OUDER-KIND-BEHANDELING (0-6 JAAR)
Met Cardea kun je verder!

Ouder-kind-behandeling is voor ouders met jonge kinderen die specifieke vragen hebben
op het gebied van gedrag, ontwikkeling en opvoeding. Vanuit de gedachte dat jonge
kinderen nog sterk met hun ouders verbonden zijn, is begeleiding thuis en/of bij Cardea.

OUDER-KIND-BEHANDELING (0-6 JAAR)
Met Cardea kun je verder!
Voor wie?
Ouder-kind-behandeling is voor jonge kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) met complexe
opvoedingsvragen. Hierbij kunt u denken aan vragen zoals:
• Hoe verbeter ik het contact tussen mij en mijn kind?
• Is de ontwikkeling van mijn kind normaal voor de leeftijd of verloopt deze anders?
• Op welke manier kan ik de ontwikkeling van mijn kind stimuleren?
• Op welke manier kan ik mijn opvoedvaardigheden uitbreiden?
• Welke (specifieke) aanpak heeft mijn kind nodig?

Door wie?
Een ouder-kind-begeleider sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de ouder(s)/
verzorger(s), waarbij de ouder-kindrelatie centraal staat. Hierbij wordt rekening gehouden
met de persoonlijke omstandigheden van de ouders, het kind en de gezinssituatie. Vanuit de
hulpvraag wordt aan doelen gewerkt. De gedragswetenschapper van het ouder-kind-team is
meer of minder intensief betrokken.

Hoe?
Tijdig bijsturen of extra hulp bieden in de ontwikkeling van het kind en diens omgeving, kan
problemen op langere termijn of latere leeftijd verminderd en/of voorkomen.
Het ontwikkelingstempo van jonge kinderen is hoog en de verschillende ontwikkelingsgebieden
beïnvloeden elkaar sterk. Problemen of tekorten op het ene gebied kunnen doorwerken in
andere gebieden en in de relatie met de ouder(s) of verzorger(s). De behandeling werkt
vanuit Infant Mental Health-visie.

Hoe lang duurt het?
De behandelduur varieert -afhankelijk van de hulpvraag- van 3 tot 9 maanden.
Verlenging is mogelijk indien nodig en op basis van de evaluaties van de doelen.

Waar?
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Vanuit de locaties in Leiderdorp en Alphen kan de hulp worden gegeven op verschillende
manieren, bijvoorbeeld: ambulant (thuis) of verblijf (op locatie van Cardea) of een combinatie
van beiden.
Op de locatie van Cardea in Leiderdorp is tevens een speelgroep voor kinderen van 2 tot 4
jaar. Deze groep is maximaal drie ochtenden per week (maandag, dinsdag en donderdag)
aanvullend te bezoeken als dat nodig is om de algehele ontwikkeling te stimuleren en om aan
individuele kinddoelen te werken binnen een groep.

