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Residentiële behandelgroep
FeniX en SaliX
FeniX vanaf 6 tot 12/14 jaar, SaliX vanaf 12/14 tot 23 jaar
Voor wie
FeniX is een behandelgroep waar kinderen tussen de 6 en 12/14 en 23 jaar 24
uur per dag verblijven. Deze behandelgroepen zijn gehuisvest in Maastricht en
Heerlen en bieden begeleiding aan kinderen waarbij er sprake is van complexe
traumagerelateerde klachten of een traumagerelateerde stoornis.
Deze kinderen hebben schokkende gebeurtenissen in de voorgeschiedenis meegemaakt waardoor de ontwikkeling problematisch verloopt. Dit kan te zien zijn in
de sociale-, emotionele-, cognitieve-, lichamelijke- of gedragsmatige ontwikkeling
bij de kinderen. Naast complexe traumagerelateerde klachten kunnen er nog andere
problematieken zijn ontstaan, zoals angsten of gedragsproblemen. Deze staan
echter niet op de voorgrond, maar zijn voortvloeiend uit de traumagerelateerde
problematiek.
Daarnaast bieden we ambulante begeleiding aan de ouders, gericht op het optimaliseren van de ouder-kind relatie.

Doelen
FeniX is erop gericht om naar een nieuw woonperspectief te werken. Dit kan zijn
dat het kind weer thuis gaat wonen, of dat het kind naar een pleeg- of gezinshuis
gaat, of een andere woonplek.
In de groep wordt onder andere gewerkt met sport, spel, mindfulness en dagdagelijkse bezigheden aan individueel afgestemde doelen van het kind. Deze doelen
kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op emotieregulering, innerlijke veiligheid, identiteit,
zelfbeeld, etc.

STERK IN JEUGD EN GEZIN

Contactpersoon
Vanuit FeniX wordt gewerkt met een vaste contactpersoon, namelijk de ambulant
medewerker. Vanuit de groep wordt ook een mentor aangesteld waarmee de
ouders regelmatig contact hebben over het kind. U kunt met hem/haar contact
opnemen als u vragen of opmerkingen heeft.

Onze werkwijze
FeniX en SaliX werken vanuit een fasegericht Trauma Focused model. FeniX is
erop gericht om kinderen stabiel en veerkrachtig te maken, zodat er naar therapie
toegewerkt kan worden. De therapie vindt veelal bij een GGZ organisatie plaats,
waarmee FeniX zorgvuldig overlegt en afstemt.
Bij FeniX en SaliX starten we met een observatiefase om vast te stellen welke
traumagerelateerde klachten er zijn en aan welke gebieden we kunnen gaan
werken om de kinderen stabieler en veerkrachtiger te maken. Na deze observatieperiode worden doelen gesteld, voor kind en ouders.
We werken op verschillende manieren aan de doelen, met specifieke stabiliseringsmodules maar ook door dagdagelijkse bezigheden te gebruiken als leermomenten
en om zelfvertrouwen op te doen. Dit wordt op individueel niveau of in groep
gegeven.
De ambulant begeleider gaat ook met de ouders aan de slag, eveneens vanuit
de traumagerichte aanpak.

Kosten
Als ouder is er een wettelijke verplichting om een bijdrage te leveren aan de kosten
van de residentiele behandeling. Dit bedrag wordt geïnd door het CAK. De hoogte
van het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal dagen dat
het kind naar de groep komt. Bij aanvang van de hulp wordt de ouder hierover
geïnformeerd door XONAR. Op de website van het CAK is aanvullende informatie
te vinden, onder andere over de hoogte van de bijdrage. Zie www.hetcak.nl.

Openingstijden
FeniX is 7 dagen per week, 24 uur per dag geopend. Contactmomenten tussen
ouders en kind worden in onderling overleg met elkaar afgesproken.

Over Xonar
XONAR biedt hulp aan kinderen, jeugdigen, ouders en opvoeders bij opgroeien opvoedvragen. Meer informatie vindt u op www.xonar.nl.

Aanmelding
Het kind wordt door de gemeente of een arts bij XONAR aangemeld voor FeniX
en SaliX. Daarna neemt onze medewerker telefonisch contact met de ouders
op om een kennismakingsgesprek te plannen.
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de thuissituatie, de wensen en
vragen besproken. De vervolgstap is het opstellen van het plan waarin wordt
afgesproken wat we gaan doen.

Contact
XONAR
T: 043 - 604 59 00
info@xonar.nl
www.xonar.nl

