
Wat is Youz?
Youz biedt advies en behandeling aan jongeren tot 24 jaar in de omgang met  
alcohol- en drugsgebruik, gokken en gamen. Afhankelijk van de problematiek biedt 
Youz verschillende behandelmogelijkheden, klinisch en poliklinisch. Youz adviseert 
 en behandelt jongeren samen met het gezinssysteem. Daarnaast werkt Youz 
outreachend in de vorm van jeugdveldwerk. Ook beschikt Youz over gezondheids-
coaches op verschillende scholen in de regio. Youz is de deskundige ketenpartner 
voor zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, gemeenten, politie en andere  
organisaties. Youz is een merk van Bouman GGZ.

Youz biedt advies en behandeling vanuit verschillende locaties in Rotterdam  
en Spijkenisse. Op de Youz poliklinieken worden jongeren individueel of in 
een groep behandeld. Youz begeleidt niet alleen de jongere zelf, maar kan ook 
de ouders of het gehele gezin begeleiden. Ook biedt Youz een zeer intensief 
behandelprogramma,namelijk MDFT (Multi Dimensional Family Therapy).  
Bij deze vorm van behandeling worden naast het gezinssysteem ook externe  
systemen betrokken, zoals school, werk en vrije tijd. 

Soms is een poliklinische behandeling niet voldoende. Dan biedt Youz klinische 
behandeling, voor een korte of langere periode. Onze medewerkers op de kliniek 
behandelen en begeleiden de jongeren tijdens hun verblijf. Youz biedt een 
kortdurend, modern en intensief behandelprogramma. Gedurende de opname 
volgen jongeren een behandel- en activiteitenprogramma. De kliniek beschikt  
naast faciliteiten voor behandeling en verblijf, ook over recreatie- en sportruimten.

Werkwijze
Als een jongere zich meldt bij Youz wordt in een aantal gesprekken met een  
behandelaar de problematiek vastgesteld. Indien nodig wordt aanvullend  
onderzoek gedaan door een verslavingsarts, psycholoog of jeugdpsychiater.  
Op basis van de bevindingen wordt een diagnose gesteld. Vervolgens wordt  
een behandelplan gemaakt en in overleg met de jongere vastgesteld. 

Verwijzen
U kunt een jongere het snelst verwijzen via het online aanmeldformulier  
op www.youz.nl. Wilt u overleggen over een jongere in uw praktijk?  
Youz is telefonisch bereikbaar via 088 230 30 30 of via e-mail info@youz.nl



Youz Poliklinieken:
Eendrachtsplein 12
3012 LA  Rotterdam
ma-vrij 08.30-17.00 uur maandag tot 21.00 uur

Maasstadweg 43
3097 DZ  Rotterdam 
ma-vrij 08.30-17.00 uur

Thorbeckelaan 63
3201 WJ Spijkenisse
ma-vrij 08.30-17.00 uur

Youz Kliniek
Pieter Postlaan 6
3042 CL Rotterdam
7 dagen per week, 24 uur per dag

Kijk op www.youz.nl: 
• online aanmelden
• veel informatie (ook voor verwijzers)
• zelftest, tips en trucs
• individuele coaching en behandeling
• advies en ondersteuning voor ouders
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Algemene contactgegevens
T 088 230 30 30
F 088 230 57 30
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