Factsheet orthopedagogisch behandelinstituut De La Salle

Zorgvormen, cijfers cliënten en zorgzwaarte

De La Salle is een specialistisch behandelinstituut voor jeugdigen met een licht
verstandelijke beperking in combinatie
met ernstige gedragsproblemen en/of
psychiatrische problematiek.
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Partners van De La Salle zijn onder andere:

De La Salle biedt niet alleen 24-uursbehandeling en
ambulante behandeling maar ook (naschoolse)
dagbehandeling.
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De behandeling en begeleiding richt zich op de
ontwikkeling en ontplooiing van de jeugdige
binnen het gezin en de samenleving. Door het versterken van de mogelijkheden van de ouders /
verzorgers en hun kind, leren zij hun kind zelfstandig
op te voeden en leren beiden zo zelfstandig mogelijk te functioneren in het gezin.
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Doelgroep

Jeugdigen in de leeftijd tot 23 jaar, met een licht
verstandelijke beperking in combinatie met ernstige
gedragsproblemen en psychiatrische problematiek.
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De behandeling wordt aan de hand van de hulpvraag en in samenspraak met de jeugdige bepaald. Wij gaan hierbij uit van het principe: zo licht
als mogelijk en zo zwaar als nodig.
Een van de grootste krachten van De La Salle is dat
zij behandeling biedt in samenhang met onderwijs
en/of arbeid. Locatie Boxtel biedt tezamen met de,
eveneens op het terrein gevestigde interne ketenpartners, Michaelschool en Sterk in Werk een uniek
concept aan.
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