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Adviespunt gezinnen
Consultatie, advies &
deskundigheidsbevordering

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

W

at is het adviespunt voor
gezinnen?

Als expertisecentrum op het
gebied van trauma en cultuur
en gezinsproblematiek biedt de
gezinsafdeling van Stichting Centrum ‘45
consultatie en training aan professionals
die werken met getraumatiseerde
gezinnen. De complexe en vaak
chronische problemen die kunnen
ontstaan binnen gezinnen geconfronteerd
met trauma en/of migratie, leiden vaak tot
vragen en dilemma’s bij behandelaars en
anderen die betrokken zijn bij deze
gezinnen. Consultatie en training is
mogelijk om eigen handelen te versterken
en te verbeteren. Uitgangspunt daarbij is
dat het versterken van competenties in de
omgeving de veerkracht en competenties
van het gezin vergroot.

Wat is het doel van de consultatie
en training?



Verspreiding van kennis en kunde om
behandeling binnen de eerste en
tweede lijn te ondersteunen.
Het vergroten van de veerkracht van
gezinnen door versterken van de
competenties van behandelaren en
anderen die bij gezinnen betrokken
zijn.

Voor wie is het geschikt?
Voor professionals in de
jeugdhulpverlening, de jeugd GGZ,
medewerkers van GGD’en, Bureau’s
Jeugdzorg, Centra voor Jeugd en Gezin,
de jeugdgezondheidszorg en anderen die
werken met getraumatiseerde gezinnen en
multi-problem gezinnen die kampen met
de complexe gevolgen van trauma en/of
migratie, en waar tenminste één van de
gezinsleden ingrijpende ervaringen heeft
meegemaakt en hier gevolgen van
ondervindt die het gezinsfunctioneren
ontwrichten.

Wat bieden wij?
Consultatie, advies en
deskundigheidsbevordering worden op

verschillende manieren aangeboden,
zowel bij Stichting Centrum ‘45 als op
locatie:
 Telefonische advisering
Behandelaars van Stichting Centrum ‘45
geven telefonisch advies en consultatie
over verwijzingen en behandelingen van
gezinnen.
 Training op maat
Aan professionals en instellingen kunnen
trainingen op maat worden gegeven over
de behandeling van getraumatiseerde
kinderen, jongeren en gezinnen; Stichting
Centrum ‘45 beschikt ook over een
standaard trainingsaanbod (Zie folder
Multifamily therapy (MFT) en het aanbod
van RINO Noord Holland,
http://www.rino.nl).
 Consultatie op locatie
Een gezin wordt gezien door een
behandelaar van Centrum 45 (of samen
met de eigen behandelaar, of als reflecting
team), waarna een bespreking met het
behandelend team volgt. Als alternatief is
bespreking op papier een mogelijkheid.
 Combinatie van consultatie en training
op locatie
Een gezin wordt enkele malen door de
eigen behandelaar en een behandelaar
van Stichting Centrum ’45 gezien.
Deze sessies zijn bedoeld om de
problematiek te verhelderen, vragen rond
de behandeling in te brengen en zo nodig
een doorstart te maken in de behandeling.
Elke sessie wordt nabesproken.
 Combinatie van consultatie en MFT
behandeling op locatie
Op locatie worden 5 MFT behandelingen
verzorgd door Stichting Centrum ’45 in
samenwerking met de aldaar werkende
professionals, bijvoorbeeld 6 naschoolse
MFT-sessies in samenwerking met
leerkrachten; of 5 MFT sessies met
gezinnen in een AZC.
 Combinatie van consultatie en MFT
training op locatie
Op locatie worden 5 MFT sessies verzorgd
door Stichting Centrum ’45 in
samenwerking met de eigen
behandelaren. De sessies worden

nabesproken om de gezinsproblematiek
en behandeling te verhelderen. De eigen
behandelaren voeren de MFT in
toenemende mate zelfstandig uit, getraind
en gecoacht door Stichting Centrum ’45.
Al naar gelang de vraag van de afnemer
kan de nadruk meer komen te liggen op
consultatie, training of behandeling.

Meer informatie of contact?
U kunt voor meer informatie of
verwijzingen contact opnemen met ons
Bureau Aanmelding en Informatie,
dagelijks bereikbaar via 0800 – 2 245 245.
Bij aanmelding is een verwijsbrief van de
huisarts nodig.

