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Een kind moet zich goed kunnen 
ontwikkelen. Dat willen we allemaal. 
Maar dit gaat niet altijd vanzelf. Een 
jong kind kan bijvoorbeeld moeite 
hebben met taal, spel, het maken van 
contact of het uiten van emoties. Ook 
kan een kind driftbuien hebben of 
juist erg stil en teruggetrokken zijn. 
Dan is er misschien meer aan de hand. 
De oorzaak is niet altijd duidelijk en 
ouders maken zich zorgen.  

ZO VROEG MOGELIJK DE JUISTE ZORG
Het Behandel- en expertisecentrum Jonge 
Kind heeft alle kennis over ontwikkelings-
problemen en gedragsstoornissen bij 
jonge kinderen (0 - 7 jaar) gebundeld. Hoe 
eerder een kind namelijk de hulp krijgt 
die het nodig heeft, hoe groter de kans 
dat er minder problemen zijn als het kind 
opgroeit.

ALLE EXPERTISE BIJ ELKAAR
Ouders hoeven niet meer van de ene naar 
de andere instantie om uit te zoeken wat 
er met hun kind aan de hand is; bij het 
Behandel- en expertisecentrum Jonge 
Kind werken specialisten op verschillende 
gebieden. Samen wordt gezocht naar 
mogelijke oorzaken en daarna volgt een 
voorstel voor passende behandeling. 
Ook ouders, peuterspeelzaalleiders en 
leerkrachten kunnen begeleiding krijgen. 

VOOR WIE?
Het Behandel- en expertisecentrum Jonge 
Kind biedt zorg aan:
•  kinderen met ontwikkelings- en/of 

gedragsproblemen.
•  ouders die willen leren hoe ze beter met 

het gedrag van hun kind kunnen omgaan.
•  ouders die hun opvoedvaardigheden 

willen versterken of willen weten wat 
zij kunnen doen om de ontwikkeling van 
hun kind te stimuleren. 

•  (aanstaande) ouders die door bijvoor-
beeld psychische problemen of onzeker-
heid zorgen hebben over de ontwikkeling 
van hun (ongeboren) kind.

Ook betrokken organisaties (zoals peuter-
speelzaal, dagopvang, school) die vragen 
hebben kunnen bij het Behandel- en 
expertisecentrum Jonge Kind terecht.

HOE WERKT HET? 
Ouders zoeken hulp voor hun kind. 
Integrale vroeghulp, het wijk- en gebieds-
team, de huisarts of het consultatie bureau 
verwijst hen door naar het Behandel- en 
expertisecentrum Jonge Kind. Er vindt 
een kennismakingsgesprek plaats. Na 
diagnostiek volgt zo nodig een behandel-
traject. Dat kan bestaan uit gesprekken, 
voorlichting, onder zoeken, training en/
of bezoeken aan dag   behandeling. De hulp 
wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving 
gegeven, waar kinderen opgroeien en 
vertrouwd zijn: thuis, op school, bij kinder-
dagverblijf of peuter  speelzaal. 

WELKE BEHANDELAARS?
Behandelaars van verschillende vak-
gebieden werken samen in een team.  
Bijvoorbeeld: 
•  gedragswetenschapper:  

GZ-psycholoog, orthopedagoog
• kinder- en jeugdpsychiater
• kinderarts
• logopedist
• kinderfysiotherapeut
• ouder- en gezinsbegeleider
• orthopedagogisch begeleider
• vaktherapeut

WAT IS HET DOEL?
Het doel van een traject bij het Behandel- 
en expertisecentrum Jonge Kind is dat de 
problemen zijn opgelost of ouders beter 

weten hoe ze met het gedrag van het kind 
moeten omgaan. Dit gebeurt doordat 
ouders zich gesteund en gehoord voelen, 
meer inzicht in de ontwikkeling en het 
gedrag van hun kind hebben gekregen en 
nieuwe (opvoed)vaardigheden hebben 
geleerd. Het kind krijgt de juiste zorg, 
waar  door het zich kan ontwikkelen binnen 
zijn of haar eigen mogelijkheden en naar 
een passende vorm van onderwijs en/of 
dag opvang kan. Het gezin gaat zelfstandig 
of met een lichte vorm van ondersteuning 
verder. 

HOE LANG?
Ons uitgangspunt is zo kort mogelijk. Er 
volgt altijd een goede over dracht, bijvoor-
beeld naar de school van het kind.
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Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind 
is een samenwerkingsverband van Accare 
en Jeugdhulp Friesland 

WAAR? 
Het Behandel- en expertisecentrum Jonge Kind 
heeft vier locaties in Friesland: 

Parklaan 4, 9103 SP Dokkum
T. 088 1424900

De Lanen 98, 9204 WC Drachten 
T. 0512 542600

J.H. Knoopstraat 4, 8933 GS Leeuwarden
T. 058 2122967

Molenkrite 234, 8608 WK Sneek
T. 0515 411605
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