Behandeling na seksueel
misbruik

Begeleidt u een gezin waarbij sprake is geweest van seksueel misbruik
of seksueel grensoverschrijdend gedrag? Of is er in uw praktijk of in
uw team een melding gedaan? CLAS biedt hulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen na seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen
de familie of door een bekende van het kind of gezin.

Wanneer een gezin te maken heeft gehad met seksueel misbruik staat hun
hele wereld op zijn kop. Meestal weten zij niet waar zij terecht kunnen met
hun hulpvragen en (complexe) gevoelens. Wij weten dat seksueel misbruik ook
grote impact heeft op alle betrokkenen binnen het gezin. Soms lukt het ouders
daardoor minder goed om hun kind te ondersteunen. Wij ondersteunen kinderen in het verwerken van het trauma en wij helpen hun ouders weer vertrouwen te krijgen in het ouderschap.

Als het misbruik is gestopt, zijn de patronen waardoor het misbruik heeft kunnen ontstaan en voortduren vaak nog niet gestopt. Naast verwerken van het
misbruik is veranderen van patronen een essentieel onderdeel van de CLASbehandeling.

Behandelaars van CLAS bieden gezins- en traumabehandeling na seksueel
misbruik. Naast individuele gesprekken en gezinsgesprekken biedt CLAS effectieve traumabehandeling via bijvoorbeeld de Horizonmethode, Write Junior en
EMDR.
Naast deze behandelmethodes is er ook aandacht voor sport en beweging.
Tijdens de oriëntatiefase wordt samen met het gezin vastgesteld welke middelen het best passen bij de hulpvraag van het kind en zijn of haar ouder(s).
De behandeling wordt uitgevoerd door een therapeutenkoppel (een man en
een vrouw).
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Als het misbruik net bekend is, is er soms nog geen ruimte voor behandeling
maar wordt het gezin wel geconfronteerd met complexe vraagstukken en
emoties. CLAS ondersteunt het gezin in deze fase en geeft alle betrokkenen
een stem, zonder dat er direct een behandeling gericht op verwerking wordt
gestart.

Elke situatie rondom seksueel misbruik is uniek en daarom maken wij altijd een
behandeling op maat. Ook voor consultatie kunt u CLAS benaderen. Zo geven
wij vanuit onze expertise advies en denken wij mee over hoe passende hulp
geboden kan worden in de basiszorg.
Een vrijblijvend kennismakingsgesprek met het gezin, om te horen wat de behandeling van CLAS inhoudt, behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

Voor de behandeling van CLAS is een gemeentelijke beschikking nodig. Er zijn
folders voor jongeren en ouders beschikbaar waar tevens uitgebreidere informatie in staat over de verschillende methoden en therapieën. Neem gerust
contact met ons op voor aanvullende informatie.

***
De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor
een correcte beroepsuitoefening.
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Wij staan u graag te woord. U bereikt ons via onderstaande contactgegevens.

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
E-mail: clas@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

De Rading is verbonden aan Jeugdhulp op Maat. Meer informatie vindt u op
de website: www.jeugdhulp-opmaat.nl.
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