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

Locaties
en openingstijden
Locaties
Youz Poliklinieken:

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

Informatie voor verwijzers

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

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

Youz Kliniek

Prins Constantijnweg 131
3066 TA Rotterdam

Telefonisch spreekuur voor verwijzers

Leg direct uw vraag voor aan verslavingsarts Joop Grevelink
Elke vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur
Youz
Kliniek
T 088 358
0960
Pieter Postlaan 6

Kijk op www.youz.nl:

online per
aanmelden
7• dagen
week, 24 uur per dag
• informatie over signalering
• tips voor een signaleringsgesprek
Kijk
opverwijsmodel
www.youz.nl:
• handig
•• online
aanmelden
aanmelden nieuwsbrief

Kijk ook eens op

Algemene contactgegevens
T 088 230 30 30

F 088 230 57 30
Algemene contactgegevens

Lucertis, De Jutters en Youz, specialist in verslaving
(regio Rotterdam Rijnmond), presenteren zich sinds
januari 2019 onder de naam Youz. Youz is onderdeel
juni 2011
van Parnassia Groep.

info@youz.nl | www.youz.nl
088 358 0960
verslavingszorg@youz.nl
Youz is een merk van Bouman GGZ
www.youz.nl

september 2019

www.puberenco.nl
•• individuele
coaching en behandeling
• www.maakjekeus.nl
• advies en ondersteuning voor ouders

Wat doet Youz?
Youz
advies en behandeling aan jongeren tot 24 jaar hoe zij kunnen omgaan met
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alcohol, drugs, gokken en gamen. Afhankelijk van de problematiek heeft Youz verschillende
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onderzoek gedaan door een verslavingsarts, psycholoog of jeugdpsychiater. Op basis van
de bevindingen wordt een diagnose gesteld. Vervolgens wordt een behandelplan gemaakt
en in overleg met de jongere vastgesteld. Bij jongeren jonger dan 16 jaar, vragen we ook de
ouders om toestemming. We adviseren jongeren altijd om hun ouders bij de behandeling
te betrekken.

Youz biedt advies en behandeling vanuit verschillende locaties in Rotterdam
en Spijkenisse. Op de Youz poliklinieken worden jongeren individueel of in
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In één dagdeel vindt diagnostiek plaats en wordt een behandelvoorstel gedaan.
De behandeling start daarna zo snel mogelijk.

Poliklinische behandeling
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Deze periode wordt ook wel detoxfase genoemd. Deze fase duurt gemiddeld 3 weken. Na
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detoxfase gaat de jongere over naar de behandelgroep. In de behandelgroep volgen
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