Meer weten of aanmelden?
Voor meer informatie of aanmelding van een jongere kunt u van 10.00 uur
tot 17.00 uur contact opnemen met een FACT Jeugdteam medewerker op
088–358 16 10. U kunt ook een e-mail sturen naar factjeugdz@nh.lucertis.nl.
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
De kosten van onze hulp worden vergoed via de zorgverzekering.

FACT Jeugdteam Zaanstreek
informatie voor ouders, verzorgers en verwijzers

Verwijsindex
Het FACT Jeugdteam neemt deel aan de verwijsindex Matchpoint. Dit betekent
dat wij een signaal af kunnen geven in de verwijsindex dat wij met de
jongere in gesprek zijn. Bij een tweede signaal door een andere organisatie,
weten de begeleiders van elkaars betrokkenheid en kunnen ze met elkaar
overleggen. Hierdoor kunnen we de jongere beter helpen. De jongere wordt
hierover altijd van tevoren ingelicht. Alleen algemene gegevens, zoals
naam en geboortedatum zijn bekend in de verwijsindex Matchpoint. Op
de verwijsindex Matchpoint is de Wet bescherming persoonsgegevens van
toepassing.
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Lucertis is onderdeel van de Parnassia Groep

Spelen er veel klachten en problemen tegelijkertijd bij een jongere en wil

Hoe ziet de hulp eruit?

hij of zij niet naar de hulpverlening verwezen worden voor hulp? Dan kan

Jongeren tot 22 jaar kunnen bij het FACT Jeugdteam worden aangemeld. De hulp

een beroep op het FACT Jeugdteam gedaan worden. FACT is een afkorting

kan doorgaan tot zij 24 jaar worden. Met de jongere worden afspraken gemaakt die

van het Engelse ‘Functional Assertive Community Treatment’ en staat voor

worden vastgelegd in een persoonlijk behandelplan. Behandeling, begeleiding en

een assertieve manier van zorg verlenen. De hulpverleners van het team

zorg vinden op meerdere levensgebieden tegelijk plaats. Het kan gaan om hulp bij

bieden zowel behandeling als praktische hulp, zo vaak als nodig is en op

het verbeteren van de gezondheid, het omgaan met gevoelens, de woonsituatie,

de plaats waar de jongere zich bevindt. Het team ziet cliënten in de regio

werk of opleiding, financiën of sociale contacten. Een paar voorbeelden:

Zaanstreek.
• Voorlichting	We geven psycho-educatie en brede voorlichting aan de

Het FACT Jeugdteam is een samenwerking van Lucertis Kinder- en

jongere en diens omgeving.

Jeugdpsychiatrie met Brijder, Lijn 5 gespecialiseerde jeugdzorg, Spirit,

• Praktische zaken 	We gaan mee naar belangrijke afspraken met instanties,

Odibaan, Bureau Jeugdzorg, GGD Zaanstreek Waterland en andere

we helpen met het starten van een opleiding of een

ketenpartners in de regio. Het FACT Jeugdteam bestaat onder andere uit

dagbesteding, het zoeken van woonruimte of het omgaan

sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, jeugdhulpverleners,

met geld en schulden.

maatschappelijk werkers en een psychiater.

• Medicijnen 	We zorgen ervoor dat de jongere op tijd medicijnen krijgt
en we geven informatie over de werking en bijwerkingen

Wat kunt u van het FACT Jeugdteam verwachten?

van de medicijnen. De medicatie kan gecontroleerd en zo

Jongeren met psychische/psychiatrische problemen hebben soms ook te maken

nodig aangepast worden door een arts of psychiater.

met allerlei andere problemen. Ze kunnen werkloos zijn, geen opleiding volgen,
geen inkomen hebben, licht verstandelijke beperkt zijn, ouders hebben met
ernstige problematiek en misschien zelfs geen dak boven het hoofd hebben. De
stap om zelf hulp te zoeken kan dan te groot zijn. Onze medewerkers zoeken die
jongeren daarom actief op. De contacten vinden plaats in de directe omgeving
van de cliënt; dat kan thuis zijn maar ook op straat, op school of op de locatie van
Lucertis. Als u iemand verwijst zullen de medewerkers van het FACT Jeugdteam
hun best doen in contact te komen en te blijven met de jongere, ook als die niet
zelf om hulp vraagt. Wij geven ook ondersteuning, advies en voorlichting aan
ouders en andere belangrijke personen in het netwerk van de jongere.

• Doorverwijzen 	Als we zelf niet kunnen helpen met een bepaalde vraag
schakelen we iemand in die dat wel kan.
• Vrijetijdsbesteding	We helpen de jongere op weg met het doen van (sport)
activiteiten.

