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Sommige kinderen hebben zoveel
problemen, dat ze vastlopen op
school. Zo ook Anouk (8). Door
haar autisme mist ze steeds meer
de aansluiting met andere kinderen.
Dat uit zich thuis in opstandig
gedrag. Haar ouders kunnen
haar nauwelijks nog bereiken.
Aquamarijn brengt met een
combinatie van onderwijs en zorg
haar ontwikkeling weer op gang.
Na verloop van tijd kan Anouk
weer terug naar haar eigen school.
Heeft je kind zowel thuis als op
school problemen? Dan is het
welkom bij Aquamarijn. Lees er
meer over in deze folder.

Voor wie is
Aquamarijn?
Kinderen van 5 tot 12 jaar, die zowel
thuis als op school problemen hebben,
kunnen bij Aquamarijn terecht voor
kinder- en jeugdpsychiatrische dagbehandeling.
De kinderen die bij ons komen, hebben
vaak te maken met een psychiatrische
stoornis, zoals een autismespectrumstoornis, een stemmingen angststoornis,
trauma, ADHD, hechtingsproblemen,
gedragsstoornis of schoolfobie. Er kan
ook sprake zijn van een ontwikkelingsstoornis of een licht verstandelijke
beperking.

Vijf belangrijke uitgangspunten
Bij Aquamarijn krijgt uw kind een combinatie van zorg en onderwijs. Dat gebeurt
binnen de gebruikelijke schooltijden.
Uw kind komt terecht in een groep die
bij hem of haar past. Er is veel begeleiding
aanwezig. Ook de andere gezinsleden
worden bij de behandeling betrokken.
De bedoeling is dat uw zoon of dochter
na verloop van tijd weer terug kan naar
school.

Vijf belangrijke uitgangspunten van
Aquamarijn zijn:
•	Nauwe samenwerking en afstemming
met ouders en gezinnen.
•	Duidelijkheid, structuur en veiligheid
in de groepen.
•	Psychiatrische diagnostiek, individuele
behandeling en systeemtherapie zijn
onderdeel van de totale behandeling.
•	Op indicatie volgen de kinderen voor
hen belangrijke therapieën.
•	De kinderen krijgen onderwijs op
maat en les op hun eigen niveau.

De behandeling is gebaseerd op verschillende theoretische kaders, zoals de
cognitieve gedragstherapie, leertheorie
en systeemtheorie. De antroposofie
vormt een inspiratiebron.

(Psychiatrische) diagnostiek en
therapie
De eerste drie maanden staan in het
teken van diagnostiek en behandeling.
Diagnostiek vindt plaats door observatie
in de groep, gezinsonderzoek, eventueel
vaktherapieën en een onderzoek bij de
kinder- en jeugdpsychiater.

Multidisciplinair behandelteam
Doel van de behandeling is de ontwikke
ling bij uw kind weer op gang te brengen.
Daarvoor is aan Aquamarijn een behandel
team verbonden. Het team bestaat uit
een kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut/ouderbegeleider, GZ-psycholoog, psychiatrisch pedagogisch hulpverleners, leerkracht en verschillende
vaktherapeuten.

Bij Aquamarijn zijn de volgende therapievormen mogelijk:
• Spel-/psychotherapie
• Muziektherapie
• Theraplay
• Kunstzinnige therapie
• (Cognitieve) gedragstherapie
• Logopedie
• Psychomotore therapie
• EMDR

Samenwerking met ouders en
gezinnen

Duidelijkheid, structuur en
veiligheid

Aquamarijn werkt nauw samen met
ouders, eventuele andere betrokken
hulpverleners en belangrijke personen
uit de omgeving van de kinderen. Het
is daarom belangrijk dat u als ouder
de behandeling ondersteunt en bereid
bent tot samenwerking. Uw gezin krijgt
begeleiding van een ouderbegeleider of
systeemtherapeut.

Aquamarijn zorgt met een gestructureerd
dagprogramma, ondersteund door picto
grammen, voor overzicht en voorspelbaar
heid. De kinderen leren werken met
ontwikkelingsmateriaal en doen mee aan
activiteiten en trainingen. Ze werken aan
zelfstandigheid, zelfvertrouwen en de
omgang met hun eigen problemen. Ook
het functioneren in de groep en de klas
komt aan de orde.

Werken aan een blijvende
verandering
De samenwerking tussen uw gezin en
Aquamarijn moet leiden tot een blijvende
verandering. Niet alleen van het gedrag
van uw kind maar ook van zijn omgeving.
Mogelijke thema’s die we met u bepreken
zijn: psycho-educatie, opvoedingsvaardig
heden, omgaan met de problematiek
van uw kind, aandacht voor broertjes en
zusjes en gezinsproblemen. Als het nodig
is, zorgt Aquamarijn ervoor dat er thuisbegeleiding of gezinstherapie komt. Om
de gehechtheidsontwikkeling tussen u
en uw kind te bevorderen, kan de speltherapie Theraplay worden ingezet.

Onderwijs op maat en les op je
eigen niveau
Een paar keer per dag krijgen de kinderen
cluster 4 onderwijs. Dit wordt verzorgd
door de leerklacht en een groepsbehande
laar. Het onderwijs is volledig op de
kinderen afgestemd. Het onderwijs is
aangesloten bij Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland.

Uit de wijde omgeving

Meer informatie

De kinderen die naar Aquamarijn komen,
zijn afkomstig uit de wijde omgeving. Tot
maximaal 45 minuten vanaf Zutphen.
De meeste kinderen komen
met het bijzonder leerlingenvervoer.
Dit kunt u regelen met de gemeente
waarin u woont.

Neem voor meer informatie over
Aquamarijn contact op met het klanten
bureau. Zie voor contactgegevens de
achterpagina van deze folder.

Samengevat

Sommige kinderen hebben veel problemen.
Ze kunnen daardoor even niet naar school.
De kinderen kunnen naar Aquamarijn.
Aquamarijn kijkt wat er niet goed gaat.
Samen met ouders zoekt Aquamarijn naar een oplossing.
Kinderen krijgen therapie en onderwijs.
Aquamarijn helpt ook het gezin.
Na een tijdje is de behandeling klaar.
Kinderen gaan zoveel mogelijk weer terug naar school.

Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen,
een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in
gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de
mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je
terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

4010-AQUA0721C046

klantenbureau@pluryn.nl

