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Dagklinische 
behandeling 
Voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar

 

U hebt deze folder meegekregen 
om te kijken of een dagklinische 
behandeling bij Emergis, kinder- en 
jeugdpsychiatrie iets voor uw kind is. 

‘Dagklinisch’ is bedoeld voor kinderen 
in de leeftijd van zes tot en met twaalf 
jaar. Alle kinderen die meedoen, 
hebben moeite met bepaalde dingen 
in hun leven. Sommige zijn somber 
of angstig, andere zijn heel erg druk, 
snel boos of vinden het moeilijk om 
met leeftijdsgenoten om te gaan.
Het dagklinischprogramma bestaat 
uit verschillende trainingen en 
therapieën. Uw kind leert de dingen, 
waardoor hij in het dagelijks leven 
vastloopt, of moeilijk of eng vindt, aan 
te pakken. Onderwijs maakt onderdeel 
uit van het behandelaanbod. In deze 
folder vindt u meer informatie.



Voor wie?
Dagklinische behandeling is bedoeld 
voor kinderen tussen de 6 en 12 
jaar die last hebben van angstige of 
sombere gevoelens, heel erg druk 
of snel boos zijn of het moeilijk 
vinden om contacten te leggen met 
leeftijdsgenoten. Intensieve hulp is 
nodig om dingen die lastig, moeilijk of 
eng zijn aan te pakken. Gedurende de 
behandeling volgt uw kind onderwijs 
op het OdyZeecollege.

Hoe verloopt de behandeling?
In een groep met vijf tot acht 
leeftijdsgenoten volgt uw kind een 
vast weekrooster. Vijf dagdelen per 
week doet hij mee aan trainingen 
en volgt hij therapieën. De overige 
dagdelen gaat uw kind naar het 
Odyzeecollege. De dagklinische 
behandeling is op maandag tot en 
met vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur. 
De weekenden en avonden zijn vrij.

Door het volgen van het programma 
binnen de behandelgroep, 
aangevuld met speltherapie en 
psychomotorische therapie werkt uw 
kind aan de doelen die samen met 
de behandelaar zijn opgesteld en zijn 
verwoord in een behandelplan. Elk 

dagdeel wordt begonnen met een 
dagopening en afgesloten met een 
dagsluiting. Indien nodig wordt het 
behandelprogramma aangevuld met 
individuele therapie, losse modules, 
onderzoeken of medicatie. 

Wat leert uw kind precies?
Na afronding van de behandeling 
weet uw kind waar hij goed in is en 
heeft hij geleerd hoe je moeilijke, 
lastige, of enge dingen aan kunt 
pakken. Verder weet hij hoe je met 
leeftijdsgenoten kunt omgaan en hoe 
je naar elkaar luistert. Ten slotte weet 
hij hoe je op een handige manier 
irritaties uit en hoe je rekening met 
elkaar houdt.

Waar gaat uw kind naar school?
Kinderen die deelnemen aan de 
dagklinische behandeling volgen 
onderwijs op de Odyzee school, 
onderdeel van Respont. De Odyzee 
school is gevestigd op het terrein 
van Emergis in Kloetinge. Zodra 
de behandeling is beëindigd, 
vervallen tevens de rechten op een 
onderwijsplaats op deze school.



Wat verwachten we van uw kind?
Om goed te kunnen leren dingen 
anders aan te pakken, vinden wij het 
belangrijk dat hij gemotiveerd is om 
te werken aan de zaken die hij lastig 
vindt of waar hij problemen mee 
heeft. Verder is hij altijd en op tijd 
aanwezig.

Hoe meldt u uw kind aan?
Om aan de dagklinische behandeling 
mee te kunnen doen hebt u een 
verwijzing nodig vanuit een van de 
zorgprogramma’s van kinder- en 
jeugdpsychiatrie of een externe 
verwijzer. Deze meldt uw kind 
schriftelijk aan en vervolgens worden 
u en uw kind uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek. In dit gesprek 
krijgt u informatie over de afdeling 
en bepaalt u samen of dagklinische 
behandeling geschikt is.

Noot: overal waar ‘hij’ staat, kan 
vanzelfsprekend ‘zij’ gelezen worden.

Hoe lang duurt het?
We streven ernaar de behandeling 
binnen zes maanden af te ronden.
Iedere drie maanden wordt er 
geëvalueerd en bekeken of en wanneer 
uw kind kan stoppen. Als het nodig is, 
krijg hij na afloop van de dagklinische 
behandeling nog verdere behandeling 
binnen een van de zorgprogramma’s 
van kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Wat verwachten we van de ouders?
In de behandeling spelen de ouders 
of verzorgers een belangrijke rol. 
Samen met u en uw kind bekijken we 
wat hij moeilijk vindt en wat hij eraan 
zou kunnen doen. Gedurende de 
behandeling is er regelmatig contact 
met u over de vorderingen van uw 
zoon of dochter. Indien nodig kan 
systeemtherapie onderdeel van de 
behandeling uitmaken. Ouderavonden 
en een oudercursus kunnen deel uit 
maken van ons aanbod. 
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