ZORGCOMBINATIE CROSSROADS
INDIVIDUELE BEHANDELING
• Cognitieve gedragstherapie (CGT)
• Mentalization Based Treatment (MBT)
• Schematherapie
• Non verbale therapie

MULTIPROBLEMATIEK
• FACT
• Outreachende systeembehandeling
• Intensieve ambulante (crisis)
thuisbehandeling
• Systeemtherapie

ONDERWIJS/DAGBESTEDING
• Onderwijs zorgarrangement
• ODC / MKD
• Dagbesteding / Leerwerktrajecten
• Deeltijdbehandeling i.s.m. onderwijs

VERBLIJF
• Gezinshuis
• Begeleid Wonen
• Ouder-kind zorg

CRISIS
• Crisisopname
• Reset4all

VERBLIJF MET BEHANDELING
• Behandelgroep
• Klinische behandeling
• Thuis Best
• Trainingshuis / Fasehuis
• Tienermoeders

CONTACT: www.zorgcombinatiecrossroads.nl • 088 - 765 62 16 • klantburo De Viersprong

DE VIERSPRONG, AMARANT GROEP EN GGZ BREBURG VORMEN MET
ELKAAR ZORGCOMBINATIE CROSSROADS WAARIN WIJ MAATWERK
LEVEREN IN HOOGCOMPLEXE ZORGTRAJECTEN. WE WERKEN MET
PASSIE EN ENERGIE AAN DE TRANSFORMATIE SAMEN MET STERK HUIS,
PRAKTIJK MEMO EN ALMATA.

INDIVIDUELE
BEHANDELING

MULTIPROBLEMATIEK

ONDERWIJS /
DAGBESTEDING

Individuele
behandeling kan een
onderdeel vormen
van het in te zetten
hulpaanbod. De
deelnemers van
de zorgcombinatie
kunnen vanuit de
diverse specialismen
verschillende vormen
van individuele
behandeling uitvoeren.

De meeste
zorgvragen binnen
de hoogcomplexe
zorg bevatten
multiproblematiek.
Crossroads hanteert
het uitgangspunt dat
er zoveel mogelijk
vanuit de thuissituatie
wordt gehandeld. We
zetten hier effectief
werkende methoden
voor in zoals MST, FFT,
Fact, systeemtherapie
of Intensive Home
Treatment.

Het volgen van
onderwijs of het
hebben van een
zinvolle dagbesteding
zijn belangrijke
elementen in het
normale leven. Het
geeft structuur aan
de dag, ontlast de
thuissituatie en er
wordt gewerkt aan
de toekomst van
de jongere. Vanuit
Crossroads kunnen we
verschillende vormen
van dagbesteding
of onderwijs in
combinatie met
behandeling bieden.

VERBLIJF
Als het thuis wonen
(even) niet meer gaat,
beschikt Crossroads
over een aantal
mogelijkheden
voor verblijf zoals
gezinshuizen waar
kinderen voor korte
of langere tijd kunnen
wonen. Of ouder-kind
zorg waar zowel de
ouder als het kind
hulp ontvangen.
Daarnaast bestaat ook
de mogelijkheid tot
vormen van begeleid
wonen.

VERBLIJF MET
BEHANDELING
In sommige gevallen
is er verblijf nodig om
het behandeltraject
goed te laten slagen.
Er zijn verschillende
vormen mogelijk,
afhankelijk van de
aard van de benodigde
behandeling. Zoals
klinische behandeling
bij psychiatrische
problematiek,
pedagogische
behandelgroep,
tienermoedergroep,
trainingshuis en Thuis
Best.

CRISIS
In geval er een
crisis ontstaat,
heeft Crossroads
naast ambulante
crisisinterventies
ook mogelijkheid
tot kortdurende
crisisopname in een
psychiatrische kliniek,
op een crisisgroep
of in een gezinshuis
(Reset4all).

