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Een passende plek om met leeftijdgenootjes te oefenen met het aanleren  
van ander, gewenst gedrag



Dagbehandeling met orthopedagogische begeleiding
Entrea lindenhout biedt dagbehandeling in kleine groepen, na of tijdens schooltijd, voor 
verschillende leeftijdscategorieën. Kinderen van 0-6 jaar, kinderen van 6-12 jaar en 
jeugdigen vanaf 12 jaar krijgen deskundige orthopedagogische begeleiding, geheel op maat. 

Met 6 tot 10 leeftijdgenoten kunnen zij oefenen met het aanleren van ander, gewenst 
gedrag en worden hierbij geholpen door gespecialiseerde medewerkers die behandeling 
bieden. De behandeling zorgt ervoor dat het kind het gewenste gedrag ook buiten de 
dagbehandeling gaat laten zien. 

Tijdig de best passende plek
Onze dagbehandeling is de best passende plek als er zorgen zijn over het gedrag en de 
ontwikkeling van het kind. Het gaat niet goed met het kind, het loopt misschien achter 
of laat gedrag zien wat niet begrepen wordt. Kinderen laten boosheid en frustratie zien 
of trekken zich terug en maken geen contact met hun omgeving. Het gedrag en de 
ontwikkeling van het kind vragen zoveel aandacht in de opvoeding dat de hulp van het 
kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of school niet voldoende is. Onze dagbehandeling 
helpt het kind en de ouders in de vertrouwde leefomgeving. Het tijdig signaleren en de 
vroeghulp van onze dagbehandeling voorkomen dat de ontwikkeling van het kind verder 
stagneert en gedragsproblemen toenemen. 

Kleine groepen voor verschillende leeftijden
Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de kinderen hebben we 
dagbehandelingsgroepen voor verschillende leeftijden. Er zijn groepen voor kinderen van 
0-6 jaar, groepen voor kinderen van 6-12 jaar en een groep voor jongeren vanaf 12 jaar. 
In alle groepen staat het oefenen van gewenst gedrag centraal. Samen met de andere 
kinderen in de groep zijn er veel oefensituaties. Iedere groep heeft een vaste dagstructuur 
en vaste behandelaren; binnen deze veiligheid kunnen en durven kinderen ander gedrag te 
oefenen. 

• 0-6 jaar 
Binnen de groepen van 0-6 jaar is er extra aandacht voor de vraag wat er aan de 
hand is en wat een passende school voor het kind is. De dagbehandeling wordt 
geboden onder schooltijden en afhankelijk van de vraag wordt er samen met de 
ouders gekeken hoe vaak een kind komt.  



• 6-12 jaar  
Voor kinderen die extra oefening nodig hebben in hun sociale vaardigheden 
(samenspelen, omgaan met boosheid of frustratie, leren luisteren, enzovoort) zijn er 
groepen die onder en/of na schooltijd deze kinderen helpen dit gedrag aan te leren.

• 12-18 jaar (met uitloop naar 23 jaar) 
In Doetinchem is een groep voor jongeren tussen 12 en 23 jaar oud. Zij zijn voortijdig 
schoolverlaters of dreigen dat te worden. Deze behandelingsgroep helpt jeugdigen 
hun leven op de rit te krijgen en zorgt ervoor dat er weer een toekomstperspectief 
voor ze is. Op de groep volgen de jongeren een vaste dag- en weekstructuur met 
verschillende activiteiten en onderwijs.

Optimale samenwerking en onmisbare schakel met de omgeving
De samenwerking met thuis en de omgeving van het kind is heel belangrijk op de 
dagbehandeling. Ook buiten de groep verandert het gedrag van het kind en het is 
belangrijk dat de mensen uit de directe omgeving de verandering herkennen, bevorderen 
en met het kind in deze ontwikkeling meegaan. Er wordt samengewerkt met ouders, 
maar ook bijvoorbeeld met scholen of peuteropvang, zodat iedereen het kind beter leert 
begrijpen en het kind uiteindelijk weer verder kan zonder de dagbehandeling. Samen met 
ouders (en kinderen) worden doelen opgesteld, waarbij er gekeken wordt naar wat het 
belangrijkste is voor het kind en zijn omgeving om te gaan leren op de dagbehandeling. 
Er is één samenhangend plan. Dit plan wordt om de paar maanden met ouders (en kind) 
besproken en dan wordt er beslist of het kind voldoende heeft geleerd om zelfstandig 
verder te kunnen, of dat er nog geoefend moet worden met (andere) vaardigheden.

Groot expertiseteam
De medewerkers van de dagbehandeling zijn geregistreerde HBO-professionals die 
worden ondersteund door een team collega’s met andere gespecialiseerde kennis. Zo zijn 
er gedragswetenschappers, ambulante jeugdzorgwerkers, logopedisten, fysiotherapeuten. 
De dagbehandeling van entrea lindenhout heeft in de loop van de jaren grote kennis en 
ervaring opgebouwd in het werken met kinderen die (mede) door hun ontwikkeling 
ingewikkeld gedrag laten zien. Er is veel kennis in huis over kinderpsychiatrische 
problemen, zoals autisme en ADHD, maar ook over kinderen die door ingewikkelde 
thuissituaties zelf ook ingewikkeld gedrag laten zien. Bijvoorbeeld problemen in de 
hechting. Ook als er veel zorgen zijn om een kind, kunnen onze medewerkers goed in 
gesprek blijven met ouders en samen voor een veilige situatie zorgen. 

• U vindt onze dagbehandeling in de regio’s Nijmegen, Rivierenland, 
Arnhem, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek. 

• In Doetinchem is er dagbehandeling voor jongeren tussen 12-18 jaar, 
met een uitloop tot 23 jaar. 
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Contact

Met dagbehandeling kind en gezin (weer) in balans
De dagbehandeling helpt het gedrag van het kind te begrijpen. Het kind kan binnen 
een veilige omgeving oefenen met gewenst gedrag en er wordt ervoor gezorgd dat 
het kind dit gedrag ook buiten de dagbehandeling gaat laten zien. Door inzet van de 
dagbehandeling wordt voorkomen dat het gedrag verergert en er meer zorg nodig is.  
De dagbehandeling duurt gemiddeld zes tot negen maanden. Het doel van de 
dagbehandeling is altijd dat het kind in zijn eigen omgeving zonder hulp verder kan.

Advies
Als nog niet precies duidelijk is wat er aan de hand is, kunnen onze medewerkers van  
de dagbehandeling hulp bieden door gezamenlijk met de omgeving van het kind het 
gedrag en de ontwikkeling in kaart te brengen. Heeft u vragen of wilt u overleggen,  
neem dan gerust contact op.

Informatie en aanmelding
Met vragen over dagbehandeling en over het aanmelden kunt u terecht bij ons 
Entreeteam. Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen 
kinderen en jongeren aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. 
Artsen kunnen ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein. 

Met de juiste verwijzing zijn er aan dagbehandeling geen kosten verbonden.


