Betreft: Informatie voor verwijzers over het aanmelden van cliënten bij Jonx
Jonx
Jonx helpt kinderen en jongeren met psychische problematiek en hun ouders/verzorgers. Daarnaast bieden wij
hulp aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Jonx Is onderdeel van Lentis en bestaat uit twee verschillende afdelingen: Jonx Ambulant, Jonx Autisme en een
aantal specialistische teams.
Jonx Ambulant
Jonx ambulant is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van 0 tot en met
23 jaar met psychische problematiek, zoals bijvoorbeeld ADHD, autismespectrumstoornissen, angststoornissen,
depressie, trauma en gedragsproblemen.
Jonx ambulant biedt advies, diagnostiek en behandeling. We denken graag met u mee om situaties op te lossen.
In onze aanpak betrekken we de ouders/verzorgers en eventuele anderen die betrokken zijn. Samen werken we
aan effectieve oplossingen. Wij bieden hulp thuis, op school, vanuit de lokale teams of op een van onze
vestigingen verspreid over de provincie Groningen. Vind de locatie die u zoekt in ons overzicht van locaties.

Correspondentieadres
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Bezoekadres
Lagerhout, E 35
9471 KB Zuidlaren
Telefoon 050 409 7741/
7868
Fax 050 409 7050

Jonx Autisme: Autisme Team Noord Nederland
Het Autisme Team Noord-Nederland kortweg ATN maakt deel uit van Jonx Autisme. Het Autisme Team Noord
Nederland is gespecialiseerd in uitgebreide diagnostiek, behandeling en begeleiding aan (jonge) kinderen,
jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis. De hulp richt zich niet alleen op de cliënt zelf, ook
ouders, overige gezinsleden en het cliëntsysteem kunnen bij de behandeling betrokken worden.
Specialistische teams
- Poli terug naar School
- Polikliniek dwangspectrumstoornissen
- Infantteam (ASS problematiek)
- Angst en stemming polikliniek
- Trauma polikliniek
- Genderpolikliniek
- FASD-polikliniek
- LVG-jeugdpoli Timp
- GGZ voor doven en slechthorenden
- KAIRO: Kennisontwikkeling Autisme Integratie Regulier Onderwijs

Verwijzen
Verwijzers die op basis van de Jeugdwet zelf mogen doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdhulp en waarvoor
gemeenten een leveringsplicht hebben:
•
Gemeentelijke toegang via het basisteam (wij-team/wijkteam/sociaal team/CJG)
•
Huisarts, jeugdarts, medisch specialist
•
Rechter; kinderrechter maar ook andere rechters
•
Gecertificeerde instelling; de jeugdbeschermer (gezinsvoogd en voogd) en de jeugdreclasseerder
•
Justitiële Jeugdinrichting; directeur en selectiefunctionaris
Wilt u een kind, jongere of volwassene naar Jonx verwijzen? Verwijzen naar Jonx (Ambulant of Autisme) kan op
twee verschillende manieren, namelijk via online aanmelden of via Zorgdomein. Beide opties zijn veilig en komen
bij de juiste afdeling terecht.
Online aanmelden
Het is mogelijk om de jeugdige digitaal aan te melden bij Jonx Ambulant of Jonx Autisme

Aanmelden via ZorgDomein
Het is mogelijk een jeugdige digitaal aanmelden aan te melden via ZorgDomein. In ZorgDomein vindt u
bijvoorbeeld informatie over zorgtrajecten, verwijsafspraken en openingstijden van zorginstellingen. Wanneer u
kiest voor een verwijzing naar Jonx kunt u gemakkelijk en veilig de verwijsbrief verzenden via ZorgDomein.

Jonx biedt jeugd
geestelijke
gezondheidszorg en
autismehulpverlening in
de drie noordelijke
provincies. Jonx maakt
deel uit van Lentis.

