“Bas (16) kon zijn draai niet vinden
binnen een groep van Juvent. De gezinssituatie die wij hem bieden geeft
hem rust en daardoor is er ook weer
ruimte voor zijn behandeling.”
Rianne (43) behandelouder bij Juvent.

Behandelgezin
Juvent behandelt en begeleidt kinderen met gedragsproblemen en een specifieke begeleidingsvraag. Een
behandelgezin van Juvent is bedoeld voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, waarbij
de problemen dusdanig zijn dat een kind moeilijk kan functioneren in een regulier (pleeg)gezin en wonen op
een behandellocatie van Juvent niet de voorkeur heeft.
Voor wie?
Voor een behandelgezin komen kinderen en jongeren tussen
de 6 - 18 jaar met een licht verstandelijke beperking en
gedrags- en/of opvoedingsproblematiek in aanmerking.
Juvent gaat er van uit dat deze kinderen en jongeren het best
opgevoed kunnen worden in een gezinssituatie. Dat geldt
zeker voor kinderen met een licht verstandelijke beperking,
die altijd meer ondersteuning, structuur en een ontwikkelingsstimulerend opvoedingsklimaat nodig hebben. Deze kinderen
hebben behandeling nodig, maar hebben er baat bij dat dit
binnen een vervangende gezinssituatie kan plaatsvinden.

Meer informatie?
Voor verblijf in een behandelgezin van Juvent is een zorgopdracht nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)/
Porthos in uw gemeente, of een verwijzing van een huisarts,
jeugdarts of medisch specialist. Neem voor meer informatie
contact op met het regiokantoor van Juvent bij u in de buurt
of kijk op onze website.
Contact
• Regiokantoor Oosterschelderegio
Goes, Beukenstraat 62, Tel. 0113-237066
• Regiokantoor Walcheren
Middelburg, Prins Bernhardstraat 4, Tel. 0118-632900
• Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen, Jacob Catsstraat 7, Tel. 0115-643030
www.juvent.nl • info@juvent.nl
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Doel
De opvoedouders, die een behandelgezin vormen, maken
deel uit van het behandelteam waar steeds wordt gekeken
naar de doelen waaraan in het gezin gewerkt gaat worden en
welke behandeling en ondersteuning buiten het (behandel)
gezin eventueel noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan naschoolse
dagbehandeling, individuele therapie, logeren of het deelnemen aan activiteiten. Door intensieve samenwerking tussen
de ouders, de opvoedouders van het behandelgezin, gezinsbegeleider en andere medewerkers van Juvent zoals een
gedragsdeskundige, wordt gewerkt aan het verminderen

en/of hanteerbaar maken van de problematiek van het kind
dat bij het behandelgezin woont. De woonsituatie waarin de
jeugdige verblijft, is daarmee de behandelplaats van het kind
geworden.

