Zeker van
de beste zorg

Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen
met psychische, psychiatrische en verslavingsproblemen kunnen bij Youz terecht
Behandelen staat voorop, maar
samen met onze cliënt kijken we waar
ze goed in zijn, hoe we hun positieve
kanten kunnen versterken en hoe zij het
contact met hun omgeving kunnen herstellen. Zo krijgen ze weer vertrouwen in
zichzelf en groeien zij tot evenwichtige
volwassenen.
Onze bevlogen specialisten zetten zich
in om de beste zorg te bieden. Samen
met het kind, het gezin en de omgeving
kijken wij hoe wij hem of haar kunnen
helpen. Optimisme is de basis van onze
behandelingen. Thuis, in de wijk,
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op school of bij een van onze locaties
en volgens de nieuwste inzichten gaan
we voor het beste resultaat.

Voor wie zijn wij er?
Ieder kind en ieder gezin is uniek. Alle
kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die bij ons komen, krijgen daarom
een behandeling op maat. Onze
behandelaren zijn gespecialiseerd in
psychische en psychiatrische stoornissen en verslavingsproblemen bij
baby’s, peuters, pubers en (jong)volwassenen en hun gezinnen.

We bieden hulp op de volgende
manieren:
		Wijkteams
(consultatie en behandeling)
		Ambulante behandeling
		Dagbehandeling
		Klinische behandeling
		Digi poli jeugd
		FACT jeugdbehandeling
		Outreachende behandeling

Samen kunnen we meer
betekenen
Youz is onderdeel van Parnassia Groep.
Tien merken die ieder een eigen specialisme hebben vormen Parnassia Groep.
Samen bieden zij hulp voor alle voorkomende psychische problemen, van
lichte tot (zeer) zware problematiek.
Als het kan bieden wij hulp dicht in de
buurt; bij de huisarts, via internet of in
de wijk. Als er intensievere hulp nodig
is, bieden wij de zorg op één van onze
locaties. We werken op basis van de
meest actuele wetenschappelijke kennis
en de professionele kennis en ervaring
van onze medewerkers en ervaringsdeskundigen.

Samen beter worden
We stellen ons op als partner voor de
patiënt en voor iedereen die hulp kan
bieden, zoals familie, direct betrokkenen, huisartsen, ziekenhuizen en
andere instellingen.
Met gemeenten, verzekeraars en andere
financiers en overheden voelen we ons
verantwoordelijk om onze hulp zo goed
en dichtbij mogelijk te organiseren.
Omdat we nauw samenwerken met
iedereen die iets kan betekenen en
steeds vernieuwen, betekenen we
samen meer voor patiënten.

Zeker van de beste zorg
We werken in kleinschalige, deskundige behandelteams. Iedereen heeft zijn
eigen verhaal; we gaan uit van ieders
unieke sociale en culturele achtergrond,
omgeving, persoonlijkheid, behoeften en
mogelijkheden. Samen kijken we welke
hulp nodig is voor het herstel van zijn of
haar geestelijke gezondheid.

Youz biedt
specialistische
zorg aan de jeugd
en hun gezin
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Werken bij Youz?
Bekijk de vacatures
op onze website.

Contact
Neem gerust contact met ons op:
T		 088 358 88 88
E info@youz.nl
Kijk voor meer informatie op
www.youz.nl en volg
ons op social media.

De personen op de foto's zijn
modellen. De foto's zijn alleen
bedoeld ter illustratie.
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