
Voor jou
Jongerengroep 16 jaar en ouder



Je vader of moeder is psychisch 
ziek of verslaafd
Of misschien wel allebei. Daardoor ben je 
misschien wel gewend om veel rekening te 
moeten houden met je ouders. 

Dat je je leven al zo hebt georganiseerd dat je 
elk moment voor ze kunt klaarstaan. Maar hoe 
combineer je dat met je eigen leven. Heb je 
genoeg tijd voor je studie of je vrienden. Of heb 
je geen vrienden omdat je denkt dat je de enige 
bent met deze problemen.

Meer jongeren zoals jij
Er zijn meer jongeren die in dezelfde situatie 
zitten als jij. Met dezelfde soort vragen en 
zorgen. Mensen die jou begrijpen en aan een 
half woord genoeg hebben. Je vindt elkaar in 
onze jongerengroep.

Samen praten 
In tien bijeenkomsten praat  je in deze 
jongerengroep met elkaar over vragen en 
zorgen die je bezighouden. Over erfelijkheid 
bijvoorbeeld en vragen over de toekomst. 

De begeleiders geven géén therapie maar 
bieden wel hulp door te luisteren en samen 
met jou te zoeken naar een andere manier van 
omgaan met (één van) je ouders. Ook als je al 
uit huis bent. Er is één bijeenkomst waarbij een 
psychiater wordt uitgenodigd waar je ook al je 
vragen aan kwijt kunt.

Vier redenen om je aan te melden
• Een jongerengroep kan leuk zijn!
• Je kunt van elkaar leren hoe je beter voor 

jezelf kunt zorgen en daardoor voor je zieke 
ouder.

• Je kunt leren dat je je sterker zult voelen als 
je over de ziekte van je ouder dúrft te praten.

• Je zult zien dat je niet de enige bent!

Agnes: “Mijn vader is altijd 

dronken. Ik schaam me tegenover 

mijn vriendinnen. Ik wil dan ook 

nooit bij  ons thuis afspreken.”

Roy: “De herfstdepressie van mijn moeder duurt nu al een paar jaar.”
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Meer informatie en aanmelding

Per gemeente zijn er verschillende 
mogelijkheden om je aan te melden.
De aanmelding kan onder andere lopen via 
wijk- en gebiedsteams, huisarts/POH, medisch 
specialisten, kind- en jeugdzorginstellingen en 
ggz-instellingen.

Aanmelden of heb je een vraag? Stuur dan een 
e-mail naar kopp@ggzfriesland.nl


