
 

Ouderbrief groepsbehandeling 

Als je kind groepsbehandeling gaat volgen, heeft hij een mooie kans om zich te spiegelen aan andere 

kinderen en vanuit een groepsproces moeilijkheden op te pakken. Dit gebeurt vertrouwelijk binnen de 

groep, waardoor het kan lijken alsof je buiten dit proces staat. We vinden het echter belangrijk om ouders 

ook te betrekken bij de groepsbehandeling en hierin hun eigen rol te geven.  

Rol van ouders 

Het groepsproces tussen de tieners staat centraal in de groepsbehandeling. Dat betekent dat zij samen 

problemen moeten oplossen en binnen de sessies uitpraten. Ook de behandelaren zijn onderdeel van 

de groep. Om de veiligheid hierin te behouden zijn zij geen actieve behandelaren van de ouders. 

Voorafgaand aan de start van de groepsbehandeling vindt een intakegesprek plaats tussen ouders, kind 

en behandelaren. Tussentijds kan er ook een afspraak gemaakt worden met de behandelaren om jullie 

mee te nemen in het proces van jullie eigen kind. Als er behoefte is aan meer hulp richting ouders, dan 

kiezen we daar een geschikte andere behandelaar binnen Praktijk De Blik voor. Natuurlijk kunnen jullie 

hier altijd vragen over stellen en behoeften aangeven. De komende periode gaan we samen met jullie 

kijken welk aanbod geschikt is voor ouderbetrokkenheid.  

Groepsbehandeling heeft als grote voordeel dat het een representatie geeft van de contacten die buiten 

de sessies plaatsvinden. Meningen, conflicten, complimenten en het innemen van ruimte in contact 

komen hier allemaal voor. Hierin hebben de deelnemers een speelruimte om te oefenen in o.a. 

assertiviteit, afstemmen op een ander en authentiek gedrag. Het kan dus ook voorkomen dat een 

bijeenkomsten onprettig verloopt of opschudt. Er is een grote kans dat je dit als ouder te horen krijgt. 

We vragen je om hierin te vertrouwen op het groepsproces en de behandelaren, zodat je kind ook leert 

hier mee om te gaan. Natuurlijk kun je contact opnemen met de behandelaren als iets niet goed voelt 

of je vragen hebt. 

Regels van groepsbehandeling 

Om de sessies met de tieners veilig en constructief te houden, gelden er een aantal regels. Deze zijn 

gangbaar binnen verschillende vormen van groepstherapie. 

1. Het contact tussen deelnemers vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de sessies. Dit betekent dat er 

geen contactgegevens worden uitgewisseld onderling om contact te hebben buiten de sessies 

om. 

2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn inbreng in de groep. Je bent zelf verantwoordelijk 

voor het behalen van je doelen, de groep is daarbij een middel. 

3. Conflicten of moeilijkheden binnen de groep worden opgelost binnen de groep. Het staat ouders 

vrij om contact op te nemen met behandelaren, maar omwille van vertrouwelijkheid en veiligheid 

in contact met behandelaren binnen de groep kan niet alles gedeeld worden. 



 

4. De deelnemer houdt zelf de inhoud van gesprekken binnen de groepsbehandeling vertrouwelijk. 

Dit betekent dat je wel over een eigen proces mag praten als je dit wilt, maar geen informatie 

geeft over andere deelnemers en hun inbreng. 

5. In principe hebben deelnemers van de groep geen aparte gesprekken met de behandelaars. 

Als je problemen of onveiligheid in de groep ervaart bespreek je deze in de groep. Dit is 

onderdeel van de behandeling. 

6. Schoolbegeleiding is geen onderdeel van de behandeling. 

7. Een deelnemer kan zelf aangeven wanneer hij wil stoppen met de groepsbehandeling, 

eventueel na overleg met behandelaren en/of de groep. Na het besluit om te stoppen moet je 

nog 3 bijeenkomsten aanwezig zijn om af te ronden. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt 

afscheid genomen, waarbij het de bedoeling is dat de vertrekkende deelnemer voor elke 

deelnemers iets voorbereid ter afscheid.  

8. De duur van de behandeling is maximaal 18 maanden. 

Kosten 

Per bijeenkomst zijn de kosten €60,- per persoon. Deze worden op maandelijkse basis gefactureerd. 

Vergoeding vanuit de gemeente is soms mogelijk. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen 

hiervan, maar natuurlijk helpen we hier graag bij. Informatie hierover is te vinden op onze website. 

Kosten worden altijd in rekening gebracht als een deelnemer onderdeel is van de groep, ook bij 

afwezigheid. Enkel wanneer in overleg een bijeenkomst niet doorgaat, worden er geen kosten in 

rekening gebracht. 

Voorafgaand aan de start van de groepsbehandeling vindt een intakegesprek plaats met ouders, 

jongere en beide behandelaren. Hier geldt ons normale uurtarief van €89,- voor.  

 

Aanmelden 

Om aan te melden dient het aanmeldformulier op onze website ingevuld en ondertekend te worden. In 

het voortraject van de start van groepsbehandeling hebben we van de jongere een motivatiebrief nodig 

met daarin: 

• Waar loop je tegenaan? 

• Wat is je specifieke hulpvraag of doel voor deelname aan de groepsbehandeling? 

• Waarom lijkt jou dit nuttig om in een groep te doen? 

 Upload deze motivatiebrief als bijlage in het aanmeldformulier. 

Om de deelnemers van de groep zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, beoordelen we de 

aanmeldingen en motivatiebrieven vooraf. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je ook in aanmerking 

komt als je je aanmeldt. Hierover krijg je bericht vanuit ons. 

 

https://praktijkdeblik.nl/de-praktijk/vergoedingen/

