KICK-LVB
Kortdurende Interventie en Consultatie voor Kinderen en
jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking
In het KICK-LVB team werken professionals van Yulius en Auriga
(’s Heeren Loo). Het is een multidisciplinair team dat bestaat uit een
psychiater, GZ-psychologen, een systeemtherapeut, psycholoog,
orthopedagoog, ouderbegeleider, intensief ambulante
gezinsbehandelaar en een teamleider.
Wat doen we?
Het KICK-LVB team vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren zo
lang en zo goed mogelijk binnen hun eigen omgeving kunnen blijven
functioneren. We willen voorkomen dat kinderen en jongeren met
een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek in
de duurdere, specialistische zorg terecht komen. Lange wachtlijsten
maken namelijk dat deze zorg vaak niet direct beschikbaar is. Door
consultatie en kortdurende interventie willen we onze
deskundigheid dichter bij de omgeving van het kind of de jongere
brengen, met als doel om die omgeving sterker te maken en in staat
te stellen om zelf weer de hulp te bieden die het kind of de jongere
nodig heeft.

Voor wie zijn we er?
We zijn er voor professionals uit de regio Zuid-Holland Zuid, die
werken met kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar bij wie naast een
licht verstandelijke beperking sprake is van (een vermoeden van)
psychiatrische problemen. Te denken valt aan wijk- en jeugdteams,
huisartsen, scholen, jeugdbeschermers, politie, eerstelijns praktijken
en instellingen.
Hoe doen we dat?
Per mail (msmfcdepaladijn@yulius.nl) of tijdens het telefonisch
spreekuur (maandag 13.00-14.00 uur, dinsdag 9.00-10.00 en vrijdag
9.00-10.00 uur, T 088 405 19 55) kunnen vragen gesteld worden
voor kortdurende interventie of consultatie. Aanmelden kan via het
aanmeldformulier op de website www.yulius.nl/kick-lvb.
We kunnen meedenken over anonieme casuïstiek, over specifieke
cliëntvragen, maar ook over vragen op het gebied van
deskundigheidsbevordering. Onze bereikbaarheid is laagdrempelig,
onze start snel en onze inzet kortdurend. We ondernemen binnen
een week actie als het gaat om casuïstiek en binnen een maand als
het gaat om een bredere (deskundigheidsbevorderings)vraag. Ons
doel is niet om de zorg over te nemen, maar om op zo’n manier te
interveniëren of te adviseren dat de vraagsteller in staat is om het
kind of de jongere zelf weer verder te begeleiden.

