Youz: Advies en behandeling voor jongeren in de omgang
met alcohol, drugs, gokken en gamen

Locaties en openingstijden

Informatie over klinische opname bij Youz

Aanmelden
Wilt u een jongere aanmelden? Wilt u meer informatie over Youz?
Surf naar www.youz.nl of bel 088 358 0960.

Youz kliniek
Prins Constantijnweg 131 | 3066 TA Rotterdam
7 dagen per week, 24 uur per dag

Youz poliklinieken:
Baan 176 | 3011 CG Rotterdam
maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur
zaterdag & zondag: gesloten

Kuipershaven 40 | 3311 AL Dordrecht
maandag t/m vrijdag: 08.30-17:00 uur
zaterdag & zondag: gesloten

Maasstadweg 43 | 3079 DZ Rotterdam
maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur
zaterdag & zondag: gesloten
Hoeklaan 82-84 | 3201 JE Spijkenisse
maandag t/m vrijdag: 08.30-17.00 uur
zaterdag & zondag: gesloten

Kijk op www.youz.nl
• online aanmelden
• heel veel informatie
• ervaringen lezen van anderen
• zelftest, tips en trucs
• individuele coaching en behandeling
• advies en ondersteuning voor ouders
• informatie voor verwijzers
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youz
Algemene contactgegevens
T 088 358 0960
verslavingszorg@youz.nl
www.youz.nl

Lucertis, De Jutters en Youz, specialist in verslaving (regio Rotterdam
Rijnmond), presenteren zich sinds januari 2019 onder de naam Youz.
Youz is onderdeel van Parnassia Groep.

Wat is Youz?
Youz biedt advies en behandeling aan jongeren tot 24 jaar in de omgang met alcoholen drugsgebruik, gokken en gamen. Youz biedt verschillende behandelmogelijkheden,
klinisch en poliklinisch. Youz adviseert en behandelt jongeren samen met het
gezinssysteem. Daarnaast werkt Youz outreachend in de vorm van jeugdveldwerk.
Ook beschikt Youz over gezondheidscoaches op verschillende scholen in de regio.
Youz is de deskundige ketenpartner voor zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs,
gemeenten, politie en andere organisaties.

Youz kliniek
De Youz kliniek is een besloten kliniek voor jongeren tussen de 12 en 24 jaar, die het
patroon van gebruik, gokken en/of gamen niet meer zelfstandig kunnen doorbreken.
Het middelengebruik, gokken en/of het gamen heeft tot negatieve gevolgen geleid,
bijvoorbeeld schoolverzuim, zorgen van familie en vrienden, niet nakomen van
afspraken en/of problemen met justitie. Het gebruik is bepalend voor de daginvulling
geworden en dit leidt tot lichamelijke en/of psychische klachten.
De behandeling in de Youz kliniek is gericht op het doorbreken of stoppen van het
gebruik en het vormgeven van een leven zonder middelen en verslavingsgedrag.
Youz kliniek richt zich op herstel van dag- en nachtritme en een verhoging van een
gezond activiteitenniveau, bijvoorbeeld met het volgen van een dagprogramma.
Het dagprogramma bestaat uit verschillende trainingen, zoals sociale vaardigheden,
sport, muziek en koken. Youz hecht er veel waarde aan om belangrijke mensen uit de
omgeving van de jongere te betrekken bij de behandeling. Denk hierbij aan ouders,
vrienden, verzorgers en andere hulpverleners en docenten/werkgever. Dit gebeurt
alleen in overleg met de jongere.

Voor wie?
In principe kan elke jongere die moeite heeft in de omgang met alcohol, drugs, gokken
of gamen aangemeld worden voor een opname in de Youz kliniek. Voor een optimaal
resultaat hanteert Youz een aantal voorwaarden:

• De jongere heeft een verwijzing
• De jongere beheerst de Nederlandse taal
• De jongere is in staat binnen een groep te functioneren
• De jongere is geen gevaar voor zichzelf of een ander
• De jongere is bereid telefoon en laptop gedurende het volgen van modules in te
leveren.

Hoe werkt het?
Na aanmelding en screening (Onderzoek & Behandelvoorstel) bij de polikliniek kan de
jongere worden aangemeld voor een klinische opname in de Youz kliniek.

Behandeling
In de eerste periode in de kliniek wordt met name gewerkt aan het ontgiften van het
lichaam en herstel van dag- en nachtritme. Deze periode wordt ook wel detoxfase
genoemd. Deze fase duurt gemiddeld drie weken. Hierna volgt een periode van
oefenen met verlof in het kader van terugvalmanagement. Zo nodig kan de opname
verlengd worden voor verdere stabilisatie.
De opnameduur in de Youz kliniek kan variëren van 3 weken tot 4 maanden. Na
het verlaten van de kliniek wordt de jongere, indien nodig en gewenst, op de Youz
polikliniek verder begeleid en behandeld. Youz heeft verschillende locaties en is dus
altijd in de buurt.

Medewerkers Youz kliniek
De medewerkers die in de Youz kliniek werken zijn opgeleid in het begeleiden van
jongeren die moeilijkheden ondervinden in de omgang met alcohol, drugs, gokken of
gamen. De medewerkers coachen de jongeren en ook geven zij diverse trainingen aan
de jongeren. In de Youz kliniek is daarnaast een psychiater en een arts aanwezig die
kennis en ervaring hebben met het werken en begeleiden van deze jongeren.

