
Het (FACT) jeugd team is onderdeel van de forensische poli 

jeugd van Fivoor Rotterdam. Hier behandelen wij jongeren 

met gedragsproblemen, die in aanraking zijn geweest of 

dreigen te komen met justitie en daarnaast psychiatrische 

hulp nodig hebben. Een afspraak kan plaatsvinden op de poli 

of wij komen naar jou toekomen. Op deze informatiekaart 

staat kort beschreven wat je van behandeling bij de 

forensische poli en het fact team kan verwachten.
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psychose, trauma, depressie, seksuele stoornissen, 

ADHD, autisme spectrum stoornis (ASS) en lichte 

verstandelijke beperking (LVB). De behandeling kan 

bestaan uit verschillende soorten psychotherapie, 

gezins-/systeemtherapie, ouderbegeleiding, 

medicatie, EMDR en trainingen voor agressie 

en gezond seksueel gedrag en problematisch 

middelen gebruik.

Wanneer wordt het FACT team ingezet?
Jongeren die zich redelijk aan de afspraken kunnen 

houden worden behandeld op de forensiche poli. 

Als er meer hulp nodig is omdat de jongere in 

crisis is, niet gemotiveerd is, zich niet kan houden 

aan afspraken of niet bij ons kan komen, gaat het 

team van de forensische FACT jeugd de jongere 

actief opzoeken. Door naast de jongere te staan, 

praktische hulp en steun te bieden, crisisinterventie 

te doen en te stabiliseren, wordt de jongere en zijn 

of haar netwerk gemotiveerd voor behandeling. 

De behandeling bestaat altijd uit behandeling van 

de gedragsproblemen (en het problematische 

middelen gebruik). Op indicatie kan er ook 

gebruik worden gemaakt van de behandelmodules 

die worden aangeboden binnen de forensische 

poli jeugd. 

Voor wie is de forenische poli jeugd er?

Bij de forensische poli jeugd behandelen wij 

mensen van 12 tot en met 23 jaar die kampen met 

gedragsproblemen. Die daarnaast ook in aanraking 

met justitie zijn gekomen of dreigen te komen. 

De kans is vaak groot als dit het geval is dat er ook 

psychische problemen (zoals ADHD) aanwezig zijn, 

vaak in combinatie met het veelvuldig gebruik van 

drugs. 

Hoe ziet behandeling er uit bij de poli?

Wanneer iemand bij ons komt gaan we eerst 

kijken wat er aan de hand is door het uitvoeren 

van psychologische diagnostiek. Hier brengen we 

de sterke en zwakke kanten van diegene en zijn 

netwerk in kaart.

Hierna maken wij een behandelplan gericht op 

begeleiding op alle levensgebieden; thuis, school 

en/of werk en vrije tijd. Ook kan er geholpen 

worden met huisvesting en financiële problemen.

Als er contacten met politie of justitie zijn geweest, 

krijgen deze een plaats in de behandeling. 

De behandeling is er op gericht herhaling te 

voorkomen en hem of haar te motiveren om weer 

de regie te krijgen over zijn/haar leven. 

Welke behandelmodulen zijn er?
We hebben behandelmodules 

voor onder andere het volgende:                                                           

Meer informatie over FACT 

jeugd?

lees de informatiekaart over 

forensisch fact

Behandeling bij de forensische poli en FACT jeugd


