassen worden
Advies en behandeling bij alcohol, drugs, gamen & social media

informatie voor ouders/verzorgers

Wat kunt u doen?

Loopt uw kind vast doordat het te veel alcohol of drugs
gebruikt? Zet uw kind alles opzij om te kunnen gokken?
Of zit uw kind alleen nog maar achter de computer om
te gamen of op social media? Bij IrisZorg kunt u terecht
voor professionele hulp en begeleiding.

Ander gedrag aanleren is te vergelijken met topsport. Dat vraagt inzet en doorzettingsvermogen, zowel van uw kind als van u. Per week voert uw kind een of twee
gesprekken op de polikliniek. Daarnaast heeft de behandelaar ook regelmatig
gesprekken met u en de overige gezinsleden. U krijgt hierbij uitleg over de verslaving en de effecten daarvan op de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast wordt ook
besproken hoe u binnen het gezin weer op een positievere manier met elkaar kunt
omgaan en u weer meer vertrouwen krijgt in uw kind. Dat is belangrijk om uw kind
optimaal te kunnen ondersteunen in lastige situaties; tijdens de behandeling,
maar vooral ook in de periode daarna. Zo kan uw kind met succes een leven zonder
verslaving opbouwen.

Heeft mijn kind een probleem?

Bij IrisZorg spreken we van problematisch gebruik of verslaving wanneer het leven
van uw kind grotendeels in het teken staat van alcohol, drugs, gamen, gokken of
social media. Uw kind heeft problemen op school of werk, maakt veel ruzie thuis,
gaat anders om met zijn tijd, vrienden of hobby’s dan voorheen.

Jeugdkliniek Tiel
Soms blijkt dat er een intensievere behandeling nodig is. Of dat er een korte periode moet
worden besteed aan het ontgiften onder medische begeleiding en een korte klinische behandeling. In dat geval kan uw kind worden opgenomen in de Jeugdkliniek van IrisZorg in Tiel.

IrisZorg biedt deze jongeren (t/m 23 jaar) en hun ouders/verzorgers een intensieve
poliklinische behandeling. Samen met deskundige jeugdbehandelaren gaat u aan
de slag met de verslaving, maar ook met alle problemen die hiermee samenhangen.

Behandelvisie

IrisZorg maakt gebruik van twee behandelmethoden, waarbij ouders of verzorgers
actief worden betrokken. Dit is van belang om blijvend resultaat te behalen.
- de Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA):
deze methodiek is gericht op het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl die meer
belonend is dan het gebruik van alcohol, drugs, gamen of gokken. Praktisch houdt
dit in dat de jongere leert dat er alternatieven zijn voor het nemen van alcohol
en drugs waarmee in korte tijd verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Die
ervaringen versterken het zelfvertrouwen en motivatie om ook andere zaken aan te
pakken. Zo kan er gebouwd worden aan een nieuwe balans in het leven, waarbij de
verslaving geleidelijk naar de achtergrond verdwijnt.
- de Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT):
is een intensieve gezinsbehandeling, waarbij problemen op meerdere gebieden
tegelijkertijd worden aangepakt. Ouders hebben een belangrijke rol in deze gezins
behandeling. Daarom wordt bij MDFT nadrukkelijk gekeken hoe de ouders, het
gezin en andere bekenden uit de omgeving hierbij kunnen helpen. Samen lukt het
meestal wel om veranderingen in gang te zetten, waardoor de jongere en het gezin
weer vooruit kunnen.

De behandeling

Voor de behandeling zult u samen de nodige tijd vrij moeten maken. Want in het
begin doorloopt uw kind een intensief traject, dat veel vraagt. Uw kind krijgt een
vaste jeugdbehandelaar die ook voor u de vaste contactpersoon wordt.
In de eerste maand bespreken we met uw kind en u of jullie kunnen profiteren
van de jeugdbehandeling binnen IrisZorg. Tijdens deze gesprekken gaan we in op
motivatie en brengen we de persoonlijke situatie in kaart, overleggen welke zaken
uw kind wil aanpakken en welke hulp hierbij nodig. Dit alles verwerken we in een
individueel behandelplan.
De behandeling bestaat uit een reeks gesprekken met uw kind en u als ouder eventueel aangevuld met trainingen waarin specifieke vaardigheden worden geoefend.
Tijdens en na de behandeling vragen wij aan uw kind en u om een aantal korte vragen
lijsten in te vullen over de resultaten van de behandeling. Op basis hiervan kan de
behandeling in overleg met uw kind en u worden bijgesteld. Aan het eind van de
behandeling kijkt u samen met uw kind en uw behandelaar terug op de behandeling
en bepaalt u samen welke nazorg binnen of buiten IrisZorg geregeld moet worden.

Dubbele problematiek
Bij sommige kinderen hangt de verslaving samen met een psychisch probleem, zoals ADHD,
autisme, depressie of psychose. Ook aan deze problemen besteden we aandacht. En waar
nodig werken we hierbij samen met hulpverleners van andere gespecialiseerde instellingen.

Ook bij u in de buurt!

IrisZorg biedt verslavingsbehandeling op diverse locaties in de regio’s Achterhoek,
Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Ede, Flevoland, Nijmegen, Noordwest-Veluwe en
Rivierenland.

