Informatie voor ver wijzers

Uniek multidisciplinair
Soms is er iets met
een jong kind aan de
hand, dat moeilijk te
duiden is. Het kind
gedraagt of ontwikkelt
zich anders dan andere
kinderen. Is dit normaal
of is hier sprake van een
psychiatrisch probleem,
een ontwikkelings-

Het Infantcentrum Twente is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling
van baby’s, peuters en kleuters van 0 tot 6 jaar met een ernstig verstoorde
ontwikkeling op het gebied van functioneren, gedrag en interactie. Het is
een uniek multidisciplinair expertisecentrum waar Jarabee (jeugdzorg) en
Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) nauw samenwerken. De jonge kinderen
krijgen een goed diagnostisch traject en een adequaat behandelaanbod. Dit
voorkomt erger en zo krijgt het kind een beste start bij behandeling.

Het Infantcentrum Twente in het kort
• Ziet u een jong kind met een verstoorde ontwikkeling op het gebied

•
•

achterstand of van een
verstoorde relatie tussen
ouders en kind?

•
•

van functioneren, gedrag en interactie of vermoedt u psychiatrische
problemen, dan kunt u het gezin doorverwijzen naar het Infantcentrum
Twente.
De specialisten van Jarabee en Karakter screenen samen de aanmeldingen
en kijken welke organisatie het beste in kan springen op de hulpvraag.
Kind en gezin krijgen een diagnostisch traject en een behandelaanbod op
maat. Meestal vindt de behandeling op de polikliniek of in de thuissituatie
plaats. Als het nodig is, gaat een kind twee tot vier dagen in de week naar
de deeltijdbehandeling. Voor meer informatie over de therapieën verwijzen
wij u naar de websites van Karakter en Jarabee (zie achterzijde).
Tijdens de behandeling kunnen de organisaties bij elkaar consultatie en
advies inwinnen. Zo profiteert het kind van de expertise en kwaliteiten van
beide organisaties.
Als aan het einde van de behandeling blijkt dat een kind gebaat is bij een
vervolgbehandeling bij de andere organisatie, dan sluit deze hier naadloos
op aan.

exper tisec entrum
Verwijscriteria
U kunt een kind van 0 tot 6 jaar verwijzen als er sprake is van:

• Een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld op het terrein van spraak of spel.
• Gedrags- en interactieproblemen, zoals moeite met hechten.
•	Vermoeden van psychiatrische problemen, zoals Autisme Spectrum
Stoornissen of ADHD.

•	Daarnaast kan primaire psychiatrische problematiek bij de ouder reden zijn
voor verwijzing, als daarbij zorgen over de ontwikkeling van het kind zijn.

•	Contra-indicatie is een zeer sterk vermoeden van een ernstige verstandelijke
beperking.

Vragen / consultatie
Heeft u vragen over (een aanmelding van) een jong kind,
dan kunt u contact opnemen met het Infantcentrum Twente,
telefoon (074) 2561822.
infantcentrumtwente@jarabee.nl
infantcentrumtwente@karakter.com

‘ Hier vonden we begrip en goede
begeleiding. We werden gestimuleerd om
zelf actief mee te denken in de oplossing’

Aanmelden
Voor een verwijzing naar het Infantcentrum Twente is een verwijsbrief nodig
van een huisarts, medisch specialist of Bureau Jeugdzorg. Deze brief stuurt u
naar het Infantcentrum Twente. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op
met u en het betreffende gezin.

Verdere informatie

Helene Mercierweg 5
7555 SJ Hengelo
T. (074) 2561822

Uitgebreidere informatie over het Infantcentrum Twente leest u op:
www.karakter.com/infantcentrumtwente
www.jarabee.nl/infantcentrumtwente
Karakter is een expertisecentrum voor complexe kinder- en jeugdpsychiatrie
en is gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen als ADHD en Autisme
Spectrum Stoornissen.

www.karakter.com/infantcentrumtwente

Jarabee is er voor jeugdigen van 0 tot 27 jaar en de
mensen die belangrijk voor hen zijn. Als zij het zelf
even niet redden, helpen wij bij lastige vragen over
opgroeien en opvoeden.

www.jarabee.nl/infantcentrumtwente

