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Voor wie is het CGB niet geschikt.
Jongeren waarbij andere problemen voorrang 
hebben. Zowel op individueel niveau (psychose, acute 
suïcidaliteit, ernstige automutilatie) als op gezinsniveau 
(fysieke en psychische veiligheid, forse instabiliteit op 
diverse gebieden en ernstige crisis) kunnen problemen 
zo acuut zijn dat daar eerst aandacht voor moet zijn 
voordat er voldoende energie en ruimte is om aan 
stabiliteit en verandering te kunnen werken in een 
ambulante setting.
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Centrum voor Gezinsbehandeling Culemborg 
voor complexe problemen
Werken met gezinnen betekent voor ons in de 
eerste plaats dat we afstemmen op ieder gezin en de 
bijbehorende omgeving. De samenstelling, dynamiek, 
normen en waarden maken immers ieder gezin uniek. 
Elke persoon in het gezin is naast gezinslid ook een 
mens met een eigen geschiedenis. Gezinnen en 
familieverbanden zijn divers en kennen eigen en 
daarmee ook verschillende gezinsculturen. Verbinding 
maken en afstemming zijn voorwaarden voor 
behandeling.
Binnen het CGB is er brede kennis en ervaring in het 
werken met gezinnen met ingewikkelde problemen.  
Naast kennis van individuele en psychiatrisch 
benoembare problemen weten we veel van 
communicatie in gezinnen, gezagsverhoudingen  en 
onderlinge beïnvloeding. We  gebruiken daarom 
verschillende methoden, passend bij de klacht en het 
gezin. 
 
Voorbeelden
• Problemen waarvoor mensen zich bij het CGB 

aanmelden zijn veiligheidsproblemen o.a. als gevolg 

van (v)echtscheidingen of grensoverschrijdend 
gedrag. De problemen zijn dan soms zo groot dat 
kinderen en wat zij nodig hebben uit beeld dreigen 
te raken en hun ontwikkeling en welzijn in het geding 
zijn. Kinderen kunnen klem komen te zitten en voor 
keuzes komen te staan die zelf niet kunnen maken.

• Problemen als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen 
als overlijden, invaliditeit, geweld, ziekte, ongeval, 
ontslag, faillissement.

• Gedragsproblemen waarbij de rollen in het gezin 
onduidelijk zijn geworden en ouders hun gezag niet 
meer kunnen of durven uitoefenen.

• Angstproblemen of depressieve problemen waarbij 
het geven van overmatige bescherming en steun aan 
kinderen, de ontwikkeling naar zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid belemmert. Vaak zijn dan onderlinge 
grenzen vervaagd.

• Problemen in nieuw samengestelde gezinnen 
waarbij sprake is van onduidelijke rolverdelingen, 
loyaliteitsproblemen, machteloosheid en dagelijkse 
stress.

• Problemen die te maken hebben met nieuwe 
levensfases en de veranderende onderlinge (gezags)
verhoudingen en behoeften.

• Ouders zijn ook kinderen geweest en soms is het 
zo dat de eigen opvoedingsgeschiedenis  leidt tot 
problemen in het opvoeden van de eigen kinderen. 
We noemen dat intergenerationele problemen.

 
Werkwijze
Na verwijzing van huisarts, medisch specialist of door 
het gemeentelijke jeugdteam kunt u zich telefonisch 
(0345-820429) of via onze website 
www.centrumvoorgezinsbehandeling.nl aanmelden.
In het eerste gesprek staat kennismaking centraal. Met 
elkaar onderzoeken we en proberen we te begrijpen we 
wat er aan de hand is. Samen met het gezin bespreken 
we wat de meest helpende behandelvorm is voor dat 
moment en in deze situatie.
Behandeling kan bestaan uit gezinstherapie, 
ouderbegeleiding in combinatie met individuele 
therapie of partner-relatietherapie. Ook zijn combinaties 
denkbaar maar steeds zijn we gericht op de voor het 
gezin meest helpende werkvorm.
 
Voor wie:
Gezinnen met een kind in de leeftijd van 18 jaar 
of jonger, gezinnen met adolescenten tot 21 jaar 
en gezinnen die zijn vastgelopen ondanks eerdere 
hulpverlening.  
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