REX Jeugd,
ook voor jou
passende zorg

Bij het Regionaal Expertiseteam Jeugd (REX) helpen we jongeren en gezinnen weer
opweg als de behandeling en hulp niet goed loopt en het anders of beter kan. Dat kan
zijn op het moment dat je bijvoorbeeld niet de juiste hulpverlening krijgt met daarbij
passend onderwijs of een daginvulling. Wat heb jij nodig voor de langere termijn?

Over je aanmelding
Je bent misschien wel door een hulpverlener aangemeld bij REX Jeugd, of hebt zelf contact
gezocht. Wij bekijken samen met jou en de mensen dichtbij jou waar je tegenaan loopt,
op het moment dat het via andere wegen even niet lukt.
We gaan met elkaar in gesprek en daar brengen we een team van verschillende deskundigen voor
samen. We bekijken met jou de oplossingen om te zien hoe de hulpverlening beter kan.
In gesprekken brengen we
verschillende expertises bij elkaar
Je hoeft je verhaal niet steeds opnieuw te doen

“We praten mét elkaar,
niet óver elkaar.”
Rolien Tolsma
Voorzitter REX Jeugd

Na de aanmelding
Je ontvangt binnenkort een uitnodiging
voor het eerste gesprek.
We nodigen je uit voor verschillende
gesprekken
We praten daarin met elkaar en niet
over elkaar
Je vertelt je eigen verhaal, wat jij wilt
en wat je niet wilt
Professionals met elk een eigen expertise
gaan aan de slag voor een passende
oplossing

Na de gesprekken volgt een bindend
advies voor de hulpverleners die bij jou
betrokken zijn of nodig zijn. Het REX Jeugd
verleent de uiteindelijke hulp niet zelf maar
we blijven het wel volgen om te kijken of
er verandering en verbetering komt.
Dus houden we regelmatig contact met
jou of met degene die jou heeft aangemeld.

Over REX Jeugd
Soms lukt het de hulpverlening niet om
passende hulp te vinden voor een jongere
en het gezin. Om dit te verbeteren is het
Regionaal Expertiseteam Jeugd (REX)
opgericht.
Het Regionaal Expertiseteam Jeugd
onderzoekt en beantwoordt complexe
zorgvragen, waar de reguliere hulpverlening
(nog) geen antwoord op heeft of er niet
uitkomt met het gezin(systeem), het kind of
de jongere.
Er is bijvoorbeeld sprake van onvoldoende
passend en adequaat hulpaanbod in de
regio en/of er is een samenwerkingsprobleem met betrokken partijen.
Onze experts zitten op persoonlijke titel
in het team. Dit betekent dat zij vanuit hun
ervaring vrij kunnen meedenken en niet
vanuit een organisatiebelang handelen.

Experts op deze gebieden staan voor
je klaar:
Medisch
(Neuro)psychologie
Autisme
Trauma
LVB

We willen zoveel mogelijk voorkomen
dat er wordt gevraagd wat we al hadden
kunnen weten en zoeken naar de beste
oplossing om je verder te brengen.

Verslavingszorg
Jeugdbescherming / jeugdreclassering
Speciaal onderwijs / jeugdhulp
Psychodiagnostiek

Meer weten?
Neem gerust contact op met Annet.
Zij vertelt je graag meer.
Secretaris REX Jeugd
annet.runia@sdfryslan.nl
06 – 15 62 21 69

