Sociale kaart kinderen 0-7 jaar ‘s-Hertogenbosch
Categorie/
instelling

Doel (-groep)

werkwijze

Aanmelding/
financiering

Kinderen met
spraaktaalproblemen

Onderzoek en
behandeling vaak op de
praktijk, soms thuis

Vrij toegankelijk,
verwijzing huisarts of
jeugdarts is gewenst

Onderzoek bij
Diagnostisch centrum
(tandem of carrousel
onderzoek) in Sint
Michilesgestel

Verwijzing van de
huisarts of jeugdarts
www.kentalis.nl

Spraaktaal
Reguliere logopedie

Kinderen met
voedingsproblemen
(bijv. gevoeligheden in
mondgebied)
Kentalis onderzoek,
Diagnostisch centrum
Sint Michielsgestel

Kinderen met
spraaktaal- en/of
auditieve problemen

Aanmelding door
ouders

Stichting Milo in
Schijndel

Kinderen met een
ernstige meervoudige
communicatiebeperking

Onderzoek, ambulante
begeleiding en opvang
in groep (in Schijndel)

www.stichtingmilo.nl

Kentalis

Kinderen op PSZ/KDV
met spraaktaal- en/of
gehoorproblemen die
leiden tot
handelingsverlegenheid

Tips/ advies,
doorverwijzen voor
verder onderzoek

Leidsters melden aan:
bemiddelpunt@kentali
s.nl

Regulier (kinder-)
fysiotherapie

Kinderen met
motorische problemen

Onderzoek en
behandeling op de
praktijk of in de
thuissituatie

Vrij toegankelijk

Tolbrug
revalidatiecentrum

Kinderen met
motorische problemen

Onderzoek en
behandeling bij Tolbrug

Verwijzing van huisarts
of medisch specialist

verwijzing door
medisch specialist,
betaling door
ziektekostenverzekering of vanuit Wet
Langdurige Zorg (WLZ)

Inzet is gratis

Motoriek

http://www.tolbrug.nl/
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3/Revalidanten/Kinderr
evalidatie.html).

Gedrag
Stichting Maashorst,
pedagogische
advisering

Kinderen met gedragsontwikkelingsvragen >>
Pedagogische
ondersteuning

Thuisbegeleiding/
pedagogische adviezen
van/ aan ouders

Beschikking van
gemeente
www.stichtingmaashor
st.nl
Ouders vragen aan

Stichting Maashorst,
dagopvang

Kinderen met gedragsontwikkelingsvragen >>
MKD

Groepsgerichte
behandeling bij het
MKD aan de Rijnstraat
in Den Bosch

Beschikking van de
gemeente
www.stichtingmaashor
st.nl
Ouders vragen aan

Herlaarhof
(infantpolikliniek),
onderzoek en
behandeling

Kinderen met vragen
op gebied van gedrag,
contact, ontwikkeling,
trauma >> Onderzoek/
behandeling

Onderzoek en
behandeling bijv.
Ouder-kindgroep 1 dag
per week of EMDR

Verwijzing huis of
jeugdarts of
beschikking van
gemeente
www.herlaarhof.nl
Ouders vragen het aan

Verschillende
particuliere buro’s voor
(psychologisch- )
onderzoek

Kinderen met vragen
op gebied van
ontwikkeling/ gedrag
>> Onderzoek

Individueel onderzoek
en behandeling op de
praktijk

Verwijzing huis- of
jeugdarts of
beschikking van
gemeente. Zie overzicht
aanbieders op
www.cjg-shertogenbosch.nl
Ouders vragen het aan
Zorgbemiddelaar van
de gemeente kan kijken
waar onderzoek het
snelst kan

Ontwikkelingsachterstand
Particulier buro’s voor
(psychologisch-)
onderzoek

Kinderen met vragen
op gebied van
ontwikkeling >>
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Individueel onderzoek
op de praktijk

Verwijzing huis- of
jeugdarts of
beschikking van

onderzoek

gemeente. Zie overzicht
aanbieders op
www.cjg-shertogenbosch.nl
Ouders vragen het aan.
Zorgbemiddelaar van
de gemeente kan kijken
waar onderzoek het
snelst kan

Cello Praktische
Pedagogische
Gezinsbegeleiding
(PPG)

Kinderen / ouders met
een verstandelijke
beperking en/of ASS

Gezinsbegeleiding/
pedagogische
advisering in de
thuissituatie

Beschikking gemeente
www.cello-zorg.nl

Cello Hulp in de Klas
(kinderopvang/ school)

Kinderen met een
verstandelijke
beperking/
ontwikkelingsprobleem

Adviezen en/ of extra
handen in de klas of
groep

Beschikking van de
gemeente

Ouders vragen het aan

Ouders vragen het aan
www.cello-zorg.nl

Amarant vanuit ouderkindteam (24 uurs
opvang en mogelijkheid
ambulante begeleiding)
MEE

GGD

Kinderen/ ouders met
een verstandelijke
beperking en/of ASS

Opvoedingsondersteuning/
ondersteuning van
ouders bij het
zelfstandig wonen

Via beschikking van de
gemeente

Kinderen met
ontwikkelingsproblemen / ASS/
verstandelijke
beperking

Pedagogische adviezen
(kortdurend)
bijvoorbeeld Triple-P in
de thuissituatie

Aanmelding via 0736401700

Kinderen met
gedragsvragen, vragen
m.b.t. ontwikkeling

Pedagogische adviezen
bijv. Triple-P in de
thuissituatie

Via
jeugdverpleegkundige
of centraal nummer
0900-4636443

Vragen m.b.t. de
ontwikkeling

Onderzoek en
advisering door JGZ
team
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www.amarant.nl
Ouders vragen het aan

Ouders melden zich aan

Ouders vragen het aan

Combinatie van
verschillende
ontwikkelingsachterstanden
Integrale Vroeghulp

Kinderen 0 tot 7 jaar
met meervoudige
problemen (de
zogenaamde ‘puzzel
kinderen’)
Trajectbegeleiding van
ouders, multidisciplinair advies

Trajectbegeleiding van
ouders,
multidisciplinair advies,
plan van aanpak

Kinderen 0 tot 7 met
meervoudige
problemen, de ‘puzzel
kinderen’.
Multidisciplinair
onderzoek vastgesteld
door IVH

2 opties: Ambulant
multidisciplinair
onderzoek ( bijv. op
PSZ) en/of onderzoek
op de Elzengaard of
‘meedraaien’ in groep
op de Elzengaard
waardoor
procesdiagnostiek en
onderzoek in één

Na bespreking binnen
IVH

SWV de Meierij als het
accent van de
problemen op school
ligt

Kinderen vanaf 3 jaar
waarbij de problemen
de interne
zorgstructuur van
school overstijgen

Advisering, eventueel
onderzoek

Via school/ ib-er

MIM/ Homestart van
Humanitas

Steun in de rug voor
het gezin met kinderen
tot 7 jaar

Ondersteunen bij het
opvoeden door ervaren
‘moeder’

Integrale Vroeghulp/
Observatie en
Diagnostiek Team
(ODT)

Aanmelding >>> 0736401754
www.integralevroeghul
p.nl
Ouders vragen het aan

Start: mei 2016

Ouders vragen het aan
via IVH

www.demeierij-po.nl
aanmelding loopt via
IB-er van school
www.home-start.nl 06
10003412 of 0649055595
Ouders vragen het aan

Specifieke
dagopvang
MKD de kleine Cauw
(Multidisciplinair
Kleuter Dagverblijf).
Vanaf 2 jaar

In principe normale
begaafdheid +
gedragsproblemen

Groepsgerichte
behandeling bij het
MKD aan de Rijnstraat

Beschikking gemeente
www.stichtingmaashor
st.nl
Ouders vragen het aan

KDC de Elzengaard.

In principe
ontwikkelings
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Groepsgerichte
behandeling op

Beschikking gemeente

Leeftijd 0 tot 18

achterstand (ASS,
verstandelijk beperkt)

verschillende locaties
(Rosmalen 2 x, Boxtel,
Zaltbommel)

www.cello-zorg.nl

Kinderen met
spraaktaal- en/of
auditieve problemen

Groepsgerichte
Behandeling bij Kentalis
in Sint Michielsgestel,
vaak gecombineerd
met thuis advisering

Op advies en na
onderzoek door
Kentalis
www.kentalis.nl

Multi disciplinair
onderzoek en groepsbehandeling voor
Kinderen met
motorische problemen
vaak in combinatie met
problemen op andere
ontwikkelingsgebieden

Groepsbehandeling
voor kinderen met
motorische problemen
vaak in combinatie met
problemen op andere
ontwikkelingsgebieden bij de Tolbrug
/ Atlent

Verwijzing revalidatie
arts

Dagcentrum
Vroegtijdige Interventie
(DVI) / de Hondsberg
Oisterwijk. Kinderen
van 0 tot 6 jaar

Kinderen met complexe
ontwikkelings en/of
gedragsproblemen

Observatie, diagnostiek
en (groepsgerichte)
behandeling bij de
Hondsberg in Oisterwijk

Beschikking gemeente

Stichting Tim in
Schijndel

Ontwikkelings gerichte
stimulering en
begeleiding, 1 op 1,

(groepsgerichte-)
behandeling op de
locatie in Schijndel ??

www.stichtingtim.nl

Kentalis
vroegbehandeling +
Thuisbegeleiding

Therapeutisch Peuter
Programma (TPP)
Kinderen van 2 tot 4
jaar

Begeleiding op de eigen
locatie
Stichting Milo in
Schijndel (zie eerder)

Ouders vragen het aan

Ouders vragen het aan

www.tolbrug.nl
Ouders vragen het aan

www.dehondsberg.nl
Ouders vragen het aan

betaling vanuit PGB/
beschikking van de
gemeente
Ouders vragen het aan
www.stichtingmilo.nl

Trainingen
Kinderen die in een
echtscheidings- situatie
zitten

Spel- en praatgroep
voor kinderen van 4 tot
6 jaar

Kinderen in
Echtscheiding Situatie

Sociale
vaardigheidstraining

Kinderen, van 6 tot 8
jaar die moeite hebben
met de sociale omgang
met andere kinderen

Tim en Flapoor
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www.cjg-shertogenbosch.nl
(beiden) ouders melden
aan
www.cjg-shertogenbosch.nl
school meldt aan

Weerbaarheids-training
voor kinderen die
moeite hebben met
lichamelijke en verbale
zelfbeheersing,
weerbaarheid en ander
sociaal gedrag

Kinderen 6 tot 8 jaar

Rouwverwerking

Kinderen 6 tot 12 jaar

Rots en Water

www.cjg-shertogenbosch.nl
school meldt aan

Regenbooggroep

www.cjg-shertogenbosch.nl
ouders melden aan

groepstraining voor
moeders en hun
kind(eren) van 1,5 tot 6
jaar. De kinderen
hebben thuis veel
ruzies meegemaakt
met lichamelijk en/of
mondeling geweld)

Kind op Schoot

groepstraining voor
kinderen van 6-12 jaar
die veel last hebben
van ruzies thuis,
waarbij lichamelijk
en/of mondeling
geweld wordt gebruikt

Let op de Kleintjes
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www.cjg-shertogenbosch.nl
aanmelding via
klantplan door
professional ingevuld

www.cjg-shertogenbosch.nl
aanmelding via
klantplan door
professional ingevuld

