De Hondsberg

Polikliniek
Observatie, diagnostiek en
exploratieve behandeling
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Koraal-locatie De Hondsberg heeft op basis van jarenlange
ervaring met kinderen en jongeren specifieke expertise
en deskundigheid ontwikkeld op het gebied van integrale
diagnostiek en exploratieve behandeling. Onze expertise is
ook dicht bij de thuissituatie en het gezin beschikbaar.

Wij bieden poliklinische observatie,
diagnostiek en exploratieve
behandeling aan kinderen en jongeren
van 0 tot 18 jaar, waarbij sprake is
van complexe problematiek die een
multidisciplinaire kijk en aanpak
vraagt.
Bij deze kinderen of jongeren kan
sprake zijn van:
• een (vermoeden van een)
verstandelijke beperking
• gedrags- en/of psychiatrische
problemen
• stagnatie op specifieke
ontwikkelingsgebieden
• een vastgelopen opvoedingssituatie
of een vastgelopen situatie binnen
onderwijs, zorg en/of dagbesteding
• twijfel of een tijdelijke opname
nodig is of een vraag naar
handelingsadvies waarmee ouders,
leerkrachten of hulpverleners weer
verder kunnen.
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Observatie en diagnostiek
Afhankelijk van de hulpvraag en
de onderzoeksvragen nemen de
onderzoeken een of meerdere dagdelen
in beslag. Het multidisciplinaire team
kijkt naar het gedrag van een kind
of jongere in diverse situaties. zoals
op school, thuis en tijdens individueel
onderzoek. Naast observatie worden
bij de kinderen en jongeren testen en
onderzoeken gedaan. Uiteraard worden
de ouders hier ook bij betrokken.
Het team brengt op deze manier zowel
de problemen als de sterke kanten en
mogelijkheden van een kind of jongere
in kaart. Op basis van het onderzoek
wordt een integraal beeld gevormd
en een diagnose gesteld. Er worden
adviezen geformuleerd voor verdere
hulp, begeleiding of behandeling.
Deze adviezen zijn voor de kinderen,
jongeren en ouders, maar kunnen ook
voor leerkrachten en eventuele andere
hulpverleners zijn.

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 een kind, jongere en ouders.
De samenstelling van het team is
dus altijd maatwerk.

Specialisten die naast de regiebehandelaar en systeemdeskundige
ingezet kunnen worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

orthopedagoog (generalist)
psychiater Kind & Jeugd
psychomotorisch therapeut
seksuoloog
sensorisch informatieverwerkingstherapeut
• speltherapeut
• verpleegkundig specialist GGZ
• video home trainer
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Onderzoek en innovatie
De Hondsberg vindt onderzoek en
innovatie belangrijk. Daarom werken wij
samen met universiteiten, hogescholen
en kenniscentra.

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.

∏ De Hondsberg is er voor kinderen
en jongeren uit heel Nederland

