Crisisgroep JONG
Informatie voor verwijzers

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg en Rubicon jeugdzorg geven samen
uitvoering aan (crisis)opvang en behandeling van jongeren en hun omgeving in de
Crisisgroep JONG.
Doelgroep
Met de Crisisgroep JONG richten wij ons op jongeren van 15 tot en met 21 jaar in Noord- en
Midden-Limburg waarbij sprake is van acute en vaak complexe vragen op het gebied van
gedrag, psychiatrie en of verslaving. De vragen spelen meestal binnen de context van het
systeem (de omgeving van de jongere) in samenhang met veiligheid voor de jongere of de
omgeving.
Wat bieden wij?
Wij bieden geïntegreerde crisiszorg aan jongeren en hun gezinnen in een acute situatie.
Deze zorg bieden wij in een hoog gespecialiseerd centrum waar expertise aanwezig is op
het gebied van jeugdhulpverlening, psychiatrie en verslaving. Crisisgroep JONG is een
gezamenlijke verblijfs- en behandelvoorziening waar diverse vormen van jeugdhulp voor
Noord- en Midden-Limburg zijn geconcentreerd.
Doel van de behandeling
Crisisgroep JONG richt zich op stabilisatie, diagnostiek en behandeling, steeds gericht op
het weer kunnen functioneren in een gezin of in een omgeving met ambulante hulp.
Werkwijze
In nauwe samenwerking met de verwijzer bieden we integraal (ortho)pedagogische,
systemische en (sociaal)psychiatrische. Ketenzorg en continuïteit hierin is ons uitgangspunt,
wij vinden het belangrijk dat de zorg verleend door verschillende zorgverleners optimaal op
elkaar aansluit. Vanuit een kortdurend verblijf en behandelklimaat werken wij vanaf de start
met de jongere en zijn/haar systeem planmatig toe naar een situatie waarin de jongere weer
meer zelfstandig samen met zijn/haar omgeving invulling kan geven aan zijn/haar leven.
Locatie
Crisisgroep JONG is gevestigd aan de Horsterweg 65, 5928 NB in Venlo.
Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:
Chantal Cornelissen
Gedragswetenschapper Rubicon
06 - 515 149 61

Aanmelden
De aanmelding voor deze gezamenlijke voorziening kan zowel via Rubicon als Vincent van
Gogh plaatsvinden via:
Voordeur Vincent van Gogh
0478 – 52 77 00
aanmelden@vvgi.nl
(8.30 uur - 18.00 uur)
Toegang Rubicon
Tijdens kantooruren: BJZ, 088 - 007 29 50, vraag naar een medewerker van SEH
Buiten kantooruren: SEH van BJZ, 077 - 351 88 89
0475 - 58 84 00 (vraag naar een medewerker van Toegang)
toegang@rubicon-jeugdzorg.nl
(ma/do: 09.00-17.00 uur, vr: 09.00-13.00 uur)
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