
Dagbehandeling 
12- 

Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar



Voor wie niet?
Kinderen met ernstige grensoverschrijdend externaliserende 
gedragsproblematiek. 

Wat is het doel? 
De behandeldoelstelling bij start van de Dagbehandeling 12- richt zich  in eerste 
instantie op het herstel van de (zelf)regulatie. In tweede instantie leren we 
kinderen vaardigheden aan, gekoppeld aan hun dagelijkse routine op de groep 
en in het gezin.

Hoe ziet het programma er uit?
De kinderen zijn van maandag t/m vrijdag iedere dag tijdens de schooluren één 
dagdeel aanwezig. 

Groep
Per dag zijn de kinderen drie uren aanwezig op de groep, waar wordt 
gewerkt volgens een gestructureerd therapeutisch programma met duidelijke 
afspraken. We beginnen elk dagdeel met een dagopening en sluiten af met een 
dagsluiting. Elk kind heeft individuele doelen waar aan gewerkt wordt. 

Voor wie?
Dagbehandeling 12- is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
met kinderpsychiatrische problematiek of een sterk vermoeden 
daarvan. Ze lopen op meerdere gebieden vast doordat ze 
onvoldoende in staat zijn om hun emoties en/of gedrag te 
reguleren. De tot nu toe ingezette hulpverlening heeft hierin 
geen verbetering heeft kunnen brengen. 
Er zijn twee groepen; één voor kinderen met een gemiddeld 
ontwikkelde intelligentie (IQ> 85) en één voor kinderen met 
een licht verstandelijke beperking of die emotioneel lager 
functioneren.



Deze doelstellingen zijn visueel gemaakt waarbij er gewerkt 
wordt middels een individueel beloningssysteem. 
Tijdens de momenten van samenspelen en alleen spelen zit de 
therapeutische meerwaarde in het bieden van nabijheid door 
de pedagogen en verpleegkundigen. Zij stimuleren de kinderen 
vanuit de ‘zone van de naaste ontwikkeling’.  
Er worden modules ingezet gericht op bijvoorbeeld sociale 
vaardigheden, emotieregulatie en stimuleren van reflectief 
gedrag. Indien nodig kan er aanvullend PMT (Psychomotore 
Therapie) en/of Speltherapie, beeldende therapie of individuele 
(cognitieve) gedragstherapie ingezet worden.  
We streven een groepsgrootte na van maximaal zes kinderen.

Onderwijs
Naast drie uur op de groep volgen de kinderen per dag drie 
uur onderwijs. Soms is dat op de eigen school, soms is dat in de 
‘kliniekklas’. Dit is per kind verschillend en hangt ook af van de 
hulpvraag. 
De dagbehandeling 12- werkt samen met de So1-klas van 
Odyzee. Dit is een speciaal ingerichte klas binnen de OdyZee-
school voor kinderen die dagbehandeling volgen bij Emergis 
kind & jeugd. Je werkt hier met je eigen boeken, op je eigen 
tempo en niveau. Wanneer de dagbehandeling afgerond 
wordt, stopt ook het onderwijs vanuit deze speciale klas op de 
Odyzee-school. De kinderen gaan dan terug naar hun school 
van herkomst, tenzij gaandeweg het traject is gebleken dat dit 
niet langer passend is. In dat geval wordt samen met ouder(s)/
verzorger(s), school van herkomst, Odyzeeschool, Emergis kind 
& jeugd en het samenwerkingsverband gekeken naar een beter 
passende onderwijsplek. 

Lunch
Begint jouw dagdeel op de groep om 11.30 uur, dan lunch je 
gezamenlijk op de groep onder begeleiding van groepsleiding. 
Begint jouw dagdeel op de groep om 8.30 uur, dan lunch je 
gezamenlijk op school. Kinderen dienen altijd hun eigen lunch 
mee te nemen.



Hoe lang duurt de dagbehandeling?
De duur van de behandeling is afhankelijk van het verloop van de klachten. Na 
drie maanden wordt de behandeling geëvalueerd met de ouder(s)/verzorger(s), 
Odyzeeschool, het team van de dagbehandeling 12- en eventuele andere 
betrokken hulpverleners. Er wordt dan onder andere besproken in hoeverre 
de behandeldoelen zijn behaald, wat nog aandachtspunten zijn voor de 
behandeling en/of de dagbehandeling wordt verlengd.

De dagbehandeling duurt gemiddeld genomen 6 maanden en eindigt met een 
eindevaluatie. Indien er dan nog hulpvragen zijn, kan samen worden besproken 
wat een passend hulpaanbod voor het vervolg kan zijn, binnen en/of buiten 
Emergis kind & jeugd. 

Hoe worden ouder(s)/verzorger(s) betrokken?
Ouder(s)/verzorger(s) worden door de groepsleiding van de dagbehandeling 
geïnformeerd over je behandeling op hoofdlijnen. Tevens wordt dan besproken 
hoe het thuis gaat en wordt er stilgestaan bij vragen die ouder(s)/verzorger(s) 
hebben. Om het verloop van de behandeling en de gang van zaken op school 
en thuis door te nemen, zullen er ook regelmatig gesprekken ingepland worden 
tussen ouder(s)/verzorger(s) en de behandelaar. Daarnaast kan er een aanbod 
geboden worden gericht op het systeem (gezin) middels systeemtherapie en/of 
KIT (Kinderpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling).

Privacy
Alle medewerkers van Emergis hebben beroepsgeheim. Dat betekent dat wij 
anderen niet zonder toestemming mogen vertellen wat wij over een kind en zijn 
thuissituatie weten. Ook binnen de groep wordt afgesproken dat we rekening 
houden met elkaars privacy.

Wat wordt er van ouders en kinderen verwacht?
Om goed te kunnen leren hoe dingen anders aangepakt kunnen worden, vinden 
wij het belangrijk dat kinderen gemotiveerd zijn om te werken aan de dingen die 
zij als lastig of moeilijk ervaren. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen altijd 
en op tijd aanwezig zijn. In het geval van ziekte melden ouder(s)/verzorger(s) 
voor aanvang van de Dagbehandeling 12- af bij de groepsleiding. Speciale 
verlofaanvragen dienen met de behandelaar besproken te worden.

Hoe kan worden aangemeld voor Dagbehandeling 12-
Om aan de Dagbehandeling 12- te kunnen deelnemen is een verwijzing nodig 
van de ambulante behandelaar (als je al bij Emergis kind & jeugd in behandeling 
bent), of van een externe verwijzer (als je nog niet bij Emergis kind & jeugd in 
behandeling bent). 



Indien besloten wordt dat Dagbehandeling 12- passend is, 
volgt er een kennismakingsgesprek met een behandelaar en/
of groepsleider van de Dagbehandeling 12-. In dit gesprek 
worden enkele aanvullende gegevens over de problematiek 
nagevraagd, behandeldoelen afgesproken, uitleg gegeven 
over de behandeling en is er gelegenheid om vragen te stellen. 
Indien wij samen besluiten dat de Dagbehandeling 12- een 
passend hulpaanbod lijkt te zijn, dan wordt een kind op de 
wachtlijst geplaatst. Indien er zicht is op een startdatum wordt 
er contact opgenomen.

Kosten
De gemeente moet een zorgbeschikking verlenen voor de 
dagbehandeling. Deze wordt door de behandelaar van Emergis 
kind & jeugd aangevraagd. Dagbehandeling 12- kan pas 
starten als deze beschikking bij ons binnen is. 

Indien het niet mogelijk is met eigen vervoer naar de 
Dagbehandeling 12- te komen, dan kan bij de gemeente 
een aanvraag worden gedaan voor Taxivervoer. Dit dienen 
ouder(s)/verzorger(s) zelf aan te vragen. 
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