“Björn (5) was zo ontzettend druk,
echt ongelofelijk. Bij Juvent is geconstateerd wat hem parten speelde en heeft
hij geleerd hoe hij dit beter kan
doseren. Maarten (24) en Morien (23)
uit Renesse.

Dagbehandeling
Voor wie?
Jonge kinderen (2-6 jaar) waarbij gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen zo ernstig
zijn dat ze daardoor minder goed functioneren op een gewoon
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school kunnen in aanmerking komen voor dagbehandeling van Juvent.
Het kan gaan om ernstige problemen op het gebied van
cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele, spraak/taal- of
motorische ontwikkeling.

Duur
Doel is om het kind te helpen zo snel mogelijk weer volledig gebruik te laten maken van het regulier onderwijs en/of

Locaties
Grevelingenstraat 8, Middelburg
Pablo Picassoplein 127, Vlissingen
Beukenstraat 62, Goes
Jacob Catsstraat 7, Terneuzen
Verwijzing
Voor dagbehandeling is een zorgopdracht nodig van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in uw gemeente of een
rechtstreekse verwijzing van een (kinder)arts. Voor al uw
vragen over dagbehandeling kunt u terecht bij de afdeling
Cliëntservice van Juvent.
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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Behandeling
Dagbehandeling bestaat uit verschillende bezigheden die
groepsgewijs en individueel kunnen plaatsvinden op school,
tijdens de opvang of op de locatie van Juvent.. Met elk kind
wordt apart gewerkt aan de persoonlijke doelen die in het
hulpverleningsplan staan. Zij worden daarbij begeleid door
pedagogisch medewerkers en een gedragsdeskundige. Ook
krijgt het kind de behandeling die nodig is om de hulpvraag op
te lossen, zoals logopedie, fysiotherapie, psychomotoretherapie
of speltherapie. Aan de dagbehandeling is ook een kinderarts
en psychiater verbonden.

opvang. Kinderen die dagbehandeling nodig hebben, blijven
gewoon thuis wonen. Zij komen twee keer per week naar de
locatie van Juvent. Meestal duurt de behandeling ongeveer 1 jaar.

