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Vroegdiagnostiek
Inzicht en tijdig de juiste hulp
Sommige kinderen ontwikkelen zich
langzamer dan anderen of vertonen moeilijk
gedrag. Dat maakt ouders onzeker en
ongerust: is er iets aan de hand met het
kind? Het is van belang vroeg en adequaat in
te grijpen. Dit kan latere problemen
voorkomen.
Vroegdiagnostiek bij (zeer) jonge kinderen is één
van de specialismes van Youké. Jonge kinderen
zijn volop in ontwikkeling. Dat maakt het soms
moeilijk een oorzaak aan te wijzen voor de
achterstand of het probleemgedrag. Het kan echter wel grote gevolgen hebben
voor de verdere ontwikkeling van een kind als er, bijvoorbeeld bij een stoornis,
geen adequate hulp komt. Daarom is het belangrijk om de tijd te nemen voor
grondige observatie, om te kunnen bepalen of en welke ondersteuning er nodig is.
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Verschillende programma’s
In meerdere gemeentes in Gelderland en Utrecht zijn er programma’s
voor Vroegdiagnostiek. Hierin werkt Youké samen met professionals uit
organisaties zoals de kinderopvang, centra voor jeugd en gezin, zorg voor
kinderen met een verstandelijk beperking en de jeugd-GGZ.
Deze programma’s brengen de uitdagingen rond de ontwikkeling van kinderen
duidelijk in beeld. Dit gebeurt in ambulante vorm, in groepen binnen de
kinderopvang of op locatie van Youké. Het kan gaan om een kortdurende,
eenmalige observatie maar ook om intensievere programma’s.
U leest meer hierover op de achterzijde.

De kracht van
samenwerken
Youké werkt vraaggericht en gaat
uit van de kracht van het kind en
de ouders. Duidelijkheid, korte
communicatielijnen, snelle hulp
en een vertrouwd gezicht zijn
belangrijke uitgangspunten voor
de werkwijze van Youké.
Youké kiest voor intersectorale
samenwerking, met als resultaat
heldere afstemming met één
plan en één regisseur. Zo heeft
zorg werkelijk het gewenste
effect: het oplossen van
problemen en erger voorkomen.
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Inzicht
‘Je krijgt heel goed inzicht in je
kind,’ zegt vader Fred, ‘Hierdoor
kunnen we beter zelfstandig
verder met de opvoeding, het
gedrag en de ontwikkeling van
onze peuter.’

------------------------------------------------------------------------START aanmelding & advies
088 170 5000

start@youke.nl

Bereikbaar op werkdagen
van van 9.00 tot 17.00 uur.

Ambulante trajecten
Ambulante trajecten zijn er voor kinderen van twee tot
vier jaar, thuis in de eigen omgeving van het kind. Een
traject duurt ongeveer drie maanden. De pedagogische
medewerkers van de kinderopvang of Youké en de
gedragskundige van Youké zijn van begin tot eind
betrokken. Naast observatie, met de vragen van de ouders
als basis, is extra onderzoek mogelijk, bijvoorbeeld door een kinderfysiotherapeut,
logopedist of kinderarts. Hun advies helpt ouders en hulpverleners de beste
oplossing voor het kind te realiseren. Ambulante trajecten met observaties vanuit
de kinderopvang zijn in ieder geval mogelijk in Ede, Veenendaal en Woerden. Het
zijn samenwerkingsprogramma’s met meerdere zorgverleningsinstanties.
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Groepen in de kinderopvang
In deze observatiegroepen werkt Youké samen met lokale
kinderopvangorganisaties en organisaties voor kinderen
met een verstandelijke beperking. Zoals Domino in
Amersfoort en Nijkerk, Kiekeboe in Veenendaal en
Woerden en Regenboog in Zeist. Het aantal
samenwerkingen groeit nog steeds. In deze groepen zitten
maximaal zeven kinderen van nul tot vier jaar. Het programma duurt maximaal vier
maanden, twee ochtenden in de week. Een pedagogisch medewerker en
gedragskundige observeert het kind tijdens individueel spel, groepsactiviteiten en
specifieke onderzoeksmomenten. De vragen van de ouders zijn het uitgangspunt.
Indien nodig adviseert ook de kinderfysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist.
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Observatie & diagnostiek groepen bij Youké

Feiten & cijfers
De gemiddelde duur van een
programma vroegdiagnostiek is
vier maanden. De gemiddelde
klanttevredenheid bij Youké is
8,3. In 96% van de trajecten is het
doel gerealiseerd. We meten
effectiviteit van de programma’s
met gedragsvragenlijsten zoals
de CBCL.
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Youké
sterke jeugd
Youké begeleidt en behandelt
baby’s. kinderen en jongeren van
0 tot 23 jaar en hun gezinnen bij
opgroeien en opvoeden. Ieder
kind is oké. Met een eigen talent,
kleur en netwerk en met een
eigen unieke oplossing voor zijn
vraag. Dat is het startpunt van
onze hulp. We werken daarbij
samen met een groot aantal
gespecialiseerde partners in de
provincies Noord Holland,
Utrecht en Gelderland.

Het diagnostiek en observatieprogramma is er voor
kinderen die al eerder zijn onderzocht, bij wie nog
gerichtere diagnostiek nodig is of voor kinderen bij wie de
aard van de stoornis en/of achterstand en de
ondersteuningsbehoefte nog niet duidelijk is. Op deze
groepen in Utrecht en Amersfoort zitten maximaal vijf
kinderen van twee tot zeven jaar. Het programma duurt
maximaal vier maanden, twee ochtenden in de week.
De pedagogisch medewerker en gedragsdeskundige van Youké observeren het kind
tijdens individueel spel, groepsactiviteiten en specifieke onderzoeks-momenten.
Indien nodig adviseert ook de kinderfysiotherapeut, logopedist of psychiater.
Daarnaast heeft Youké observatie- en diagnostiekmogelijkheden die zijn
geïntegreerd in een dagbehandelgroep van Youké .
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