FACT Jeugd
Ontwikkeld vanuit GGZ.
Onderzocht op effecten door NJI.
Samenwerking jeugdzorg vanaf 2013.
Wat is FACT Jeugd
• FACT is een afkorting van het Engelse
‘Functional Assertive Community
Treatment’.
• De hulpverleners van FACT Jeugd bieden
behandeling en praktische hulp. Via de
praktische hulp kan veelal ook diagnose en
behandeling worden ingezet.
• FACT Jeugd sluit aan bij de omgeving,
leefwereld, noden en wensen van de
jongeren; gevraagd en ongevraagd.
Voor wie
• Jongeren vanaf ongeveer 12 jaar met
psychiatrische problemen (zoals;
schizofrenie, angststoornissen, ADHD,
Autisme/Asperger, verslaving, depressie,
trauma PTSS en multiculturele problemen).
• De jongeren gaan niet of vaak niet naar
school, hebben geen inkomen en vaak geen
of slecht contact met hun ouders/
verzorgers.
• Zijn of dakloos of zoeken wisselend
onderdak bij ouders, een neef en dan een
vriend etc.
• Drugsgebruik en ook regelmatig
criminaliteit.
• Niet gemotiveerd voor hulp, zorgwekkende
zorgmijders.
Verwijzing
• Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond.
• Wijkteams.
• Jeugdbeschermingsplein Rotterdam.
Verwijzing via politie, leerplichtambtenaren,
scholen(VMBO,ROC), Bureau Halt en vanuit de
reguliere hulp die de kinderen "kwijtraken“ en
ook huisartsen en ziekenhuizen.
Doelstelling
• Jongeren met psychiatrische en
meervoudige problematiek die vaak contact
met hulpverleners maar ook met familie
ontwijken hulp bieden met als doel het
verbeteren van hun situatie.
• Zorgen dat deze jongeren weer op de rails
komen op meerdere levensgebieden en
•

•

verder gaan in de reguliere hulpverlening
van de wijkteams en Jeugd-GGZ.
Terwijl net als bij FACT voor volwassenen
intensieve behandeling en begeleiding
wordt geboden vanuit verschillende
disciplines, zet FACT Jeugd zich ook in om
langdurige zorgafhankelijkheid in het
volwassen leven te voorkomen

Werkwijze
• Het FACT jeugdteam bestaat uit: kinder- en
jeugdjeugd psychiater, psycholoog, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige,
jeugdhulpverlener en ervaringswerker.
• Hulp op meerdere levensgebieden; wonen,
sociale contacten, werk, school en vrije tijd
en bij de psychiatrische problemen.
• FACT staat voor een assertieve manier van
zorg verlenen, met doorzettingsvermogen;
als jongeren niet meer willen, veel ups en
downs.
Werkwijze vervolg
Systeemgericht
– De behandeling wordt uitgevoerd in contact
met het netwerk van de jongere. Is er geen
netwerk voorhanden, dan wordt dit
opgezet.
Praktische benadering
– Met de jongere mee naar belangrijke
afspraken.
– Helpen om een opleiding te starten,
woonruimte te vinden of leren omgaan met
geld en schulden.
– Ervoor dat de jongere op tijd diens
medicijnen krijgt.
Vasthoudend
– De gesprekken zijn op de plek waar de
jongere verblijft of waar hij/zij wil
afspreken.
– Jongeren worden gevolgd, opgezocht.
– Behandelmethodiek "motiverende
gespreksvoering”.
Monitoring
• Landelijk platform met GGZ en
jeugdzorgorganisaties voor verdere
ontwikkeling en onderzoek.
• Samen met het Trimbos een
methodiekbeschrijving gemaakt en een

•

certificatie methode en accreditatie
opgezet.
Steeds meer gebruik van ervaringsdeskundigen (jongeren en familieleden).

Wat maakt het specifiek
• FACT Jeugd is een samenwerking Kinderen Jeugdpsychiatrie met Jeugd &
Opvoedhulp. De jongeren worden geholpen
door één team dat op elkaar is ingespeeld
en jongeren volgt.
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Succesfactoren: contact met een lange
adem, heel veel tijd investeren, deskundige
gezamenlijke aanpak van psychiatrische
problemen (medicatie en controle!) en
praktische ondersteuning bij de financiën,
het organiseren van dagbesteding en
volhouden.
Met het gehele netwerk en andere
ketenpartners in de regio wordt intensief
samengewerkt. Als het met jongere beter
gaat, kan het wijkteam de begeleiding
overnemen
Stevige werkers die psychiatrische
behandeling kunnen combineren met
praktische steun

Omvang
• Het FACT Jeugdteam bestaat uit:
sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen,
psycholoog, jeugdhulpverlener, psychiater
en een ervaringsdeskundige.
• Vanuit J&O is de inzet op dit moment 2 fte
ambulant hulpverlener vanuit Stek
Jeugdhulp en 0,5 fte vanuit
TriviumLindenhof.
Dat zouden we graag verruimen:
• Er zijn 6 teams in regio Rijnmond inclusief
een forensisch FACT-jeugd team.
Onderzoek naar relatie wijkteams om deze
beter te benutten en i.v.m. opschalen en
afschalen.
Effecten
• Onderzoek; er loopt een promotieonderzoek.
• FACT Jeugd is een beproefd concept in
de GGZ en heeft zijn wortels in de
regio Rijnmond. Lucertis/Zimmerman
is hierin koploper geweest en heeft
FACT Jeugd in het kader van de
transitie verbreed met Yulius en Stek.
• Clienttevredenheid is hoog.

