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Diagnostiek en Behandeling

Ons totale zorgaanbod
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Financieel
Het zorgaanbod voor jeugdigen wordt 
door middel van Zorg in Natura gefinancierd.

Het multidisciplinair team bestaat uit
Orthopedagoog-Generalist
Kinder- en jeugdpsycholoog
Ervaringsdeskundigen
Gedragswetenschappers
Pedagogisch medewerkers
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Multidisciplinaire zorg op een groene locatie



Autisme en adhd centrum ’t Zonneke is een gespecialiseerde zorginstelling 
voor jeugdigen en volwassenen met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 
of hoger. 

In 2008 hebben Pieter en Marie-Louise Bogers ’t Zonneke opgericht omdat 
er geen passend zorgaanbod bestond voor hun 3 kinderen met autisme. Op 
advies van de bestaande hulpverlening hebben zij destijds het initiatief ge-
nomen om zelf een zorginstelling op te starten op een grote groene locatie. 
Door zorgvuldige selectie van HBO en Universitair geschoold personeel is 
’t Zonneke uitgegroeid tot een multidisciplinair centrum. Dankzij  de unieke 
combinatie van ervaringsdeskundigen en geschoolde professionals kan aan 
volwassenen en kinderen met een lichte tot (zeer) complexe problematiek de 
benodigde zorg en ondersteuning geboden worden.

Diagnostiek bij jeugdigen
Een goede diagnostiek bij kinderen is belangrijk om advies op maat te kunnen 
bieden. 
Diagnostiek is het verhelderen van het probleem en/of het vaststellen van een 
stoornis aan de hand van kenmerken en symptomen van het probleem. Met behulp 
van  diagnostiek kan de benodigde zorg worden vastgesteld. Gedurende het diag-
nostiekproces kunnen verschillende instrumenten gebruikt worden: interviews, vra-
genlijsten, observaties,  genormeerde testen en classificatiesystemen. Ook school 
en andere naastbetrokkenen kunnen betrokken worden omdat zij vaak waardevolle 
aanvullende informatie kunnen verstrekken.

Diagnose en advies
Na het diagnostisch onderzoek vindt er een adviesgesprek plaats waarin de bevin-
dingen uit het onderzoek besproken worden met ouders en eventueel de jeugdige 
(afhankelijk van de leeftijd). In het adviesgesprek wordt onder meer besproken of 
het zinvol is om met een vorm van behandeling of begeleiding te starten en zo ja 
welke vorm als meest passend geacht wordt.

Indien er sprake is van ASS of ADHD dan beschikt AACtZ over een multidisciplinair 
team om kinderen verder te behandelen, begeleiden en ouders te adviseren. Mocht 

er een andere uitkomst dan ASS en ADHD uit de diagnostiek komen, dan wordt 
nauwkeurig bekeken of wij de de benodigde behandeling en/of begeleiding kunnen 
bieden of dat een doorverwijzing noodzakelijk is.

Jeugdigen behandelen
Nadat een diagnose is gesteld, kan een traject van een behandeling en/of begelei-
ding volgen. Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van kinderen 
met Autisme en/of ADHD met een IQ van 70 of hoger.  ASS en ADHD zijn niet te 
genezen. Behandeling is daarom niet gericht op genezing, maar op een integrale 
aanpak. Het draait bij een behandeling niet alleen om het kind maar ook om de 
directe omgeving. Daarom zullen het gezin, en wellicht ook de school en naaste 
omgeving betrokken worden bij de behandeling. 

Psycho-educatie voor jeugdigen en hun omgeving 
Bij aanvang van de behandeling wordt gestart met psycho-educatie. Een diagnose 
kan veel vragen beantwoorden, maar daarnaast ook vragen oproepen. Kennisver-
groting over de diagnose, in combinatie met tips, helpen de draaglast te verminde-
ren waardoor er een begin gemaakt kan worden met het acceptatieproces. 

Psycho-educatie omvat: vergroten van het inzicht in de beperking van kinderen, be-
lichten van de sterke en minder sterke kanten van het kind en handreikingen bieden 
om met bepaalde aspecten van de beperking om te gaan in het dagelijks leven. Wij 
bieden psycho-educatie op maat, aangepast aan de jeugdige, zijn/haar omgeving 
en de levensfase waarin de jeugdige zich bevindt. Ook spelen we in op situaties die 
zich reeds hebben voorgedaan en voordoen.

Behandeltrajecten
Alle behandeltrajecten worden op maat gemaakt, passend bij de jeugdige. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van evidence-based en/of best practice programma’s. De 
inhoud van de behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit ouderbegeleiding, aanle-
ren van sociale vaardigheden, verbeteren van de emotieregulatie, zelfredzaamheid 
of verbeteren van het inzicht in eigen gedrag bij het kind met behulp van cognitieve 
gedragstherapie. Per cliënt wordt een behandelplan opgesteld. Tevens is een com-
binatie met groepsbegeleiding en/of individuele begeleiding mogelijk.


