TERMINAL18:
INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Terminal18 is de nieuwe ambulante WTZI-erkende jeugdhulp- en GGZ-instelling voor jongeren van 12 tot 25
jaar en hun (gezins-)systeem, werkzaam in de regio Amsterdam. Terminal 18 is dé specialist voor jongeren
van 12-25 jaar met (heftig) externaliserend en overlastgevend gedrag. Terminal 18 biedt op een unieke,
eigen wijze integrale begeleiding, diagnostiek en behandeling voor jongeren, hun gezin en de omgeving. De
aanpak is multidisciplinair, integraal, laagdrempelig en op maat. Terminal18 werkt op basis van de
internationaal onderzochte en effectieve metamethode van wraparound care. Naast zorg op verwijzing is
ook particuliere dienstverlening en zorg mogelijk.
Terminal 18 is er speciﬁek voor jongeren die vanwege multi-problematiek niet passen in regulier zorgaanbod.

Doelgroep
•
•
•
•
•
•

Jongeren en jong-volwassenen met externaliserend en overlastgevend gedrag
Jongeren en/of ouders die moeilijk te motiveren zijn tot hulp
Ernstige, complexe, transculturele en/of meervoudige problematiek
Dreigende uithuisplaatsing vanwege (pleeg-)gezinsstress en escalerende conﬂicten
Combi (vermoeden van) psychische stoornis, criminaliteit, acculturalisatie problematiek, LVB,
verslaving, gezinsproblematiek, schulden, school, werk en/of wonen
Contra-indicatie: actute noodzaak crisis-/klinische opname (nazorg/vervolg met start in
kliniek/detox/detentie = mogelijk)

Kenmerken werkwijze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direct starten, geen wachtlijsten
Matching coach en jongere op basis van expertise en persoonskenmerken
Werken op de plekken/tijden die nodig zijn (vasthoudend, ﬂexibel en outreachend)
Combi jeugdhulp en outreachende ambulante GGZ
Doorlopende hulp 18- en 18+
Integraal maatwerk, inclusief (systeem-)behandeling ouders
Ervaren, multidisciplinair, multicultureel team (psychiater, psycholoog, SPV, MWD,
systeemtherapeut)
Inzet metamethode wraparound care: vaste coach + specialisten waar nodig, inzet
netwerkopbouw/informele zorg
Voor jongeren en hun ouders die gebaat zijn bij een plek waar de jongere af en toe kan zijn en
positieve ervaringen kan opdoen, heeft Terminal 18 het project ‘Mijnextrahuis’ opgezet. Het betreft
hier informele zorg, die wordt aangeboden in combinatie met behandeling bij Terminal18.

Aanmelding en zorgtoewijzing:

Aanmelding via telefoon of mail: vooroverleg, verwijsprocedure en praktische afspraken
•
18+: met een verwijzing voor gespecialiseerde GGZ van de (huis-)arts kan direct gestart worden met
de hulp
•
Terminal18 is als nieuwe zorgaanbieder in 2016 nog niet gecontracteerd voor jeugdhulp/WMO door
alle gemeenten. Per casus kunnen wij bij aanmelding beoordelen welke ﬁnancieringsmogelijkheden
er zijn. Veelal wordt, of wordt op verzoek van de verwijzer met gemeenten een overeenkomst per
cliënt gemaakt. Het betreft immers jongeren die vanwege hun problematiek en hulpvraag veelal
niet passen in het reguliere zorgaanbod en dus aangewezen zijn op niet ingekocht aanbod.

