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versie met schaduw versie zonder schaduw

Kansen voor kinderen
Gemeenten dragen vanaf 2015 verantwoordelijkheid voor het gehele terrein 
van jeugdbeleid. De invulling van dat nieuwe beleidsterrein zal per gemeente 
verschillen, passend bij wat er aan problematiek speelt (zoals werkloosheid, 
achterstandswijken, jeugdcriminaliteit). Maar de essentie van het beleid 
zal altijd hetzelfde zijn: kinderen kansen geven. Kinderen kansen geven om 
zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een goed en gelukkig leven. 
Kansen op een diploma en een passende baan. Kansen op gezondheid en 
zingeving. 

Sommige kinderen dreigen echter al op jonge leeftijd vast te lopen in hun 
ontwikkeling, door problemen in het gezin waarin ze opgroeien of door 
klachten van psychische aard. Kinnik kind en jeugd ggz zet zich er voor in om 
kinderen in Friesland weer ontwikkelingsmogelijkheden te geven. ‘Kunnen 
wat je kan’, is hoe we dat verwoorden.  

Aan de hand van zeven praktijkvoorbeelden geven we u in deze folder graag 
een beeld op welke wijze Kinnik wil bijdragen aan kansen voor kinderen. Dit 
doen we overigens veelal in samenwerking met anderen.

Kunnen
wat je
kan
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De leerplichtambtenaar kreeg 
te horen dat het kind ziek was 
geweest. En de keren daarop 
hielden de ouders vol dat hun 
zoon opnieuw ziek was. Maar 
ondertussen was Jannes alleen in 
de brugklas twee weken naar school 
geweest. Sindsdien had hij zich 
teruggetrokken op z’n slaapkamer 
en leefde al drie jaar lang het leven 
van een – jonge – kluizenaar. 

De huisarts kreeg een vermoeden 
dat er in het gezin iets niet pluis 
was en consulteerde Kinnik over de 
situatie. Besloten werd om het FACT 
Jeugd-team polshoogte te laten 
nemen (FACT staat voor Flexible 
Assertive Community Treatment, 
een ingewikkelde benaming voor 
intensieve zorg aan zorgmijders en 
multiproblem gezinnen). 

De FACT Jeugd-medewerker wordt 
eerst aan de deur geweerd. Er is 
niets aan de hand, geven meneer 
en mevrouw aan (schaamte en 
onmacht vormen vaak een enorme 
blokkade om hulp te aanvaarden). 
Na herhaalde bezoeken laten de 
ouders de Kinnik-hulpverlener 
uiteindelijk toch binnen. De volgende 
stap is om contact met Jannes te 
krijgen. Hoe krijg je binding met 
een jongen die zo angstig is dat 
hij al jaren niet meer onder de 
mensen komt? Je gaat wat met 
hem doen (en hoopt zo ondertussen 
eerste therapeutische interventies 
te kunnen plegen). Dus werd er 
gebouwd aan een schuurtje en 
getimmerd aan een konijnenhok. 
Dat hielp. Net als gezamenlijke 
fietstochtjes – broodnodig om de 
jongen vitamine D op te laten doen. 
Met dagelijkse telefoontjes (‘ben 
je wakker?’) lukte het om zijn 
verstoorde dag- en nachtritme te 
herstellen. Ook krijgt zo het FACT 
Jeugd-team gaandeweg zicht op wat 
er aan zijn gedrag ten grondslag ligt. 

Hoe krijg je contact met een jongen 
die al jaren op z’n slaapkamer leeft?1
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Zo was Jannes – na een periode van 
heel veel geduld en niet opgeven 
van de kant van de FACT Jeugd-
medewerker – uiteindelijk zo ver om 
in een dagbehandelingsprogramma 
te werken aan zijn sociale fobie en 
een weg terug te vinden naar een 
normaal bestaan. Weer naar een 
brugklas op een gewone school paste 
daar gezien zijn leeftijd niet bij, 
dus werd een aangepaste leerroute 
voor hem uitgestippeld, samen 
met Horizon voor begeleiding in 
schoolomgeving. 

Behandelvorm: begeleiding door FACT Jeugd-team,
  gevolgd door dagbehandeling 
Duur:   4 maanden behandeling en begeleiding,
  wisselend aantal uren per week 
  3 maanden dagbehandeling, 4 dagdelen per week
Resultaat:  sociale fobie overwonnen,
  aangepaste leerroute uitgezet
Vervolg:   begeleiding in schoolomgeving door Horizon 

Het vraagt vasthoudendheid om ‘gesloten’ probleemsituaties open te breken. 

Welke interventies werken en hoe lang de bemoeienis moet duren, laat zich 

niet voorspellen. Dus moeten de werkers inventief zijn en het hulpaanbod 

flexibel. 
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Ze zag geen andere uitweg meer dan 
zichzelf maar ‘weg’ te maken uit het 
leven van haar ouders. Dus nam ze 
op een zondagmiddag twee strips 
paracetamol in en ging daarna op de 
badkamervloer zitten, met de deur 
op slot. Gelukkig gingen haar ouders 
deze middag nu eens niet helemaal 
op in onderlinge ruzie – zoals al 
maanden voortdurend het geval 
was – maar merkten ze op dat Sanne 
boven wel heel stil was.

Zo kon deze suïcidepoging op tijd 
worden verijdeld. Maar nadat in 
het ziekenhuis haar maag was 
leeggepompt, was wel duidelijk dat 
Sanne niet weer gewoon naar huis 
kon. Ingeschakeld via Spoed4jeugd, 
bezocht een medewerker van 
de crisisdienst van Kinnik het 
meisje nog diezelfde avond in het 
ziekenhuis en regelde dat ze een 
paar dagen bij Kinnik in de kliniek 
kon herstellen.

Als je ouders steeds ruzie hebben
en jou ondertussen niet zien2
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Behandelvorm: korte opname in kliniek, 
  gevolgd door gezinsbehandeling aan huis 
Duur:   meisje 3 dagen in kliniek
  daarna 6 weken begeleiding aan huis van 
  gezin, 4 uur per week
Resultaat:  depressieve klachten meisje verdwenen,
  contact ouders en kind hersteld  
Vervolg:   nog een paar ondersteunende gesprekken 
  voor meisje (poliklinisch)
  ouders relatietherapie

Een crisis biedt een kans om schadelijke patronen in een gezin om te buigen 

naar gezonde verhoudingen. Maar dan moet je er wel gelijk bij zijn en ín het 

gezin nieuwe inzichten doen ontstaan.

In gesprekken met een gz-
psycholoog bleek dat Sanne door 
de relationele spanningen tussen 
haar vader en moeder steeds 
ongelukkiger geworden was. Haar 
depressieve klachten verergerden 
doordat ze helemaal niet gezien 
werd in wat het huiselijk conflict 
voor haar betekende. Zo kon het 
gebeuren dat een meisje van 13 tot 
de overtuiging kwam dat ze er maar 
beter niet meer kon zijn.

Voor de ouders kwam de noodkreet 
van hun dochter als een schok. Ze 
stemden graag in met het aanbod 
van Kinnik om hen te helpen het 
contact met hun kind te herstellen. 
Met begeleiding aan huis kregen 
de drie gezinsleden inzicht in hun 
onderlinge reactiepatronen en 
vonden ze nieuwe mogelijkheden 
om bij spanningen toch in contact te 
blijven.
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Anke is 15 jaar als ze – op advies van 
school – bij Kinnik terecht komt. Zij 
heeft vlak voor de schoolvakantie 
gehyperventileerd, waarschijnlijk 
een paniekaanval gehad en is erg 
bang geworden om weer naar school 
te gaan en daar opnieuw in paniek te 
raken. Ze slaapt niet meer en huilt 
aldoor uit angst-voor-de-angst. 

Anke wordt binnen een week 
gezien door een gz-psycholoog die 
haar na haar verhaal uitlegt dat 
ze een paniekaanval heeft gehad. 
Ze krijgt uitleg over angst, paniek 
en vermijding. Ze leert angstige 
gedachten te herkennen en uit 
te dagen en ze leert over dapper 
gedrag. Anke gaat met een snelle 
opbouw weer naar school en na vijf 
keer psycho-educatie heeft ze het 
vertrouwen in zichzelf terug.

Haar ouders hebben er wat minder 
vertrouwen in. Ze zijn bang dat hun 
dochter zomaar weer een terugval 
krijgt en houden haar scherp in de 
gaten. Hierdoor krijgt Anke ruzie 
met haar ouders. Een gezinsgesprek 
hierover levert op dat Anke kan zien 
dat haar ouders uit bezorgdheid zo 
reageren en dat de ouders zien dat 
het echt veel beter gaat met hun 
kind. Anke krijgt weer meer ruimte 
van haar ouders, passend bij haar 
leeftijd, en de ouders zijn gerust. Een 
follow-up contact drie maanden later 
levert op dat het meisje klachtenvrij 
is. 

Behandelvorm: poliklinisch  
Duur:   5 sessies (45 min.) voor dochter, 1 gezinsgesprek 
Resultaat:  geen paniekaanvallen meer, meisje vervolgt schoolopleiding
Vervolg:   na follow-up contact wordt behandeling afgerond

Schoolangst na paniekaanval3

Jongeren staan snel op achterstand (schoolvermijding, isolement, vastlopen 

in ontwikkeling) als beginnende klachten niet snel worden opgepakt. Door er 

snel bij te zijn, kan de hulp beperkt blijven tot een kort traject. 
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De ouders van Juanita zijn bij 
Kinnik gekomen omdat ze bij hun 
dochter een vorm van autisme 
vermoeden. Ze beschrijven haar als 
sociaal angstig, afwezig en weinig 
contact makend. Uit diverse tests 
komt echter niets naar voren dat 
op een ontwikkelingsstoornis zou 
kunnen duiden. Doorpratend met 
de ouders over wat er dan wél aan 
de hand zou kunnen zijn, komt ter 
sprake dat moeder zelf een verleden 
in de psychiatrie heeft. 

Nare jeugdervaringen hebben haar 
onzeker en overbezorgd gemaakt. 
Zou de angstigheid van Juanita niet 
een weerspiegeling kunnen zijn van 
haar eigen angsten en onzekerheid? 
Moeder kan onder ogen zien dat dit 
een aannemelijke verklaring lijkt 
voor de klachten van haar dochter. 
Ze neemt graag het hulpaanbod aan 
om dit patroon van angstoverdracht 
te doorbreken. 

Behandelvorm: begeleiding door KOPP-medewerker 
  (KOPP = Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek)
Duur:   5 x huisbezoek, 90 minuten  
Resultaat:  moeder heeft geleerd eigen angsten niet op kind te projecteren
Vervolg:   desgewenst nog een paar keer huisbezoek 

Juanita maakt verwachtingen
niet waar4

In de jeugd-ggz draait het nooit alleen om het kind, ouders maken altijd 

onderdeel uit van de behandeling. Zowel in de vraagstelling – wat is er aan 

de hand? wie heeft hier een probleem? – als in de oplossing. Ouders spelen 

een sleutelrol in het herstellen van gezonde ontwikkelingscondities voor hun 

kind.
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Op de basisschool leek er nog niets 
aan de hand. Maar toen Hylke 
op het VMBO begon te puberen, 
ging het snel van kwaad tot erger. 
Hij had agressieve buien, was 
onvoorspelbaar in zijn gedrag, 
verscheen vaak niet op school 
en had voortdurend bonje met 
zijn ouders. Die reageerden met 
maatregelen als huisarrest en 
het inhouden van zakgeld. Hun 
straffende houding maakte niet dat 
Hylke zich anders ging gedragen, 
hij dreef steeds verder van zijn 
ouders af. Veelvuldig wietgebruik 
was aanleiding om verslavingszorg 
in te schakelen. Bij VNN had men 
het vermoeden dat er meer ten 
grondslag lag aan zijn wisselvallige 
gedrag dan alleen het effect van 
blowen. Dus werd een afspraak 
bij Kinnik gemaakt. Daar vertelde 
Hylke voor het eerst dat hij soms 
dingen ziet die er niet zijn. En 
stemmen hoort die hem – heel 
dwingend – opdrachten geven. 
Zijn wilde buien blijken achteraf 
psychotische episodes te zijn 
geweest, zijn agressie veroorzaakt 
door angst. 

Een onhandelbare puber5
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Behandelvorm: dagbehandeling    
Duur:   3 maanden, vijf dagdelen per week  
Resultaat:  jongere heeft geleerd om te gaan met z’n stoornis
Vervolg:   half jaar beschermd wonen

Door een verkeerd etiket lopen probleemkinderen het risico in de verkeerde 

hoek te worden gezet. De kunst is om niet af te gaan op de verschijningsvorm 

van problemen (agressie, middelengebruik), maar deze te duiden als 

symptomen van een onderliggend probleem. En dáár de behandeling op te 

richten. 

In een dagbehandelingsprogramma 
krijgt Hylke weer een normaal 
dag- en nachtritme terug. Hij 
wordt op medicatie ingesteld en 
leert in therapie om bij zichzelf 
angstgevoelens te herkennen en 
deze niet te vertalen in agressie. 

Na drie maanden dagbehandeling 
is Hylke stabiel genoeg voor een 
volgende stap. Terug naar huis is 
geen optie, gezien de verstoorde 
verhouding met zijn ouders. Een 
half jaar beschermd wonen bereidt 
hem voor op een zelfstandig bestaan. 
Met zijn oude school wordt contact 
gelegd zodat hij alsnog zijn VMBO-
diploma kan halen.
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In de wachtkamer eet het meisje 
achter elkaar drie zakjes suiker leeg. 
Moeder vindt dat blijkbaar oké. De 
papiertjes laat ze slingeren, mama 
ruimt ze wel op. 

In het welkomstgesprek valt op 
dat het meisje tegen moeder een 
hoog piepstemmetje gebruikt, in 
de spelkamer praat ze op gewone 
toon tegen de hulpverlener. ‘Ik ben 
hier omdat het van mijn moeder 
moet’, is haar omschrijving van 
wat er aan de hand zou kunnen 
zijn. Moeder geeft ADHD als 
mogelijk probleem. Ze beschrijft 
haar kind als druk, veeleisend en 
dominant. Uit informatie van de 
school komt een ander beeld naar 
voren. Samira vertoont een normale 
leerontwikkeling, is in de klas vaak 
wel springerig maar gedijt onder de 
strakke regie van de leerkracht. Uit 
de diagnostische vragenlijst komen 
geen aanwijzingen voor ADHD naar 
voren. 

Met dit kind ga ik het goed doen6
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Behandelvorm: diagnostiek    
Duur:   90 minuten + adviesgesprek met moeder
Resultaat:  kind zonder etiket verder,
  moeder bewust van eigen opvoedingsvragen
Vervolg:   opvoedingsondersteuning via Bureau Jeugdzorg of 
  mogelijk in de toekomst door het wijk of gebiedsteam

Een beroep op jeugd-ggz is voor ouders soms een gemakkelijker stap dan 

hun eigen opvoedingsverlegenheid onder ogen te zien. Korte diagnostiek 

maakt duidelijk dat er met hun kind niets aan de hand is en dat zij zelf aan 

zet zijn om te voorkomen dat hun kind blijvende schade oploopt van hun 

opvoedingsstijl. 

‘Volgens mij word jij heel erg 
verwend door je moeder’, brengt 
de hulpverlener in, waarop het 
meisje wat moet lachen, met een 
tersluikse blik op mama. Die geeft 
toe dat ze haar dochter veel gunt 
en bijna nooit iets weigert. Uit 
informatie over haar eigen jeugd 
komt naar voren dat ze als kind 
ernstig is verwaarloosd. ‘Met mijn 
eigen kind ga ik het goed doen’, heeft 
ze zich als jonge, alleenstaande 

moeder voorgenomen. Maar een 
onbegrensde opvoeding kan van 
kinderen nare wezens maken, dat 
is haar ook wel duidelijk. Verdere 
hulp bij Kinnik is niet nodig, maar 
ondersteuning bij de opvoeding zou 
wel fijn zijn, is de conclusie. Dat 
hoeft niet door Jeugd GGZ geboden 
te worden, maar bijvoorbeeld door 
Bureau Jeugdzorg of wellicht straks 
het wijk- of gebiedsteam. 
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Een jochie van vier jaar dat zegt dat 
hij binnenkort vast dood gaat. Is dat 
normaal, vraagt een huisarts zich af. 
Ouders zijn bij hem op het spreekuur 
gekomen omdat hun zoontje sinds 
kort klaagt over hevige pijn op 
allerlei plekken en steeds praat 
over dood gaan. Lichamelijk lijkt er 
niks aan de hand te zijn en daarom 
raadpleegt de huisarts de kinder- en 
jeugdpsychiater van Kinnik. Die 
vraagt naar recente gebeurtenissen 
in het leven van het jongetje. Oma 
is onlangs overleden, komt dan 

naar voren. De psychiater oppert 
dat het gedrag van het kind daar 
mogelijk een reactie op is. Misschien 
is het een manier om aandacht van 
mama te krijgen, die immers ook 
heel verdrietig was bij het overlijden 
van oma. Zie het gedrag maar even 
aan, is het advies, het lijkt een 
normale reactie op een bijzondere 
gebeurtenis.

De ouders zijn gerustgesteld, als ze 
dit van de huisarts te horen krijgen. 
Inderdaad praat hun zoontje na 
verloop van tijd niet meer over dood 
gaan, als thuis het leven ook z’n 
gewone loop weer krijgt. 

Behandelvorm: consultatie 
Duur:   10 belminuten  
Resultaat:  huisarts kan ouders adviseren
Vervolg:   geen

Gek gedrag 
is soms een normale reactie7

Soms is even meekijken al genoeg. Een blik op de omgeving van het kind kan 

veel gedrag begrijpelijk maken, ingrijpen is lang niet altijd nodig. 
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Hoe werkt Kinnik?
Uit de zeven voorbeelden komt naar voren welke zienswijze Kinnik heeft op 
het helpen van kinderen en ouders. 

•	Er snel bij zijn 
Kinderen staan snel op achterstand als hun problemen niet tijdig 
onderkend worden. Hoe eerder een kind geholpen wordt hoe beter, 
uitgestelde hulp is doorgaans dure hulp. 

•	 Ingrijpen is lang niet altijd nodig 
Problemen gaan soms vanzelf over. Vaak spelen factoren in de omgeving 
van het kind een rol. We kijken altijd naar de context van het kind.

•	Diagnostiek verheldert veel 
Gedrag van een kind is voor ouders soms moeilijk te duiden. Een kort 
diagnostisch traject geeft inzicht in wat er met hun kind aan de hand is 
(dat hoeft niet altijd een stoornis te zijn) en hoe zij hun opvoeding daar op 
kunnen afstemmen.

•	Ouders spelen sleutelrol 
Kinderen krijgen de beste kansen als ouders in staat zijn goede 
ontwikkelcondities voor hen te scheppen. Dus is onze hulp voor een groot 
deel op de ouders gericht. 

•	Het echte probleem aanpakken 
Een kind kan allerlei symptomen laten zien (moeilijk gedrag bijvoorbeeld), 
maar het is niet gezegd dat dáár ook het aangrijpingspunt voor hulp ligt. 
Soms ligt dat bij omgevingsfactoren, soms in een dieperliggende stoornis bij 
het kind.

•	 Crisis biedt een kans 
Door snel en deskundig aanwezig te zijn in een gezin is een crisis om te 
buigen tot een situatie waarin nieuwe gedragsmogelijkheden ontstaan. 

•	Vasthoudendheid bij gesloten problematiek 
Niet iedereen wil graag geholpen worden. Het vraagt veel geduld, 
vasthoudendheid en inventiviteit om gesloten probleemsituaties open  
te breken.

•	 Samenwerken 
Door met anderen samen te werken kan snel de juiste expertise in 
samenhang bij elkaar worden gebracht, bijvoorbeeld Spoed4Jeugd, KOPP, 
FACT Jeugd.
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Breed palet
Kinnik biedt een breed palet aan behandelvormen: van preventie tot 
crisiszorg, van lichte hulp tot intensieve begeleiding, van diagnostiek tot 
nazorg, van gezinsbehandeling-aan-huis tot opname in een kliniek. Zo kunnen 
we precies die zorgintensiteit aanbieden die past bij de problematiek van het 
kind en de behoefte van ouders.

Specialisatie: kinderen die vastlopen in hun 
ontwikkeling 
Kinnik maakt onderdeel uit van GGZ Friesland en heeft de deskundigheid 
in huis om alle veel voorkomende stoornissen te behandelen. Onze 
specialisatie: kinderen met complexe problemen, die daardoor vastlopen in 
hun ontwikkeling. Onze aanpak hiervoor duiden we aan met het begrip vivio: 
vroegtijdig interveniëren bij vastlopen in ontwikkeling. Kinderen missen 
kansen als psychiatrische problematiek niet tijdig wordt onderkend. Door er 
vroeg bij te zijn kunnen – ook ernstige – stoornissen goed worden aangepakt 
en kan veel leed op volwassen leeftijd worden voorkomen. Juist voor deze 
doelgroep is continuïteit van zorg van belang. Kinnik kan deze bieden 
doordat we voor adolescenten binnen GGZ Friesland kunnen samenwerken 
met het team van Volwassenen.

Unieke functies Kinnik
Kinnik onderscheidt zich met een aantal unieke functies van andere jeugd-
ggz-aanbieders:
•	 Crisisdienst 

Voor acute situaties zijn we 24 uur per dag inzetbaar. Crisismeldingen 
komen binnen via Spoed4Jeugd, een samenwerkingsverband van Bureau 
Jeugdzorg, Jeugdhulp Friesland, Reik en Kinnik. Is psychiatrische 
expertise gewenst, dan bezoekt een crisismedewerker van Kinnik het 
gezin, zo nodig bieden we behandeling (of crisisinterventie) tot de situatie 
weer stabiel is. 

•	Kliniek 
Soms is de situatie thuis zo moeilijk geworden dat een tijdelijke opname 
nodig is. Kinnik is ook erkend voor gedwongen opnames (in het kader van 
de wet BOPZ, Bijzondere Opnames Psychiatrische Zorg). Een opname is een 
ingrijpende ervaring. We werken er als Kinnik naar toe om de klinische 
zorg zo veel als mogelijk te ambulantiseren.
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•	FACT-zorg 
Als intensieve bemoeizorg nodig is, zetten we FACT Jeugd in (afkorting 
van Flexible Assertive Community Treatment) in. FACT Jeugd bieden 
we samen met VNN. Vanaf 2015 breiden we deze samenwerking uit naar 
Accare en Jeugdhulp Friesland. Zo ontstaat in de gehele provincie een 
dekkend netwerk van bemoeizorg. 

Transitie biedt kansen
Nu de verantwoordelijkheid voor jeugdhulp bij gemeenten komt te liggen, 
ontstaan er kansen om het voor kinderen beter te doen. Eerder op het 
spoor komen van problemen, hulp zo licht mogelijk houden en liefst dicht 
bij huis bieden. De gebiedsteams (of sociale wijkteams) kunnen hierbij een 
zeer waardevolle rol spelen. Zij maken het mogelijk om over te schakelen 
op een lichtere vorm van begeleiding, zodra cliënten geen specialistische 
behandeling in de jeugd-ggz meer nodig hebben. Voor Kinnik alle reden 
om te investeren in een goede samenwerkingsrelatie met deze nieuwe 
ketenpartners. 

Van onze kant dragen we graag bij aan het werk van de gebiedsteams. Door 
even mee te kijken wat er aan de hand is of zo nodig kort mee te behandelen. 
We willen onze expertise graag delen met de gebiedsteams, zodat zij in staat 
zijn (beginnende) psychiatrische problematiek te signaleren.

Op onze website www.kinnik.nl is binnenkort informatie te vinden over het 
programma dat we daarvoor kunnen aanbieden met o.a. cursusdagdelen en 
klinische lessen.
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Kinnik in feiten en cijfers
Algemene gegevens
• Aantal cliënten per jaar: circa 4.000 onder 18 jaar in 2013.
• Aantal cliënten per gemeente: zie de kaart op pagina 20 en 21.
• Werkgebied: Friesland.
• Vestigingen in: 

- Leeuwarden (polikliniek, dagbehandeling, kliniek en beschermd  
  wonen); 
- Leeuwarden (FACT Jeugd). Per 1 januari 2015 wordt dit opgedeeld in    
  Noord (vanuit Leeuwarden) en Zuid (vanuit Heerenveen). 
- Drachten (polikliniek en Logeerhuis); 
- Sneek (polikliniek); 
- Heerenveen (polikliniek en dagbehandeling). 
Aantal medewerkers: circa 200 (130 fte).

Hoe helpt Kinnik haar cliënten?
       
       

       Polikliniek

       Dagbehandeling

       Kliniek

       Beschermd wonen

       Logeerhuis
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Procentuele leeftijdsverdeling cliënten (in 2012)
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Sneek: polikliniek

Het Bildt: 93

Franekeradeel: 193

Harlingen: 111

Littenseradiel: 60

Menameradiel: 100

Súdwest Fryslân: 462

Terschelling: 8

Vlieland: 0
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Aantal cliënten per gemeente
(cijfers van 2012)



Heerenveen: polikliniek en
dagbehandeling

Sneek: polikliniek

Achtkarspelen: 124

Ameland: 9

Het Bildt: 93

Dantumadiel: 81

Dongeradeel: 92

Ferwerderadiel: 49

De Friese Meren: 248

Heerenveen: 284

Kollumerland c.a.: 27

Leeuwarden: 660

Leeuwarderadeel: 96

Littenseradiel: 60

Menameradiel: 100

Ooststellingwerf: 115

Opsterland: 193

Schiermonnikoog: 0

Smallingerland: 331

Tytsjerksteradiel: 131

Weststellingwerf: 156

Buiten Friesland: 99

Leeuwarden: polikliniek, dagbehandeling, 
kliniek, beschermd wonen en FACT Jeugd

Drachten: polikliniek en
Logeerhuis
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Notities
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Vragen of opmerkingen over de inhoud van deze folder? We horen
het graag via directie@kinnik.nl. 
Meer exemplaren bestellen? Ook dat kan via directie@kinnik.nl.

Voor meer informatie zie www.kinnik.nl.


