EXPERTISETEAM JONGE JEUGD ZHZ

Locatie Gorinchem

AANMELDEN
Een aanmelding van een kind voor hulpverlening
vanuit het MKD loopt via een verwijzing door het
Jeugd-/Wijkteam, via een (huis) arts of medisch
specialist of via de Gecertificeerde Instelling
(JB).
Vanuit het MKD streven we er naar om zoveel

Multidisciplinaire
KinderDagbehandeling
MKD 2 – 7 jaar

mogelijk samen met anderen complementaire
hulp te bieden. We werken nauw samen met
betrokken partners in het veld.
Heeft u vragen over hoe een kind aan te melden
neem dan contact met ons op.

EXTRA FOLDERS
Naast deze algemene folder over het MKD 2 – 7 jaar, zijn er ook
folders waarin de verschillende modules van het MKD uitgebreid
beschreven zijn:



Specialistische Ambulante Hulp 2-7 jaar
Dagbehandeling 2-7 jaar

De folders zijn aan te vragen via het secretariaat van het MKD.

CONTACTINFORMATIE
Bel 088 – 892 81 15 voor meer informatie of om nader af te stemmen.
Met gerichte vragen kunt u terecht bij:
Christel Nienhuis, Clustermanager Jonge Jeugd 0-12 jaar (06–14 496 860) of
Erna Uitdehaag, gedragswetenschapper MKD (06-22 607 189)
Bezoek- en Postadres MKD:
Driemanschapslaan 5
4204 XZ Gorinchem
Kijk voor meer informatie op
www.triviumlindenhof.nl

Zo dichtbij en zo kort mogelijk behandeling bieden aan het jonge kind én zijn/haar
opvoeders (ouders en professionals). Bij voorkeur in de eigen leefomgeving en waar
nodig met specialistische hulp in behandelgroepen. Samen met alle betrokkenen
(multidisciplinair) een beeld vormen van kind en gezin en de passende handvatten
vinden, zodat ouder(s) en medeopvoeders weer zelfstandig verder kunnen en in staat
zijn om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Multidisciplinaire KinderDagbehandeling
DOELGROEP:

OMSCHRIJVING ZORGAANBOD:

Het MKD biedt hulp aan kinderen van
2-7 jaar met een stagnerende en/of
(ernstige) bedreigde ontwikkeling en
hun ouder(s). Vaak zijn er kind-eigen
factoren in het spel in combinatie
met handelingsverlegenheid bij de
ouder(s).Het ontwikkelings- en/of
onderwijsperspectief is voor veel
kinderen meestal nog onduidelijk.

Het behandelaanbod omvat de
volgende modules:

Specialistische Ambulante Hulp
2 – 7 jaar
Ambulante
Observatiediagnostiek
Video Home Training (VHT)
Coaching van professionals

Dagbehandeling 2 – 7 jaar
Behandelgroep ASS
Heterogene Behandelgroep
Proces-/Observatiediagnostiek

Te denken valt aan kinderen met
autismespectrum problematiek,
ADHD, spraak/taalproblematiek,
hechtingsproblematiek of kinderen
uit multi-problem gezinnen.
De gedrags- en/of
ontwikkelingsproblemen bij deze
kinderen zijn ernstig en complex en
kunnen in de reguliere dagbesteding
niet worden opgelost dan wel
gehanteerd. De kinderen hebben hulp
nodig op meerdere gebieden.
Het intelligentieniveau van het kind
is niet lager dan 70.
Het MKD biedt kinderen een veilige
behandelomgeving, waarin het
perspectief voor kind en ouder(s)
wordt verduidelijkt door inzet van
procesdiagnostiek en specialistische
behandeling van het kind. Dit in
combinatie met ondersteuning van
het gezin, professionals betrokken bij
het kind en het netwerk in de
omgeving.

“Samen, preventief hulp bieden die werkt”

Alle Specialistisch Ambulante Hulp
wordt geboden in de eigen
leefomgeving van het kind (thuis,
kinderopvang, peuterspeelzaal en/of
school).
Bij Ambulante Observatiediagnostiek
is het doel het verkrijgen van inzicht
in het gedrag en de ontwikkeling van
het kind. Daarnaast is duidelijkheid
krijgen over het ontwikkelings- en
onderwijsperspectief van het kind
van belang.
Video Home Training (VHT) wordt
ingezet om de ouder(s) te helpen om
(weer) goed afgestemd te reageren
op hun kind(eren).
Bij het coachen van professionals
staat het geven van advies en het
bieden van begeleiding aan
professionals voor een effectieve
omgang met het gedrag van het kind
centraal. Dit naast gerichte
ondersteuning van het kind in de klas
of in de groep van de peuterspeelzaal
of kinderdagverblijf. Coaching kan
worden ingezet om uitval bij de

reguliere dagbesteding te
voorkomen.
De Behandelgroep ASS biedt een
behandelsetting voor kinderen
waarbij sprake is van (een
vermoeden van) een autisme
spectrum stoornis.
De Heterogene Behandelgroep is
geïndiceerd voor kinderen die op dat
moment niet in staat zijn om binnen
een vorm van reguliere dagbesteding
te functioneren.
De behandeling in een groep gaat bij
de start altijd samen met ouderbegeleiding. De mogelijkheden en
belemmeringen van de ouder(s) als
opvoeder(s) worden in kaart
gebracht. Doel is het vergroten van
het oplossingsvermogen en de
competenties van de ouder(s).

De groepsbehandeling kan waar nodig
aangevuld worden met:
Logopedie;
Individuele begeleiding van het
kind;
Praktisch Pedagogische
Thuisbegeleiding (PPT);
Video Home Training (VHT);
Intelligentieonderzoek;
Specialistische oudercursussen;
Coachen van professionals.
Observatiediagnostiek is gericht op
het verkrijgen van inzicht in het
gedrag en de ontwikkeling van het
kind en zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Wat heeft het kind
nodig om zich zo optimaal mogelijk te
ontwikkelen? Daarnaast is het vinden
van een passende dagbesteding of een
passend hulpaanbod een belangrijk
doel.

