De psycholoog kind en jeugd van het CJG

Wie zijn we?

Faalangst, somberheid, een eetprobleem, te veel gamen, moeite met

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Westelijke Mijnstreek helpt

de verwerking van een scheiding, eenzaamheid, verkeerde vrienden,
slaapproblemen… Als ouder kun je je om tal van redenen zorgen maken
om je kind. Soms zijn die zorgen klein, soms groter. Dan is het goed om
te weten dat er professionals zijn die jou en je kind kunnen helpen: de
psychologen van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In deze folder
lees je wat ze voor jou kunnen betekenen en hoe ze te werk gaan.
Opgroeien gaat niet zonder slag of stoot. Dat zal elke ouder beamen.

“Schreeuwen, stampvoeten, slaan… er hoefde maar
ging volledig door het lint. Als hij eenmaal tot bedaren
was gekomen, volgde verdriet. Als ouders voelden
we ons machteloos. Wat moesten we doen? Praten?

jouw kind gaat helpen. Dit is afhankelijk van de woonplaats. In elke
gemeente of stad werkt een andere psycholoog.

wisten niet hoe. De psycholoog heeft Jim ontzettend

is het verstandig om hulp te zoeken. Vaak gaat achter bepaald gedrag

komt. En hij weet wat hij moet doen als hij boos wordt.

dieperliggende oorzaken schuil. Angst, een vervelende ervaring in het

Ook wij hebben tips gekregen over hoe we met Jims

verleden, onzekerheid… Een psycholoog van het CJG helpt jou en je

gedrag om kunnen gaan. Het is sindsdien een stuk

kind(eren) om de oorzaak te achterhalen en leert hem of haar ermee om

gezelliger in huis.”

verandert en dat hij of zij zich uiteindelijk weer beter voelt. Indien nodig

We kunnen ons voorstellen dat je het fijn vindt om te weten wie

Straf geven? We wilden hem zo graag helpen, maar
goed geholpen. Hij weet nu waar zijn woede vandaan

we ervoor dat jouw zoon of dochter grip op de situatie krijgt, dat gedrag

opgroeivragen.

iets onverwachts te gebeuren en Jim, onze zoon van 8,

Maar wanneer gevoelens of gedrag van jouw kind problematisch worden,

te gaan. Met goede gesprekken, oefeningen en praktische tips zorgen
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kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders bij opvoed- en
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Ouders van Jim

werken we samen met collega-professionals en proberen we altijd de

Begeleiding bij:

inzet van zwaardere zorg te voorkomen. We streven ernaar om binnen

faalangst, somberheid, eetproblemen, te veel

twee weken een eerste kennismakingsgesprek te plannen.

gamen, moeite met de verwerking van een scheiding,
eenzaamheid, verkeerde vrienden, slaapproblemen…
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Onze psychologen kind en jeugd staan ingeschreven bij het

Hoe gaan we te werk?

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit houdt in dat ze voldoen aan een

Je kunt als ouder of verzorger zelf contact met ons opnemen. Maar
een vraag kan ook via een huisarts of jeugdarts van de GGD bij ons
binnenkomen. Na een aanvraag gaan we als volgt te werk:

3

gemiddeld vijf gesprekken met jouw kind. Maar het blijft niet

bij praten. Met oefeningen en opdrachten helpen we jouw zoon
of dochter om beter met het probleem om te gaan, nu en in de
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samen met andere hulpverleners in de regio.

“Ik vond ’t ontzettend spannend om onder de mensen
te komen. Naar een feest gaan waar veel vreemde

Privacy

Er vindt een kennismakingsgesprek (intake) plaats tussen

toekomst. We werken aan oplossingen zodat je kind zich weer beter

mensen kwamen, een nieuw schooljaar starten in een

Als ouder/verzorger deel je met ons persoonlijke informatie.

jou, jouw kind en onze psycholoog. Het doel van dit gesprek

gaat voelen. Indien nodig betrekken we jou als ouder/verzorger ook

nieuwe klas, een festival bezoeken met vrienden, maar

Daar gaan we zorgvuldig mee om. Onze werkwijze voldoet aan

bij deze gesprekken.

ook simpele dingen als boodschappen doen… Alleen al

is om de vraag helder te krijgen. Wat zijn de klachten? Wat is het
onderliggende probleem? We kunnen hierbij bepaalde tests of
onderzoeken

inzetten.

Sommige

onderzoeken worden

echter

niet door onze psycholoog uitgevoerd, maar door een andere,

bij de gedachte aan zo’n situaties kreeg ik het Spaans
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Na afloop van de begeleiding sluiten we af met een gezamenlijk
gesprek waar ook jij als ouder/verzorger bij bent. Daarnaast

gespecialiseerde professional. Bijvoorbeeld een onderzoek naar

informeren we de verwijzer – bijvoorbeeld de huisarts of de jeugdarts

dyslexie.

– over het resultaat en een eventueel vervolg.
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aantal belangrijke gedrags- en beroepsregels. Ze werken nauw

De begeleiding door de psycholoog van het CJG bestaat uit

De psycholoog stelt een begeleidingsplan op. Hierin staat hoe
het vervolgtraject eruitziet. Dit kan zijn:

Aan onze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

benauwd. Ik ging me steeds verder terugtrekken en
voelde me eenzaam. Uiteindelijk heb ik een aantal

maatschappelijk werker, pedagogisch werker, een diëtist of
een fysiotherapeut, maar ook een docent op school.
b. Doorverwijzing naar de GGZ. Dit gebeurt altijd in overleg
met de huisarts, het team jeugd of de jeugdarts. We zorgen
voor een goede overdracht.

meer hierover weten, lees dan onze folder ‘De bescherming van
uw persoonsgegevens’. Deze vind je op de website online (www.
piwgroep.nl/over/avg) of kun je opvragen door ons te bellen of te
mailen.

gesprekken gevoerd met de psycholoog van het CJG.
Die heeft me geleerd hoe ik met mijn angsten om kan

Contact

gaan. Stapje voor stapje gaat ’t nu beter. Ik kom weer

Wil je meer weten over wat we voor jouw kind kunnen betekenen?

onder de mensen.”

a. Begeleiding door de psycholoog zelf, soms samen met
andere professionals. Denk bijvoorbeeld aan een (school)

de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wil je

Anna, 16 jaar

Bel ons gerust. Dan maken we een afspraak voor een eerste
kennismakingsgesprek.
Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek
046 - 850 6910
www.cjg-wm.nl

info@cjg-wm.nl

