De Hondsberg

Tijdelijke opname
Observatie, diagnostiek
en exploratieve behandeling
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Samen
op eigen
kracht
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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.

Doelgroep
Observatie, diagnostiek en exploratieve
behandeling is er voor kinderen en
jongeren van 0 tot 18 jaar, met:

Naast kindeigen factoren spelen in veel
gevallen ook systeemfactoren een rol
bij het ontstaan en voortbestaan van
de problematiek.

• een (vermoeden van) een licht
verstandelijke beperking
• een (ernstig) beperkt sociaal
aanpassingsvermogen
• en complexe gedrags- en
psychiatrische problematiek.
Bij de kinderen en jongeren is sprake
van stagnatie op verschillende
ontwikkelingsgebieden en bijkomende
(combinaties van) problematieken die
door verschillende factoren zijn bepaald.
De problematiek bestaat altijd in
meerdere levensdomeinen (gezin,
buurt, school, dagbesteding, arbeid en
vrije tijd), waardoor de mogelijkheid tot
maatschappelijke participatie ernstig
wordt belemmerd.

∏ De Hondsberg is er voor kinderen
en jongeren uit heel Nederland
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De kinderen en jongeren overbelasten
de (gezins)systemen en de omgeving
ernstig en doen een langdurig beroep
op allerlei vormen van ondersteuning
en verblijf, met minimaal rendement.
Behandeling in een ambulante of semiresidentiële setting is door de ernst van
de overbelasting – tijdelijk of
structureel - niet haalbaar.
Hulpvraag
Bij een kind of jongere zijn een passende
beeldvorming en passende aanpak niet
gevonden, ondanks eerdere diagnostieken behandeltrajecten. Bij zowel het
sociale netwerk als professionals
rondom een kind of jongere is sprake
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van (ernstige) handelingsverlegenheid.
Het is onduidelijk wat het duurzame
perspectief op wonen, dag invulling en
vrije tijd is.
De benodigde (combinatie van)
specialistische interventies om
beeldvorming en perspectief
helder te krijgen en om de
handelingsverlegenheid op te heffen,
zijn in de regio van herkomst niet
beschikbaar.
Resultaat van het traject
Het tijdelijke, zeer intensieve
traject van observatie, diagnostiek
en exploratieve behandeling is

gericht op het bereiken van optimale
ontwikkelingskansen voor een kind of
jongere binnen zijn (on)mogelijkheden.
Een kind of jongere kan zo een zo hoog
mogelijke zelf- en samenredzaamheid
in de maatschappij bereiken.
Het intensieve zorgtraject met
gespecialiseerde observatie,
diagnostiek en exploratieve
behandeling heeft als doel dat een
kind of jongere zo snel als mogelijk kan
doorstromen naar een vervolgplek.
Vroegtijdig in het traject denken we
samen met een kind, jongere en ouders
na over wat een goed (regionaal)
vervolg is na De Hondsberg. Bij
voorkeur gaat een kind of jongere naar
huis, waar ouders met steun van de
(professionele) omgeving weer verder
kunnen.
Diagnostiek en exploratieve
behandeling
Observatie en diagnostiek leiden
tot een voorgesteld begeleidingsen behandelplan. In de fase van
exploratieve behandeling wordt dit
bij een kind of jongere getoetst op
aansluiting en effectiviteit.
Voor een kind of jongere en zijn
sociale netwerk wordt altijd een
traject op maat samengesteld. Dit
traject bestaat altijd uit fasen van
stabilisering, observatie, diagnostiek en
exploratieve behandeling.

De volgorde en duur van de
verschillende fasen verschilt, net
zoals de duur en intensiteit van
de begeleiding en exploratieve
behandeling.
De Hondsberg heeft diverse groepen,
waarbij het aantal kinderen en jongeren
per groep varieert. Overdag gaan zij
naar P.I. School Hondsberg. Kinderen en
jongeren volgen hier speciaal onderwijs,
een onderwijszorgarrangement 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.
Very Intensive Care
Kinderen en jongeren met zeer ernstige,
complexe problematiek vragen van hun
omgeving voortdurend grote alertheid
vanwege manipulatief, dwangmatig,
ontremd, reactief en agressief gedrag.
Zij laten frequent zeer onvoorspelbaar
en vaak fors gewelddadig gedrag zien.
Zij hebben continu toezicht, sturing,
hulp en overname nodig. Indien nodig
kan de observatie, diagnostiek en
exploratieve behandeling geboden
worden op een beveiligde of besloten
locatie.
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Multidisciplinair team met specialisten
Bij De Hondsberg is veel deskundigheid
aanwezig. Wij werken met specialisten
uit verschillende vakgebieden die samen
een multidisciplinair team vormen.
Alle teamleden hebben aanvullende
specialistische kennis op het gebied van
LVB jeugdzorg, psychiatrie en specifieke

hoog specialistische kennis passend bij
hun vak inhoud en de doelgroep.
De regiebehandelaar stelt het team
samen op basis van de hulpvragen van
de 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
neuroloog

Betrokkenheid ouders en
wijkteam /verwijzer
Ook het gezin wordt intensief bij
het traject betrokken, zowel in de
rol van ‘ervaringsdeskundig expert’
als in de rol van ontvanger van
ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm
van systeembegeleiding en/of psychoeducatie. Het wijkteam/verwijzer blijft
het gehele traject betrokken, met het
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•
•
•
•
•
•

(neuro)psycholoog
orthopedagoog (generalist)
psychiater Kind & Jeugd
psychomotorisch therapeut
seksuoloog
sensorisch informatieverwerkingstherapeut
• speltherapeut
• verpleegkundig specialist GGZ
• video home trainer

oog op wat tijdens opname nodig
is aan ondersteuning van het gezin,
versterken van het sociale netwerk en
wat nodig is in het vervolg ná opname.
Onderzoek en innovatie
De Hondsberg vindt onderzoek
en innovatie belangrijk. Daarom
werken wij samen met universiteiten,
hogescholen en kenniscentra.

Samen
op eigen
kracht
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.

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