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Snelle en tijdelijke
expertise op maat
bij complexe
problematiek!
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• Koraal Consultatie Team

Soms is de problematiek van een cliënt of
leerling met (een vermoeden van) een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en
psychiatrische problematiek zo complex dat je
behoefte hebt aan de kennis en ervaring van een
specialist. Of je bent op zoek naar een goede
second opinion. Een deskundige die jou vanuit
zijn eigen expertise kan helpen en adviseren.
Het Koraal Consultatie Team (KCT) biedt snel
‘schaarse’ gespecialiseerde kennis in diagnostiek,
behandeling en ondersteuning van cliënten en
leerlingen met een complexe problematiek.
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Wie we zijn

Het KCT is een multidisciplinair kernteam dat onder meer bestaat uit een
gespecialiseerde (KJ)psychiater, een
GZ-psycholoog of Orthopedagoog-
Generalist, een Systeemdeskundige
en een Teamcoach.
Waar nodig kunnen we, om de vraag
optimaal te beantwoorden, aanvullende
expertise op maat inschakelen vanuit
een zogenoemde expertiseschil. Denk
daarbij aan een verpleegkundig
specialist, gespecialiseerde diagnostici,
vaktherapeuten, medici en coaches.

Voor wie wij werken
Het KCT maakt deel uit van het
Expertise Centrum Koraal en biedt zijn
dienstverlening zowel intern (binnen
Koraal) als extern aan. Zorg- en
onderwijsinstellingen kunnen gebruik
maken van de diensten van het KCT
door een abonnement af te nemen.

Wat wij bieden
Het abonnement geeft toegang tot
een integraal aanbod van diensten. Wij
noemen dat het basisaanbod. Dit bevat:
• De vraagverheldering of intake
• Een (telefonisch) intercollegiaal
consult, waar nodig aangevuld met
een multidisciplinair overleg binnen
het KCT
• Het opstellen van een plan van aanpak
• Rapportage
Daarnaast kent het KCT verschillende
vormen van dienstverlening, zoals
workshops, scholing, intervisie,
supervisie en tijdelijke plekken voor
opleidingen en stages.

Onze werkwijze
Naast het basisaanbod kent het KCT
een aanvullende dienstverlening en een
expertiseschil.

Het KCT werkt continu aan onderzoek en
innovatie om de dienstverlening te blijven
verbeteren. Wij gebruiken daarbij de data
van effectmetingen.
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Aanvullende
dienstverlening
De aanvullende dienstverlening van
het KCT bestaat uit multidisciplinaire
diagnostiek, advies en nazorg.
Afhankelijk van de problematiek en de
vraagstelling kan, in overleg met alle
betrokkenen, een van de volgende drie
modules worden ingezet.
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Module A – Dagdeel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Psychiatrische quickscan
Psycho-pedagogisch quickscan
Quickscan context + team
Eventueel korte hetero-anamnese
Concluderende bespreking
Korte brief
Effectmeting + Procesevaluatie

Module B – Uitgebreid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Psychiatrisch onderzoek
Dossieranalyse en -samenvatting
(hetero-)Anamnese, gedragsepisodes
Contextueel onderzoek, bejegening
Enkelvoudig psychologisch onderzoek
Adviseren in overige diagnostiek
MDO* met kernteam KCT
Deel-Adviesrapport KCT
Implementatie van maximaal één jaar
Effectmeting + Procesevaluatie

Module C – Volledig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Psychiatrisch onderzoek
Dossieranalyse en -samenvatting
(hetero-)Anamnese, gedragsepisodes
Contextueel onderzoek, bejegening
Meervoudig psychologisch onderzoek
Eventueel onderzoek Teamdynamiek
MDO* met kernteam KCT
Adviesrapport KCT
Implementatie van maximaal één jaar
Effectmeting + Procesevaluatie

*MDO is multidisciplinair overleg
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Kenmerken van
de dienstverlening
1. Snelle intake binnen maximaal vijf
werkdagen die leidt tot:
• een (telefonisch) intercollegiaal
consult, gericht op het zelf kunnen
oplossen van de problematiek
• of het opstellen van een
(voorlopig) plan van aanpak
Een (voorlopig) plan van aanpak kan
vervolgens leiden tot het afnemen
van één van de drie modules
waarvoor een vast tarief geldt.
2. Diagnostiek en een adviestraject,
waarbij in een adviesrapport
specifieke doelstellingen worden
geformuleerd en waarin tevens een
implementatieplan is opgenomen.
3. Elke interventie van het KCT wordt
afgesloten met een proces- en
tevredenheidsevaluatie en na
maximaal één jaar door een effect
evaluatie.
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4. Indien noodzakelijk kan het KCT op
offerte-basis een specialist vanuit
de expertiseschil bij de casus
betrekken. Denk daarbij aan:
• Aanvullende diagnostiek
• Medebehandeling om de
doelstellingen te realiseren
• Ambulante behandeling
• Coaching-on-the-job
• Teamcoaching bij complexe
vraagstukken van teams rondom
teamdynamiek
• Consultatie bij het behandelbeleid
op organisatieniveau
• Expertisebevordering in de vorm
van workshops, supervisie,
intervisie en tijdelijke leerplekken

De dienstverlening
van het KCT is op
de eerste plaats
gericht op het
‘ontzorgen’ van
alle betrokkenen
rondom de cliënt
of leerling.
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Het KCT in één oogopslag
Het KCT ontzorgt en
ondersteunt het behandelof schoolteam om de
gewenste doelstellingen
van cliënt of leerling te
bereiken en gericht te zijn op
blijvende verandering.

We bieden
gespecialiseerde expertise
als het gaat om cliënten
en leerlingen met een
complexe problematiek.

We werken snel en
efficiënt: intake
binnen maximaal
vijf werkdagen.

Professionals kunnen door
gebruik te maken van de
dienstverlening van het
KCT op een laagdrem
pelige, snelle en kosten
efficiënte manier toegang
krijgen tot schaarse
expertise waarmee ze hun
dienstverlening kunnen
‘upgraden’.
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Kernpunten

Onze werkwijze is gericht op het
verhogen van de expertise in de
vorm van workshops, supervisie,
intervisie en tijdelijke leer
plekken en door het empoweren
van de betrokken medewerkers.
Daardoor heeft onze dienst
verlening altijd een tijdelijk
karakter.

De opzegtermijn van
een abonnement is
eveneens een jaar.

Om toegang te krijgen
tot de dienstverlening
van het KCT betaalt een
organisatie een vast
abonnementsbedrag per
jaar.

In het abonnement zijn
verschillende diensten
inbegrepen: workshops,
Intervisie, supervisie en
tijdelijke plekken voor
opleiding en stages.

Abonnement
Hoe zit dat?

Aanvullende diensten,
zoals de drie modules en
het inschakelen van een
deskundige uit de
expertiseschil vallen niet
onder het abonnement.
Hiervoor maakt het KCT
een offerte.

Bij een vraag, gericht op de
behandeling of ondersteuning van
een cliënt of leerling, maken de
volgende diensten deel uit van het
abonnement: vraagverheldering of
intake, een intercollegiaal
(telefonisch) consult, zo nodig
aangevuld met een multidisciplinair
overleg in het KCT en het opstellen
van een plan van aanpak.
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Meer weten
over het KCT?
Neem tijdens kantooruren
contact op met het secretariaat
van het KCT. Het telefoonnummer
is 06 - 13 23 55 93. Of via de mail
kct@koraalgroep.nl.
koraal.nl

