
ACT staat voor Assertive Community Treatment, 
een vorm van ambulante behandeling bij mensen 
die intensieve zorg nodig hebben. Op deze 
informatiekaart staat in het kort wat je van het team in 
de regio Eemland/Zuidoost kunt verwachten. Ons 
team is gevestigd op het terrein van Altrecht op het 
adres: Eikenpage 2 in Den Dolder. Ons mailadres is: 
actjeugdezo@fi voor.nl. Tijdens kantoortijden kun je ons 
bereiken op telefoonnummer: 06 - 22 44 20 81.
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met zijn allen gesprekken inplannen. Natuurlijk 

is niet voor iedereen alles van toepassing, 

we gaan je eerst leren kennen en kijken welk 

aanbod bij jou past!

Roos (in behandeling): “Ze zagen me 
echt als een mens met problemen en 
niet als een diagnose. Dat is wel eens 
anders! Nu basiszaken goed geregeld 
zijn hoop ik ook de rust te vinden 
om het gesprek met mijn vader over 
vroeger aan te gaan. Dat zal best nog 
wel wat worden, maar de mensen om 
me heen kunnen mij daarbij helpen.”

Bart (vader): “Na een paar maanden 
zagen we verbetering bij Sjors. Hij gaf 
aan wanneer hij het moeilijk had en waar 
hij ondersteuning nodig had. Hij kreeg 
meer grip op zijn gedragsproblemen. 
Natuurlijk heeft hij nog steeds mindere 
momenten, maar ons sterke onderlinge 
contact maken die bespreekbaar.”

Wat is ACT Jeugd eigenlijk?

ACT staat voor Assertive Community Treatment, 

een vorm van ambulante behandeling bij 

mensen die intensieve zorg nodig hebben. 

Wij behandelen jongeren van 12-24 jaar met 

ernstige en complexe psychiatrische problemen 

die om allerlei redenen niet naar onze polikliniek 

komen. Bijvoorbeeld omdat iemand dat zelf 

niet nodig vindt of spannend vindt. Ons team 

bestaat uit verschillende disciplines met ieder 

zijn eigen kwaliteiten die ook naar je toe komen. 

Wat doet ACT Jeugd?

Wij bezoeken je thuis, op school of op een 

andere plaats, waarbij we een inhoudelijke 

behandeling (cognitieve gedragstherapie, 

medicatie, psychomotore therapie, 

agressieregulatie) combineren met 

ondersteuning in de psychosociale zaken 

(zoals het aanvragen van een uitkering of het 

zoeken van een goede woonplek, werkplek 

of opleiding). We doen ook diagnostiek. We 

brengen met jou in kaart wat je kwaliteiten en 

kwetsbaarheden zijn, zodat de behandeling 

zo goed mogelijk kan aansluiten. Daarnaast 

zijn we er ook voor jouw ouders en omgeving. 

We bespreken hoe ze jou goed kunnen 

ondersteunen. Dat betekent dat we soms ook 

Contact opnemen met ons team?

Bel naar 06 - 22 44 20 81 of 

mail naar actjeugdezo@fivoor.nl

Welkom bij het ACT Jeugd, 
team Eemland/zuidoost


