Kenniscentrum
Kinder- en
Jeugdpsychiatrie
de beste hulp aan kinderen en gezinnen.
“ ElkeDe dag
praktijkstandaarden van het Kenniscentrum

“

Kinder- en Jeugdpsychiatrie helpen daarbij.

- Peter Dijkshoorn, Landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel

Updates over de brede jeugdhulp, nieuwe ontwikkelingen, projecten en nog
veel meer: schrijf u in op www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuwsbrief

Bezoek het Kenniscentrum Kinder- en
Jeugdpsychiatrie in Utrecht.
www.kenniscentrum-kjp.nl/contact
info@kenniscentrum-kjp.nl
(030) 22 70 415

www.kenniscentrum-kjp.nl

Versterk uw dagelijkse praktijk met onze
producten en projecten

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zet zich in
voor de beste hulp aan kinderen en jongeren met ernstige
psychische problemen. Samen met professionals, ouders
en jongeren verzamelt en verspreidt het Kenniscentrum

Praktijkstandaarden met betrouwbare, praktisch toepasbare informatie over diagnose en

kennis over de kinder- en jeugdpsychiatrie, uit

behandeling. Voor en door behandelaars en wetenschappers.

wetenschap, praktijk en ervaring. Het Kenniscentrum is
een landelijke netwerkorganisatie, georganiseerd in een

Direct bruikbare kennis in dossiers over actuele thema’s. Bijvoorbeeld suïcidepreventie in

vereniging met leden.

de jeugd-ggz, zorg voor zeer jonge kinderen of juist jongeren die volwassen worden.

70% van de kinderen die een behandeling voor ernstige psychische problemen

Wat doet het Kenniscentrum?

krijgen, doen dat bij een van de leden van het Kenniscentrum.

Kennis over kinder- en jeugdpsychiatrie verzamelen, ontwikkelen en toegankelijk
maken. Zo, dat professionals die meteen kunnen toepassen.
Investeren in duurzame samenwerkingen en netwerkrelaties, bijeenkomsten organiseren
en mensen met elkaar verbinden.

Brainwiki.nl is dé website voor jongeren over psychische problemen. Met informatie
overdeze problemen, behandelingen met en zonder medicijnen en ervaringsverhalen.
Ontwikkeld voor en met jongeren.

In co-creatie met professionals, jongeren en ouders onderzoek doen, innovatieve
projecten opzetten en kennis en tools ontwikkelen.
Meer dan een half miljoen mensen bezoeken
het Kenniscentrum jaarlijks online.

Het project Beeldverhalen voorziet jongeren met een migratie- of vluchtelingenachtergrond
van begrijpelijke informatie over ADHD, autisme, stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen
en trauma.

“

Je kunt de werelden rondom het
“ kind
niet scheiden van elkaar. We

hebben elkaar nodig en moeten samen
optrekken in het leveren van zorg.

De online wegwijzer Begrijp je medicijn beantwoordt vragen van jongeren en ouders over
medicatie. Professionals gebruiken Begrijp je medicijn om gezamenlijke beslissingen te
onderbouwen, en voor uitleg die jongeren en ouders makkelijk begrijpen.

- Prof. Dr. Philippe Delespaul,
wetenschapper, klinisch psycholoog
en ervaren hulpverlener

Kijk voor meer activiteiten van het Kenniscentrum op www.kenniscentrum-kjp.nl

