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Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je tijdelijk niet langer thuis kunt wonen.
Toch is zorg en aandacht van volwassenen belangrijk. Daarnaast kan het zijn dat
je behandeling nodig hebt voor psychische problemen.
Het zorgprogramma op De Lansingh biedt zorg, aandacht en behandeling op één
locatie. Stek jeugdhulp en Lucertis bieden deze hulp samen. De Lansingh is een
plek waar je woont, waar zorg is voor elkaar en waar de behandeling plaatsvindt.
WONEN OP DE LANSINGH
De Lansingh bestaat uit twee groepen van ieder 8 jongeren van 14 tot 18 jaar.
Iedere jongere heeft een eigen slaapkamer. De keuken en woonkamer worden
gezamenlijk gebruikt. Overdag en ’s nachts zijn er begeleiders en een van die
begeleiders wordt jouw mentor.
Je wordt begeleid bij praktische zaken zoals koken, aandacht voor je gezondheid,
uiterlijke verzorging en omgaan met geld. Daarnaast helpen we je stap voor stap
je sociale vaardigheden te verbeteren. We leren je bijvoorbeeld omgaan met
conflicten en het onderhouden van sociale contacten.
We praten en ondernemen veel met elkaar. Het is belangrijk dat je ook buiten De
Lansingh contacten hebt en houdt. Met je eigen vrienden en natuurlijk je ouders en
familie.
BEGELEIDING VOOR JOU EN JE OUDERS
We starten de begeleiding van jongeren en ouders vaak al voordat je op de groep
komt wonen. Het kan zijn dat je voor een aantal dagen per week komt logeren of
dat je voor een bepaalde tijd bij ons verblijft.
Je wordt samen met je ouders en de verwijzer uitgenodigd voor een kennismaking.
Wij vertellen over onze werkwijze en regels en willen graag van jou weten hoe je
tegenover begeleiding staat. Wat wil je bijvoorbeeld leren en wat verwacht je van
ons? Gezamenlijk maken we vervolgens een persoonlijk werk- en behandelplan.

NA DE LANSINGH
Je kunt een jaar op De Lansingh verblijven. Na de behandeling is het de
bedoeling dat je weer thuis gaat wonen. Als dat niet mogelijk is, zoeken we
samen naar een plek, bijvoorbeeld in een pleeggezin, binnen je netwerk of
kamertrainingscentrum.
AANMELDEN
Het Centrum voor Jeugd & Gezin, het wijkteam, het Jongerenloket,
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, de huisarts of de jeugdarts kunnen je
een verwijzing geven voor dit programma. Er wordt eerst in overleg met jou en
je ouders bekeken of dit programma de juiste oplossing is voor jouw problemen.
Indien je op de groep geplaatst wordt, ontvangen jij en je ouders informatie over de
geldende huisregels en procedures.
STEK EN LUCERTIS
Het zorgprogramma De Lansingh is een samenwerkingsverband van Stek
Jeugdhulp en Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Samen ondersteunen wij bij
opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling. Kijk voor meer
informatie op www.stekjeugdhulp.nl en www.lucertis.nl
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