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Koraal-locatie De Hondsberg in Oisterwijk biedt landelijk 
specialistische observatie, diagnostiek en exploratieve 
behandeling aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.  
De kinderen en jongeren komen uit heel Nederland en hebben 
veelal een (vermoeden van een) licht verstandelijke beperking 
en bijkomende complexe, vaak psychiatrische problematieken 
en stagnatie op verschillende ontwikkelingsgebieden. 

Er zijn kinderen en jongeren met 
problemen die zo ernstig of complex 
zijn dat regionaal beschikbare 
jeugdhulpverlening niet in staat is om 
deze problemen te verminderen of op 
te lossen. Deze kinderen en jongeren 
kunnen doorverwezen worden naar  
De Hondsberg. 

Het is meestal niet duidelijk hoe het 
probleemgedrag van deze kinderen en 
jongeren is ontstaan, wat er precies 
aan de hand is, wat ze op dat 
moment nodig hebben en wat hun 
toekomstperspectief is. De hulpvragen 
zijn dan ook gericht op de oorzaak van 
de complexe (gedrags-)problemen, 
diagnostiek, exploratieve behandeling 
en een (be)handel-, school- en 
toekomstadvies.

Deze kinderen, jongeren en hun ouders 
hebben vaak al een lange geschiedenis 
van hulpverlening en onderwijs achter 
de rug. Een passende beeldvorming 
en bijbehorende aanpak is gedurende 

deze periode niet gevonden. Wij zien 
veel kinderen en jongeren bij wie 
(gezins-)systemen ernstig overbelast 
zijn en daarom een beroep doen op 
verschillende, vaak intensieve vormen 
van ondersteuning en verblijf. Vaak met 
een minimaal rendement als resultaat.

∏ De Hondsberg is er voor kinderen 
   en jongeren uit heel Nederland
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Specialisten die naast de regiebehandelaar en systeemdeskundige  
ingezet kunnen worden zijn:

∏ De Hondsberg vindt onderzoek en innovatie 
belangrijk. Daarom werken wij samen met 
universiteiten, hogescholen en kenniscentra.

•	 (AVG-/jeugd)arts
•	 cognitief gedragstherapeut
•	 diëtist
•	 EMDR therapeut
•	 groepsbegeleiding
•	 GZ-psycholoog (Kind & Jeugd)
•	 klinisch geneticus
•	 leerkracht P.I. School Hondsberg
•	 logopedist
•	 neuroloog

•	 (neuro)psycholoog
•	 orthopedagoog (generalist)
•	 psychiater Kind & Jeugd
•	 psychomotorisch therapeut
•	 seksuoloog
•	 sensorisch informatie- 

verwerkingstherapeut
•	 speltherapeut
•	 verpleegkundig specialist GGZ
•	 video home trainer

Multidisciplinair team met specialisten
Bij De Hondsberg is veel deskundigheid 
aanwezig. Wij werken met specialisten 
uit verschillende vakgebieden die samen 
een multidisciplinair team vormen.  

De regiebehandelaar stelt het team 
samen op basis van de hulpvragen van 
kinderen, jongeren en hun ouders.  
De samenstelling van het team is dus 
altijd maatwerk.
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Observatie, diagnostiek en 
exploratieve behandeling
Bij De Hondsberg is veel deskundigheid 
aanwezig. Door middel van intensieve 
observatie en diagnostiek door het 
multidisciplinaire team, wordt duidelijk 
wat aan de hand is met een kind 
of jongere. Tijdens de exploratieve 
behandeling werkt het team samen 
met een kind of jongere en zijn ouders 
intensief aan herstel van functioneren, 
afgestemd op de mogelijkheden van 
een kind of jongere en zijn gezin.

Resultaat
Wanneer een kind of jongere voor 
observatie, diagnostiek en exploratieve 

behandeling bij De Hondsberg is 
geweest levert dit de volgende 
resultaten op:

•	 een helder beeld van de 
problematiek

•	 een duidelijk en praktisch advies 
hoe een kind of jongere, zijn ouders 
en hulpverleners het beste kunnen 
omgaan met de problematiek

•	 de vastgelopen ontwikkeling komt 
weer op gang

•	 de (gedrags-) problematiek neemt 
af of wordt opgeheven

•	 ouders en het netwerk kunnen, 
indien mogelijk thuis, verder werken 
aan herstel.
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Tijdelijke opname
Kinderen en jongeren worden tijdelijk 
opgenomen als de hulpvraag dermate 
complex is dat deze niet met een 
lichtere vorm van hulpverlening kan 
worden beantwoord. De Hondsberg 
heeft diverse groepen, waarbij het 
aantal kinderen of jongeren per groep 
varieert. De kinderen en jongeren gaan 
naar P.I. School Hondsberg op het 
terrein van De Hondsberg en volgen 
hier speciaal onderwijs, een onderwijs-
zorgarrangement en/of nemen deel 
aan een traject van arbeidstoeleiding 
of (arbeidsmatige) dagbesteding. 
Jonge kinderen tot zes jaar kunnen 
tijdelijk terecht in een observatiegezin. 
Voor kinderen en jongeren met zeer 
ernstige, complexe problematiek is 
opname binnen een Very Intensive Care 
groep mogelijk.

Polikliniek
Poliklinische observatie, diagnostiek 
en exploratieve behandeling is voor 
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, 
waarbij er sprake is van complexe 
problematiek die een multidisciplinaire 
kijk en aanpak vraagt. Vaak loopt bij 
deze kinderen en jongeren de opvoeding 

Ons aanbod in vogelvlucht

of hulpverlening vast op diverse 
ontwikkelingsgebieden. Uit de onder-
zoeken blijkt wat er met een kind of 
jongere aan de hand is. Daarnaast 
krijgen kinderen, jongeren, ouders en 
hulpverleners een gericht advies voor 
de thuis- of schoolsituatie. 

Dagcentrum Vroegtijdige Interventie
Het dagcentrum is voor jonge kinderen 
van 0 tot 6 jaar, waarbij al op jonge 
leeftijd vragen of zorgen zijn over de 
ontwikkeling, of problemen op het 
kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal 
of op school. Het is niet duidelijk wat  
hiervan de oorzaak is. Een kind komt 
gedurende een bepaalde periode 
meerdere dagdelen per week naar 
het dagcentrum.

Consultatie, advies en second opinion
De specialisten van De Hondsberg 
bieden consultatie, advies en second 
opinion aan professionals van zorg- 
en onderwijsinstellingen. Samen met 
professionals, ouders en kinderen/
jongeren zoeken onze specialisten 
naar verklaringen voor de ontstane 
problematiek en naar mogelijkheden 
om de situatie te verbeteren.
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Koraal

De Hondsberg 
Hondsberg 5
5062 JT Oisterwijk
infohb@koraal.nl

koraal.nl

Heeft u inhoudelijke vragen?  
Maak dan gebruik van ons telefonisch spreekuur.  
Onze professionals zijn elke werkdag tussen 13:00 en  
14:00 uur bereikbaar via telefoonnummer 013 – 52 32 833. 

Heeft u vragen over aanmelding en financiering? 
Neem dan contact met op met ons cliëntenbureau via 
013 – 52 32 826 of via clientenbureauhb@koraal.nl. 
Onze medewerkers zijn elke werkdag bereikbaar van 8:30  
tot 17:00 uur.

Samen 
op eigen 
kracht 


