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1.

WAT DOET DE ORTHOPEDAGOOG?

Een orthopedagoog is een opvoedkundige die
zich bezighoudt met het begeleiden en
behandelen van kinderen en jeugdigen in
probleemsituaties, met het geven van
opvoedkundig advies aan opvoeders en met
het verrichten van psychologisch onderzoek.
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De orthopedagoog doet psychologisch
onderzoek naar kinderen en jeugdigen van 418 jaar met emotionele-, leer- en
gedragsproblemen. Hierin worden zowel
familieleden als leerkrachten betrokken. Aan
de hand van diagnostisch onderzoek wordt
zichtbaar op welke gebieden het kind of de
jeugdige vastloopt in de ontwikkeling, of er
mogelijk sprake is van een stoornis en welke
behandeling nodig is om de problemen te
verminderen. Vervolgens wordt een plan
opgesteld om de situatie te verbeteren.
Daarnaast biedt de orthopedagoog
opvoedingsadviezen en ondersteuning aan
ouders. De orthopedagoog geeft daarnaast
behandelingen en trainingen aan kinderen en
jeugdigen, zoals een faalangstreductietraining.

2.

MOGELIJKE INDICATIES

Orthopedagogische hulp kan zinvol zijn in de
volgende situaties, bijvoorbeeld wanneer uw
kind:
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Zich somber of gespannen voelt, veel
piekert of tegen alles opziet
Leerproblemen heeft of onderpresteert
Weinig zelfvertrouwen heeft of erg
perfectionistisch is
Een verstoord eetpatroon heeft
Onduidelijke lichamelijke klachten heeft
Last heeft van nare of schokkende
(verlies)ervaringen
Angstig of teruggetrokken is
Problemen ervaart in de sociale interactie
Opstandig of agressief gedrag vertoont

3.

BEHANDELAANBOD

•

Orthopedagogische intensieve jeugdhulpinterventies in de vorm van observatie,
onderzoek, therapie en behandeling
Faalangstreductietraining (curatief)
Training ter preventie van angst en/of
depressie
Zelfbeeldtraining
Sociale vaardigheidstraining
Behandeling gericht op het voorkomen
van pesten en problemen met
assertiviteit

•
•
•
•
•
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•
•

•

Behandeling van gedragsproblemen
Opvoedingsondersteuning en advisering
aan ouders van kinderen met
bijvoorbeeld een stoornis uit
het autistisch spectrum of ADHD
Vroegdiagnostiek bij kinderen vanaf 4
jaar

4.

PSYCHOLOGISCH- EN
PERSOONLIJKHEIDSONDERZOEK

Een psychologisch onderzoek bij kinderen en
jeugdigen wordt afgenomen om een goede
inschatting te krijgen van de capaciteiten,
kenmerken, vaardigheden en sociaalemotionele ontwikkeling van een kind of
jeugdige. De uitslagen zeggen iets over het
functioneren en bieden een verklaring voor
mogelijke problemen.
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Tijdens een persoonlijkheidsonderzoek
probeert de orthopedagoog verklaringen te
vinden voor bepaald gedrag of aspecten in de
persoonlijkheid. De dagelijkse bezigheden
kunnen belemmerd worden door deze
gedragingen of aspecten.
Onderzoeksgebieden:
•
Intelligentie
•
Concentratie, aandacht en impulsiviteit
•
Angst, somberheid en depressief gedrag
•
Sociale omgang
•
Plannen en organiseren
•
Zelfvertrouwen en zelfbeeld
•
Prestatiemotivatie
•
Agressief en opstandig gedrag
•
Vermoedens van faalangst, ADHD, ADD,
ODD of autisme

5.

DOOR WIE

De orthopedagogische hulpverlening wordt
uitgevoerd door een ervaren orthopedagoog
van onze praktijk.

6.

KOSTEN EN EIGEN BIJDRAGE

Orthopedagogische hulp ten behoeve van
kinderen en jeugdigen, valt onder jeugdhulp.
Voor u zijn er geen kosten; de gemeente
vergoedt 100% van het traject. Er geldt voor
jeugd geen eigen bijdrage.
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7.

AANVRAGEN EN PROCEDURE

U kunt zich laten verwijzen door het sociale
wijkteam, de huisarts, de jeugdarts of een
medisch specialist. U kunt ook rechtstreeks
met ons contact opnemen; wij wijzen u de
weg.
Na aanmelding, aanvraag of contact, wordt u
teruggebeld of gemaild en desgewenst
uitgenodigd voor een intakegesprek.
Wilt u uw kind aanmelden?
Ga dan naar onze contactpagina en vul het
contactformulier in, of bel naar 026-3891964,
of e-mail naar info@advancedtherapy.nl

Contact
Maandag t/m vrijdag
9.00 - 17.00 uur
Wijnkers 4
6846 HN Arnhem
026-3891964
06-44464540
info@advancedtherapy.nl
www.advancedtherapy.nl
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