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Yes We Can Clinics
maakt het verschil
Een intensief & klinisch
behandelprogramma van 10 weken
8-13 weken intensieve nazorg
Uitgebreid en diepgaande
ouderbehandeling & begeleiding
Zeer professionele behandelaren
Ervaringsdeskundige
counselors
Jongerencoaches en verpleegkundigen
24/7 aanwezig

Over Yes We Can Clinics
Yes We Can Clinics is een specialistische (jeugd GGZ) kliniek voor
jongeren van 13 t/m 23 jaar met verslavingen, gedragsproblemen
en gedragstoornissen. We behandelen jongeren met een interne
behandeling van tien weken in Hilvarenbeek en aansluitend een
nazorgprogramma van acht tot dertien weken. Onze aanpak is voor
veel jongeren succesvol gebleken.

Over de behandeling
Yes We Can Clinics is in 2010 opgericht door Jan Willem Poot.
Bij Yes We Can Clinics werken ruim 175 gedreven professionals,
die helpen het leven van de jongeren en hun ouders weer op de rit
te krijgen. Jaarlijks behandelen wij ruim 600 jongeren. Samen met
behandelaren, coaches, ervaringsdeskundigen en overige medewerkers
doorloop je het intensieve Yes We Can programma. Dat bestaat
uit dagelijkse groepssessies, meerdere 1-op-1 sessies per week,
verschillende erkende therapieën en elke dag uitdagende sport- en
outdooractiviteiten. Door dit zeven dagen per week van 06.45 uur
’s ochtends tot 22.30 uur ’s avonds te doen, keren structuur,
hoop en goede vooruitzichten stap voor stap terug in je leven.
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Specialistische zorg voor
jongeren van 13 t/m 23 jaar
met gedragsstoornissen,
verslavingen
en gedragsproblemen

Als niets meer werkt
Bent u ouder of verzorger en heeft u werkelijk
alles geprobeerd om uw kind te ondersteunen,
maar met weinig resultaat? Ben je tussen
de 13 en 23 jaar en lopen de contacten met
ouders, leerkrachten, familie en vrienden
helemaal vast? Heb je vrijwel altijd ruzie en
is er een forse verandering nodig om je leven
weer op de rit te krijgen? Of lukt het jou niet
meer om van de drank, drugs of games af te
blijven? Hebben andere behandelingen,
trajecten en therapieën onvoldoende effect
gehad? Dan is Yes We Can Clinics er voor jullie.

Hoe werkt het?
1 Het eerste contact
Je maakt eerst kennis met één van onze casemanagers.
Dit zijn ervaringsdeskundigen die exact weten wat jullie doormaken.
Hierna maak je kennis met een van onze (GZ-)psychologen.
Dan brengen we in een intakegesprek van twee uur je volledige
problematiek in kaart. Daarna volgt een intake met onze psychiater.
Die onderzoekt samen met de casemanager en de behandelaar of
Yes We Can Clinics de beste plek is om je te helpen. Jullie ‘ja, ik
wil’ is hierbij doorslaggevend. Als een behandeling bij Yes We Can
niet het beste voor je is, dan denken we graag mee over een ander
behandeltraject.

2 In de kliniek
In de kliniek volg je samen met andere jongeren en jongvolwassenen
een intensief behandelprogramma (o.a. groepssessies, 1-op-1 sessies,
traumaverwerking en omgang met stoornissen en verslavingen).
Je krijgt daarbij een eigen behandelaar toegewezen. Bij de sport- en
outdooractiviteiten staat samenwerking, vertrouwen, eigenwaarde
en doorzettingsvermogen centraal. Je gaat zien hoeveel je wel kan!

3 Het thuisfront
Wat bepaalt jouw leven?
• Angst en paniek
• Ruzies
• Leugens

4 Nazorg
Als de behandeling klaar is, begint het pas echt. Jullie gaan verder
in de intensieve nazorg van Yes We Can. Nazorg Yes We Do is het
vervolg op de behandeling in de kliniek. Twee dagen per week, tien
weken lang, krijg je intensieve begeleiding op één van de
nazorglocaties. Tijdens Nazorg Yes We Do besteden we aandacht
aan het herstelproces. Daarbij speelt het vinden van een goede
dagbesteding een belangrijke rol.

Ook thuis zit niemand stil. Als ouder of verzorger neemt u deel aan
het intensieve ouderprogramma. Tijdens vijf bijeenkomsten van drie uur
krijgt u alle tools in handen om ervoor te zorgen dat de behandeling van
uw kind ook na terugkomst duurzaam effect heeft. Op de helft van het
traject brengt u een dag door in de kliniek.

• Depressie
• AD(H)D/ODD/CD
• Blowen
• Drank
• Gokken
• Gamen
• Drugs
• Agressie
• Gevaarlijke situaties

Jullie moed wordt beloond
Heeft u of heb jij de moed om te bellen of e-mailen? Als dat zo is, zal
je al snel ontdekken dat iedereen bij Yes We Can Clinics vriendelijk,
warm en duidelijk is. We weten wat jullie doormaken en we zijn zeer
bekend met de problematiek.

Bel +31(0)40 211 03 11
of e-mail info@ywcc.nl

