verwijzers
Interessante websites
www.abctwente.nl
Algemeen
www.trimbos.nl
(informatie over psychose en schizofrenie:
zoekterm psychose of schizofrenie)
Jongeren algemeen en ervaringsverhalen
www.helpikhebeenpsychose.nl
(alles over psychose)
www.zogeknogniet.nl
(jongeren met psychische problemen)
www.verlorenjaren.nl
(film over psychose)
www.anoiksis.nl
(vereniging voor mensen met schizofrenie)
Familie en omgeving
www.ypsilon.nl
(vereniging voor familie en omgeving)
www.trimbos.nl
(informatie over psychose: zoekterm psychose)
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De behandeling
ABC Twente

De behandeling van ABC Twente is gericht op herstel, het

Het centrum voor jongeren met een psychose biedt zorg

bestrijden van de klachten en het weer oppakken van het

Ook wordt met familie en naasten samengewerkt om

aan jongeren en jongvolwassenen tot 28 jaar met een

Psychotische problemen zijn zeker in het begin moeilijk

dagelijks leven.

beter om te kunnen gaan met de symptomen van de

psychotische stoornis. Mocht u na het lezen van de folder

herkenbaar omdat symptomen lijken te horen bij het

Dit geldt voor psychotische stoornissen, maar ook wanneer

psychotische stoornis.

nog vragen hebben dan kunt u altijd met ons bellen of

volwassen worden. Voortekenen van psychose kunnen

er sprake is van een verslaving of andere bijkomende

mailen. De gegevens staan onder ‘meer informatie en

zijn: extreme irritatie naar de omgeving, lusteloosheid,

problematiek, maakt dit uitdrukkelijk deel uit van de

contact’ in deze folder.

slaap- en concentratieproblemen. In een later stadium

behandeling. ABC Twente heeft naast behandeling veel

Het team van ABC Twente bestaat uit deskundige en

kunnen ook symptomen zoals achterdocht, stemmen

aandacht voor het dagelijks functioneren van de jongere

ervaren professionals waaronder een psychiater, een

horen en hallucinaties ontstaan.

in werk, opleiding en vrijetijdsbesteding (rehabilitatie).

psycholoog, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen,

Psychotische stoornis
Een eerste psychose treedt meestal op tussen het 16e
en 28e levensjaar. Dit is een fase waarin veel verandert

Het team

GGZ-artsen en een teammanager.

Wat kan ABC Twente voor u betekenen?

De behandeling wordt bij voorkeur vanuit huis gevolgd

Meer informatie en contact

en waarin door jongeren belangrijke keuzes worden

Wanneer u het vermoeden heeft van een psychotische

en kan bestaan uit gesprekken, medicatie, therapie en

gemaakt op het gebied van opleiding, werk en relaties.

stoornis kunt u voor informatie of doorverwijzing contact

activiteiten (individueel of in een groep). Een tijdelijke

Voor meer informatie over ABC Twente, psychotische

opnemen met ABC Twente. Wij kunnen dan informatie

opname bij ABC Twente behoort ook tot de mogelijkheden.

stoornissen of doorverwijzingen kunt u contact met
ons opnemen via:

Stress door examendruk, studie, werken, op kamers gaan,

sturen die geschikt is voor de jongere en wanneer wense-

maar ook drugs of alcohol gebruik, kunnen in combinatie

lijk de jongere zelf informeren, te woord te staan of de

Om het herstel zo goed mogelijk te laten verlopen,

telefoon: 053 475 53 14

met aanleg psychotische klachten veroorzaken.

jongere in behandeling nemen.

worden familie en naasten zoveel mogelijk betrokken.

via e-mail: abctwente@mediant.nl

