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Een gelukkig leven voor onze cliënten. Daar 

zetten wij ons dagelijks voor in. We doen dat op 

allerlei manieren. Van (vroeg)diagnostiek van het 

kind tot verschillende behandelingen en therapieën. 

Van een prettige daginvulling tot een fijne woonplek. 

Alle kennis en expertise is gebundeld. Je vindt ORO op eigen 

locaties én bij de cliënt of het gezin thuis (ambulant). We zijn 

er namelijk niet alleen voor kind en jeugd tot 18 jaar, maar 

ook voor de ouder(s)! We doen het samen, volgen de ontwik-

keling van de cliënt en laten het talent groeien. Onze kracht 

is namelijk het zien van de mogelijkheden en het benutten 

van die kansen. 

VOOR WIE?
ORO is gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van 
mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking en/of 
een ontwikkelingsachterstand. Deze brochure richt zich uitsluitend 
op de doelgroep kind en jeugd, de ouder(s), of beiden. 

VRAGEN?
Heb je vragen naar aanleiding van het aanbod voor kind en jeugd of wil 
je graag in contact komen met ORO? Neem dan contact op met ORO 
via info@oro.nl of bel: 0492 53 00 53

mailto:info%40oro.nl?subject=


Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Vroegdiagnostiek 
0-6 jaar

45J14 Kind en jeugd van 0 tot 6 jaar met:
• Een (vermoeden van) algemene ontwikkelings-
   achterstand
• Een meervoudige beperking
• Syndromen/deletiestoornis of neurologische 

aandoeningen
• (Een vermoeden van) autisme
• Een gemiddeld IQ van 85 of lager

Vroegdiagnostiek is gericht op ouders (of eventueel consultatiebureaus en 
kinderdagverblijven) die merken dat de ontwikkeling van het kind niet hele-
maal loopt zoals verwacht. In eerste instantie zal het kind gezien worden door 
een gespecialiseerde gedragsdeskundige en logopedist die de ontwikkeling 
van het kind onderzoekt. Er wordt gekeken naar de brede hulpvraag van het 
kind én de omgeving.

De behandelaren zijn expert op de volgende gebieden: taal en communicatie, 
zelfredzaamheid, spelen en leren (met anderen), slapen, gedrag en motoriek. 
Het doel is inzicht krijgen in de oorzaak en mate van eventuele ontwikkelings-
achterstand en advies geven over de ondersteuning die nodig is om de vaardig-
heden te verbeteren en de achterstand zoveel als mogelijk te verminderen.. 

Diagnostiek 45J14 Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar met:
• Een (vermoeden van) algemene ontwikkelings-
   achterstand
• Een meervoudige beperking
• Syndromen/deletiestoornis of neurologische 

aandoeningen
• (Een vermoeden van) autisme
• Een gemiddeld IQ van 85 of lager

Met diagnostiek wordt de hulpvraag grondig bekeken om te komen tot een 
advies. Het kind of de jeugdige wordt goed in kaart gebracht middels verschil-
lende onderzoeken, zoals een intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel 
onderzoek, etc. Aan de hand van de uitkomsten wordt een advies gegeven 
om wel of geen behandeling in te zetten. Diagnostiek wordt in een periode 
van 3 maanden maximaal 20 uur toegepast. 

VG-poli Financiering
door Zorgverze-
keringswet 
(Zvw) (GZSP)

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar De VG-poli is een spreekuur voor kinderen en jeugdigen met een verstandelijke 
beperking. Het is een samenwerking tussen Lore (het behandel- en expertisecen-
trum van ORO) en het Elkerliek ziekenhuis. Binnen de poli onderzoekt de Arts 
Verstandelijk Gehandicapten (AVG) mogelijke oorzaken en start eventueel een 
behandeling. Kinderen die het Kinderdagcentrum van ORO (KDC) bezoeken, kunnen 
ook gezien worden door de AVG op de VG-poli. 

Alle vormen van diagnostiek, behandeling en therapie worden geleverd door Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO
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Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Ambulante begeleiding 50A81
(enkelvoudige 
vraag)
50A82 
(meervoudige 
problematiek)

Kind en jeugd met een ontwikkelingsachterstand of 
een verstandelijke beperking van 0 tot 18 jaar (en hun 
ouders)

Het ambulante team begeleidt in de thuissituatie of op locatie, zoals bijvoor-
beeld scholen, kinderen en jeugdigen met achterstand in de motorische en/of 
verstandelijke ontwikkeling. Er wordt ook ondersteuning geboden aan de 
ouders. 

Voor ouders kan de opvoeding best ingewikkeld en intensief zijn. 
Het ambulante team van ORO kan helpen door opvoedingsadviezen 
te geven, te ondersteunen bij praktische zaken of zorgtaken over te nemen.

Begeleiding jeugd LVB 50A81
(enkelvoudige 
vraag)
50A82 
(meervoudige 
problematiek)

Jeugd met een licht verstandelijke beperking en 
gedragsproblematiek 

Zelfregulatie is wat ieder mens, iedere dag gebruikt. Het krijgen van grip op 
gedachten, emoties en gedrag gebeurt vaak onbewust en gebruikt men in 
alledaagse situaties om bijvoorbeeld met mensen samen te werken. 
Voor iemand met een LVB is dit lastiger. ORO begeleidt en bevordert dit zelf-
regulerend vermogen van de jeugdige door het vergroten van competenties en 
het vinden van een evenwicht. Dit is een samenwerking met de jeugdige en de 
ouders. Het gaat hier vaak om weerbarstig gedrag waarbij specialistische 
begeleiding nodig is. 

Begeleiding jeugd LVB+ 50A82 
(meervoudige 
problematiek)

Jeugd met een licht verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblematiek

Zelfregulatie is wat ieder mens, iedere dag gebruikt. Het krijgen van grip op 
gedachten, emoties en gedrag gebeurt vaak onbewust en gebruikt men in 
alledaagse situaties om bijvoorbeeld met mensen samen te werken. 
Voor iemand met een LVB+ is dit lastiger. ORO begeleidt en bevordert dit zelf-
regulerend vermogen van de jeugdige door het vergroten van competenties en 
het vinden van een evenwicht. In samenwerking met de jeugdige en de ouders 
wordt gewerkt aan de zelfcontrole. Het gaat hier om zware meervoudige 
problemen, waarbij specialistische begeleiding en regelmatige nabijheid nodig is.

Thuis of     op locatie
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Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Individuele begeleiding voor 
het jonge kind 
(Kinderdagcentrum - KDC)

50A81
(enkelvoudige 
vraag)
50A82 (afhan-
kelijk van de 
intensiteit)

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een 
(meervoudige) beperking van 0 tot 7 jaar

Op het Kinderdagcentrum (KDC) wordt individuele ontwikkelingsgerichte 
ondersteuning en begeleiding geboden. Hierbij staat de groei, ontplooiing en 
ontwikkeling van het kind voorop. Voor ieder kind wordt een persoonlijk plan 
gemaakt en wordt er samen met de ouders gekeken naar wat het kind nodig 
heeft, waar zijn of haar talenten liggen en waar hij of zij gelukkig van wordt.

Leren leren 50A82 
(meervoudige 
problematiek)
50A83 
(afhankelijk van 
de intensiteit)

Kind en jeugd met ontwikkelingsvragen en/of leer-
vragen van 0 tot 18 jaar 

Met Leren leren wordt de instroming en doorstroming van het onderwijs 
bevorderd, zodat kinderen met leer- en ontwikkelingsvragen een betere kans 
hebben om met succes in het onderwijs te kunnen starten en daar ook langer 
te verblijven. Vaardigheden die op school noodzakelijk zijn worden aangeleerd. 
Deze individuele begeleiding is erop gericht om kinderen met een verstandelij-
ke beperking in het (reguliere) schoolcircuit te houden. Dit gebeurt aan de hand 
van specialistische methodieken, zowel op school als in de thuissituatie.

Psycho-educatie 50A81 
(enkelvoudige 
vraag)
50A82 
(meervoudige 
problematiek)

Kind en jeugd met een ontwikkelingsachterstand of 
een verstandelijke beperking van 0 tot 18 jaar 

Psycho-educatie leert kinderen en jeugdigen wat het hebben van een 
verstandelijke beperking inhoudt. 

Doelen:
• De zelfkennis en het zelfvertrouwen vergroten
• Het probleemoplossend vermogen vergroten
• Het bevorderen van de zelfcontrole
• Het aanleren van nieuwe denkstrategieën

Aandachtsgebieden: seksualiteit, intiem contact en vriendschap/relaties, 
sociale en emotionele vaardigheden.

> INHOUDSOPGAVE
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Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

BOBP 
(Baby’s van Ouders met Bijzondere 
Problemen)

50A83 
(Minimale duur 
van 3 maanden, 
zeer intensief)

(Aanstaande) ouders van baby’s tot 6 maanden met 
een (verstandelijke) beperking en/of een psychosociaal 
of psychiatrisch probleem

Een preventieve aanpak om kwetsbare kinderen te beschermen. Vaak start 
de hulpverlening al voordat het kind geboren is. Het doel is om knelpunten 
tijdig te signaleren en in te grijpen. Er zijn meerdere organisaties betrokken 
bij de hulpverlening en er wordt een gezamenlijk zorgplan opgesteld met 
de betrokken organisaties en ouders, wat door ouders ondertekend wordt.  
Er wordt zeer intensief in de thuissituatie hulpverlening geboden daarbij 
gebruikmakend van observatiemethodieken zoals video-hometraining (VHT). 
Het gaat hierbij om vrijwillige hulpverlening. 

Intensieve 
gezinsbegeleiding (IGB)

Dit betreft 
maatwerk. 
Verschillende 
financierings-
opties mogelijk

Ouders en gezinssystemen die complex, ernstig, 
chronisch en weerbarstig voor hulpverlening zijn

Bij intensieve gezinsbegeleiding begeleidt een gezinsbegeleider het gezin en 
wordt hierbij ondersteund door een casemanager welke in- en extern coördineert. 
Het cliëntperspectief op de problemen vormt het vertrekpunt. De begeleiding is 
integraal en gezinsgericht. Hierbij is altijd sprake van problemen op meerdere 
levensdomeinen. 

Samen Thuis 50A82
(meervoudige 
problematiek)
50A83 
(meervoudige 
problematiek, 
afhankelijk van 
de intensiteit)

Ouders die vastlopen bij het opvoeden van hun kind 
en/of kinderen waarbij er een zeer intensieve onder-
steuningsvraag is

Het stutten en steunen van ouders in de thuissituatie ter voorkoming van 
verslechtering van de thuissituatie. Het gaat om intensieve inzet van 
praktische zorg bij de opvoeding als ook het helpen bij aankleding, voeding, 
slaapritme, geven van opvoedtips etc. Doel is om ouders in hun kracht te 
zetten, zonder de verwachting dat zij volledig zonder hulpverlening verder 
kunnen.

Observatietrajecten 50A83 
In traject 
(4 maanden, 
10 uur per week, 
zeer intensief)

Ouders waarbij vragen bestaan met betrekking tot de 
leerbaarheid en de opvoedvaardigheden  

Het in beeld krijgen van de opvoedvaardigheden en leerbaarheid van de ouders. 
Door middel van observaties, trainingsmomenten en met behulp van video- 
hometraining (VHT) en de training ‘Opvoeden & Zo’. 
Er wordt gewerkt aan het versterken van de gehechtheidsrelatie. Er volgt een 
rapportage van het observatietraject ter beoordeling aan de voogdijinstelling.

Ambulant
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Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Overname praktische zorg in 
de thuissituatie 

50A81 (enkelvoudige vraag)
50A82 (meervoudige problematiek)

Ouders die vastlopen bij het 
opvoeden van hun kind en/of 
kinderen en hierbij een prakti-
sche hulpvraag hebben

Het overnemen van praktische zorg in de opvoeding, zoals het helpen bij 
aankleding, voeding, slaapritme etc.

Praktische pedagogische 
gezinsbegeleiding

50A81 (enkelvoudige vraag)
50A82 (meervoudige problematiek)

Ouders die vastlopen bij het 
opvoeden van hun kind en/of 
kinderen en een hulpvraag 
hebben. We maken hierbij 
onderscheid tussen vroeghulp 
(0-6), het jonge kind (6-12) en 
pubers (12-18).

Praktische pedagogische gezinsbegeleiding is een methodisch proces waarbij 
uitgegaan wordt van de hulpvraag van de ouders. Er wordt uitgegaan van de 
samenwerking van de ouders en het netwerk met als doel ouders te versterken 
in opvoedingssituaties.  Het stimuleren van het zelfregulerend vermogen van 
ouders door het vergroten van competenties en het vinden van een evenwicht 
tussen draagkracht en draaglast van de ouders.

Samen naar veiligheid 50A83 
In traject  (4 -6 maanden, 10 uur per 
week, zeer intensief)

Gezinnen waarin de veiligheid 
van kinderen in gevaar is

Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met gezinnen, waar (mogelijk) 
sprake is van onveiligheid. Het gaat om het in kaart brengen van zorgen en 
krachten, het netwerk betrekken, met als doel dat de ouders samen met het 
netwerk verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het veilig opgroeien van 
kinderen.

Samen naar veiligheid wordt ingezet wanneer er sprake is van feitelijke 
gebeurtenissen rondom onveiligheid, signalen rondom de bedreiging van 
de ontwikkeling, concrete zorgen rondom veiligheid en aanhoudende ‘niet 
pluis’-gevoelens. 

> INHOUDSOPGAVE
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Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Inzet autisme consulent Behandeling: 
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)     
Begeleiding:                
50A81 (enkelvoudige vraag)                                        
50A82 (meervoudige problematiek)

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Psycho-educatie, gespreksvoering en het begeleiden van kinderen met Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS) en hun ouder(s). Dit wordt zowel als begeleiding gebo-
den, maar ook vanuit behandeling. Dit is afhankelijk van de inhoud, duur en 
intensiteit van de inzet en het wel of niet nastreven van behandeldoelen van 
begin tot eind. 

Beeldende therapie    45J50 (monodisciplinair)             
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Bij beeldende therapie wordt er iets gemaakt in plaats van erover te praten. Met verf, 
hout, steen, klei, textiel of met digitale media. Deze beeldende middelen worden 
ingezet om bewuste en onbewuste gedachten en gevoelens boven tafel te krijgen 
waardoor de hulpvraag zichtbaarder wordt. Het aanbod van de therapeut, dat 
uiteraard volledig wordt afgestemd op het kind, brengt een proces op gang dat leidt 
tot persoonlijke, emotionele en/of psychische ontwikkeling en groei.

Bewegingstherapie Behandeling: 
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)     

Begeleiding:                
50A81 (enkelvoudige vraag)                                   

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Multidisciplinair:
Wanneer een gestelde hulpvraag meerdere facetten van het leven omvat vraagt dit 
om samenwerking. Bewegingstherapie biedt therapie voor kinderen in samenwerking 
met bijvoorbeeld de paramedische dienst, gedragsdeskundige en/of sensorische 
informatieverwerking. Therapie omvat sessies tussen 30 en 45 minuten per keer 
voor een periode van 3-6 maanden. Doelen kunnen zowel motorische als psychische 
hulpvragen omvatten. Bewegingstherapie is het middel welke wordt gekozen in 
samenspraak met het cliëntsysteem op basis van de interesses van het kind.

Monodisciplinair:
Wanneer een motorische hulpvraag op zichzelf staat wordt er gebruikgemaakt van 
individuele begeleiding. Bijvoorbeeld hulpvragen welke intensieve begeleiding vragen 
en voorbereidend zijn op de vaardigheden van Algemene Dagelijkse Levensverrich-
tingen (ADL). Doelen worden vastgesteld op basis van prikkelverwerking, lichaams-
besef, vertrouwen in eigen lijf, vertrouwen in de ander, zien van gevaar, participatie, 
concentratie, oriëntatie van de ruimte en sociale interactie. Beweging is altijd het 
middel, het doel is echter breder.

Alle vormen van diagnostiek,behandeling en therapie worden geleverd door Lore, het behandel- en expertisecentrum van ORO
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Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Diëtetiek 45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)     

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Het bevorderen van gezond en gevarieerd eten en drinken. Wanneer het kind 
een verstandelijke beperking heeft, is eten en drinken niet altijd vanzelfsprekend. 
Voorbeelden hiervan zijn kauw- en slikproblemen, maag- en (slok)darmpro-
blemen, obstipatie, gewichtsproblemen, groeiachterstand en gedrag en emotie 
bij voeding. De diëtist helpt het kind en zijn of haar ouders door een dieetadvies 
te geven dat past bij het kind.  

Dramatherapie 45J50 (monodisciplinair)             
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Via rollenspellen, improvisatie, ontspanningsoefeningen, gezelschapsspellen, 
spelopdrachten, film en verkleedkleren krijgen kinderen inzicht in hun eigen handelen 
en hun eigen belevingswereld. Er wordt geoefend en geëxperimenteerd met ‘nieuw’ 
gedrag en met het uiten van gevoelens. Sociale en contactuele vaardigheden worden 
geoefend op een veilige manier. Als er sprake is van trauma worden er speciale 
methodieken toegepast zoals Emotional Freedom Techniques (EFT).

Gezins-Creatieve-Therapie 45J50 (monodisciplinair)             
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)
                                 

Ouders die de ontwikkeling van 
hun kind willen stimuleren 

Gezins-Creatieve-Therapie (GCT) wordt individueel aan gezinnen gegeven. 
De vraag van het gezin staat centraal. Het kan bijvoorbeeld uitkomst bieden 
na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval of scheiding. GCT is een 
intensieve therapievorm die in totaal ongeveer een half jaar duurt. Er zijn tien 
bijeenkomsten van 1,5 uur. De bijeenkomsten vinden allemaal plaats op een 
locatie van ORO.
De therapie is ook uitstekend geschikt voor ouders die hulp nodig hebben bij het 
opvoeden van hun kind. Bij GCT wordt geleerd door het opdoen van ervaringen 
met ervaringsgerichte opdrachten.

Kinderergotherapie 45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)     

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Het mogelijk maken om (opnieuw) dagelijkse activiteiten uit te voeren of deel te 
nemen aan activiteiten in hun eigen omgeving en in de samenleving. De ergo-
therapeuten kijken naar de oorzaak van de problemen die het kind bij dagelijkse 
activiteiten ervaart, om vervolgens te komen tot een behandelplan. 

Het gaat hierbij om activiteiten die de kinderen zelf willen uitvoeren of activiteiten 
waarvan ouders, leerkrachten of zorgcoördinatoren het belangrijk vinden dat ze 
deze kunnen uitvoeren. De kinderergotherapeuten zijn gespecialiseerd in het ‘breed 
kijken’. Er wordt zowel rekening gehouden met de thuissituatie als met de situatie 
op school of dagbesteding. Het cliëntensysteem wordt intensief betrokken.
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Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Kinderfysiotherapie 45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)     

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Het stimuleren van beweging en het aanleren van motorische vaardigheden 
bij kinderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de diagnose, het stoornis/
functie niveau, het activiteitenniveau en alle persoonlijke en externe factoren. 

Het doel is om het kind zo zelfstandig mogelijk te laten bewegen binnen de 
eigen mogelijkheden. Daarnaast is er direct contact met de betrokken kinder-
arts en revalidatiearts om de motoriek en groei van het lichaam te volgen en 
waar nodig hierop te anticiperen. Na het onderzoeken van het kind wordt een 
behandelplan opgesteld.

Indien gewenst wordt er een hulpmiddel ingezet, zoals een speciale fiets of 
een aangepaste schoen. De kinderfysiotherapeut kijkt, samen met de ouders 
en eventueel samen met ergotherapeuten, een logopedist en een diëtist, 
naar de wensen op het gebied van motorische vaardigheden 

Binnen kinderfysiotherapie wordt ook hydrotherapie gegeven.

Logopedie 45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)     

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Het verbeteren van de communicatievaardigheden of het aanpassen van de 
omgeving van het kind. Het is een behandeling van communicatie-, gehoor-, 
eet- en/of drinkproblemen. Onze logopedisten hebben kennis van preverbale 
logopedie, wat specifiek ingaat op de begeleiding van jonge kinderen met 
eet-, drink- en slikproblemen. 

Enkele methoden die worden toegepast zijn PECS (Picture Exchange Commu-
nication System) en PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Musculair 
Phonetic Targets).

Medische pedicure Voor eigen rekening Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar De medisch pedicure is gespecialiseerd in het behandelen van pijnlijke voeten. 
Bijvoorbeeld bij een ingegroeide nagel, eelt of likdoorns. Er is extra aandacht 
voor de kindervoet. Er wordt grondig gekeken naar de voeten, zodat er advies 
op maat gegeven kan worden.
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Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Mondzorg (Centrum Bijzondere 
Tandheelkunde -CBT)

Financiering via 
Zorgverzekeringswet (Zvw) 

Kinderen en jeugdigen die door 
een beperking, onbekendheid, 
onbegrip of angst niet door een 
reguliere tandarts behandeld 
kunnen worden

Het Centrum Bijzondere Tandheelkunde is er voor kinderen en jeugdigen die 
niet in een reguliere tandartspraktijk behandeld kunnen worden. De oorzaak 
hiervan kan erg divers zijn, zoals een lichamelijke beperking, onbekendheid, 
onbegrip of angst. 

• Het behandelteam weet hoe ze kinderen en jeugdigen op hun gemak kunnen  
stellen (eventueel met pictogrammen of door afleiding).

• Er is tijd om vertrouwd te raken met de behandelruimte en de behandelaars.
• Er is een intensieve samenwerking met o.a. de ouders, begeleiders en betrok-

ken specialisten.
• Het behandelteam beschikt over specialistische kennis over kaak- en gebits-

problemen bij mensen met een verstandelijke beperking.
• Indien nodig vindt de behandeling met ondersteuning van medicatie of 

lachgassedatie plaats.

Muziektherapie 45J50 (monodisciplinair)             
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)

Kind en jeugd van 0 tot 18 met 
sociale en/of emotionele 
gedragsproblematiek 

Muziektherapie geeft afleiding voor bepaalde emoties, roept emoties uit 
het verleden op en helpt die te verwerken. Muziektherapie biedt troost, 
ontspanning en kan de taalbarrière doorbreken. Het doel van muziektherapie is 
om nieuwe mogelijkheden van interactie, communicatie en expressie te creëren. 

Psychomotorische therapie 45J50 (monodisciplinair)             
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor kinderen die 
bijvoorbeeld last hebben van prikkelbaarheid of onrust. Lichaamsbeleving en 
beweging staan centraal bij deze therapievorm. Door sport, spel of lichaams-
oefeningen komt het kind in beweging en staat het tegelijkertijd stil bij de 
ervaringen. 

Thema’s die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: samenwerken, contact maken, 
grenzen aangeven, vertrouwen en het bewust worden en accepteren van het 
eigen lichaam. PMT kan individueel worden toegepast, maar ook in groeps-
verband.
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Inzet Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige (SPV)

Behandeling: 
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)     

Begeleiding:                
50A81 (enkelvoudige vraag)                                        
50A82 (meervoudige problematiek)) 

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar De sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) biedt psycho-educatie aan en is 
gespecialiseerd in het begeleiden van ouders en gespreksvoering met kinderen 
en jeugdigen. Het is een consultatiefunctie voor externe partijen en/of keten-
partners.  De SPV kijkt vanuit zijn specifieke kennis op het gebied van VG en 
psychiatrie mee, diagnosticeert, behandelt en ondersteunt. Alle activiteiten 
zijn gericht op het verbeteren van het welzijn van kinderen en jeugdigen, 
bijvoorbeeld het leren accepteren van beperkingen, het voorkomen van een 
psychose of terugval en het verminderen van negatieve gevoelens. 

Speltherapie 45J50 (monodisciplinair)             
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)

Kinderen met een ontwikke-
lingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar, 
die vastlopen in hun sociale en/
of emotionele ontwikkeling en 
dit in hun gedrag laten zien

Speltherapie wordt ingezet als er problemen of vragen zijn op emotioneel, 
gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. Het gedrag wordt veroor-
zaakt door een belemmering, een aangrijpende gebeurtenis of een stoornis. 
Er wordt gewerkt met uiteenlopende materialen zoals poppen, auto’s, speel-
goeddieren, zand, water, creatief materiaal, gezelschapsspellen, verkleedkleren, 
het kasteel en prentenboeken om de mogelijkheid te bieden om te spelen wat 
het kind (nog) niet kan zeggen. 

Systeemtherapie, waaronder 
gezins- en relatietherapie

45A73 (monodisciplinair, geen LVB)           
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)

Kind en jeugd van 0 tot 18 jaar en 
hun ouders

Bij systeemtherapie wordt de problematiek bekeken in combinatie met de 
familie en de omgeving waarin het kind woont, werkt en leeft. De problemen 
die een kind ervaart, worden beïnvloed door de leefsituatie, met wie wordt 
omgegaan en de cultuur waarin wordt geleefd. Het doel van systeemtherapie 
is het onderzoeken van deze invloeden.

Traumabehandeling 45A73 (monodisciplinair, geen LVB)            
45A53 (multidisciplinair kortdurend)
45A55 (multidisciplinair langdurig)

EMDR: kinderen of jeugdigen
die psychische klachten (PTSS) 
ervaren na een heftige, 
ingrijpende gebeurtenis

CGT: kinderen of jeugdigen die 
een situatie hebben meege-
maakt, wat hen in een negatieve 
spiraal van gedachten, gevoelens 
en gedrag brengt

Eye Movement Desentisation and Reprocessing (EMDR)
Het behandelen van emotionele problematiek of gedragsproblematiek, vaak 
voortkomend uit een schokkende of beangstigende gebeurtenis. Vanuit EMDR 
wordt samen met de therapeut de herinnering aan de gebeurtenis opgehaald, 
waarbij tegelijkertijd afleidingen geboden worden met geluiden. Het doel 
hiervan is ervoor zorgen dat de herinnering haar kracht en emotionele lading 
verliest. Dit helpt de cliënt om steeds makkelijker terug te denken aan de 
gebeurtenis en vermindert de klachten. 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Samen met de therapeut het eigen gedrag en gedachten onderzoeken en 
aanpassen. Samen gaan ze op zoek naar knelpunten en manieren om met 
obstakels om te gaan. CGT is een niet op zichzelf staande therapie, maar een 
therapie waarbij de omgeving van de cliënt actief wordt betrokken.
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Gespecialiseerde opvang (BSO) 50A93 Schoolgaande kinderen met een ontwikkelingsachter-
stand of een verstandelijke beperking van 4 tot 18 jaar

Bij de BSO worden kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of gedrags-
problematiek buiten de schooltijden, op zaterdag en tijdens vakanties opge-
vangen gedurende de dag om doelgericht aan de ontwikkeling te werken. Deze 
specialistische zorg wordt op de ontwikkelbehoefte van het kind gericht. BSO 
draagt indirect ook bij ter ontlasting van de ouders. 

Dagbehandeling 41A03
41A04

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of 
gedragsproblematiek van 0 tot 18 jaar 

Dagbehandeling is er voor kinderen en jeugdigen die een ontwikkelingsachter-
stand en/of verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. Het doel is het 
beperken van de achterstanden, zodat het kind deel kan nemen aan een vorm 
van (speciaal) onderwijs of kan doorstromen naar een vorm van (tijdelijke) 
dagbesteding.

Dagbehandeling vindt plaats op het Kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen van 
0-6 jaar en op de locatie de Dagvlinder voor kinderen vanaf 7 jaar en kinderen 
jonger dan 7 jaar waarbij uit het uitstroomprofiel blijkt dat er geen uitstroom 
naar (speciaal) onderwijs mogelijk is.

Dagbesteding                                                                         
(Schoolverlaterstraject)

41A18 Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of een 
verstandelijke beperking en complex gedrag van 4 tot 
18 jaar die (gedeeltelijk) niet in staat zijn om (regulier 
of speciaal) onderwijs te volgen. Het kind volgt deels 
onderwijs (ontheffing variawet) of heeft een onthef-
fing Leerplicht, omdat eerder is vastgesteld dat het 
kind ook in de toekomst niet aan het onderwijs kan 
deelnemen

De ondersteuning is gericht op het toewerken naar vergroten van de onderwijs-
deelname en/of een passende deelname aan de maatschappij. Er wordt gewerkt 
aan (sociale) vaardigheden, het vergroten van de zelfredzaamheid en het 
stimuleren van de ontwikkeling.

Voor kinderen en jeugdigen die deels onderwijs volgen is het doel het waar mo-
gelijk vergroten van de onderwijsdeelname en het afbouwen van dagbesteding.
                                                             
Voor kinderen en jeugdigen met een volledige ontheffing is het doel een 
(arbeidsmatige) vorm van dagbesteding. 

Kinderen en jeugdigen met complexe problemen die een duurzame daginvulling 
nodig hebben, maken gedurende langere tijd gebruik van dagbesteding. Een deel
 van de doelgroep bestaat uit jeugdigen met een beperkt arbeidsperspectief, 
die vanaf hun 18de zullen doorstromen naar de Wmo en/of Participatiewet.
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Zorg en 
onderwijs

41B03 Schoolgaande kinderen met 
een ontwikkelingsachterstand 
of een verstandelijke beperking 
en gedragsproblematiek van 
6 tot en met 12 jaar

In het zorg-onderwijsarrangement wordt zorg en onderwijs samen ingezet om kinderen met een verstandelijke beperking en 
forse gedragsproblematiek toch onderwijs te kunnen bieden. Deze kinderen kunnen (tijdelijk) niet binnen het reguliere speciaal 
onderwijs terecht. Dit vindt mogelijk op beschermd terrein plaats.

Individuele 
begeleiding 
voor het 
jonge kind 

50A81 (enkel-
voudige vraag)
50A82 
(meervoudige 
problematiek)

Kinderen met een ontwikke-
lingsachterstand of een 
(meervoudige) beperking 
van 0 tot 12 jaar

Er wordt individuele ontwikkelingsgerichte ondersteuning en begeleiding op locatie geboden. Hierbij staat de groei, ontplooiing 
en ontwikkeling van het kind voorop. Voor ieder kind wordt een persoonlijk plan gemaakt en wordt er samen met de ouders 
gekeken naar wat het kind nodig heeft, waar zijn of haar talenten liggen en waar hij of zij gelukkig van wordt.

Dienst Productcode Voor wie? Omschrijving

Logeren (en 
leren op weg 
naar zelfstan-
digheid)

43J11 Kind en jeugd met een 
ontwikkelingsachterstand of 
een verstandelijke beperking 
van 5 tot 18 jaar

Tijdens het logeren worden Kinderen en jeugdigen (in de weekenden) opgevangen ter ontlasting van de ouders of de gezins-
situatie in een logeerhuis. Kinderen en jeugdigen kunnen alvast laagdrempelig wennen aan de situatie van een andere woon-
omgeving. Logeren wordt ook aangeboden met intensieve begeleiding op beschermd terrein. 

Op doordeweekse dagen wordt de training Logeren en Leren aangeboden. Deze training is gericht op het bevorderen van 
zelfstandigheid in combinatie met persoonlijkheidsontwikkeling door een avond en nacht te logeren in een logeerhuis. 

Kinderen en jeugdigen leren hier vaardigheden zoals, zelfstandig wonen, aanleren van sociale omgangsvormen en praktische 
vaardigheden en omgaan met social media. Deze vaardigheden worden geleerd in een groep. In themablokken worden de 
verschillende onderwerpen besproken en geoefend die bij zelfstandig of begeleid wonen belangrijk zijn. Deze trainingen zijn 
geschikt vanaf ongeveer 12 jaar. 
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Wonen in een groep 
(beschermd terrein)

Financiering 
via Wet 
langdurige 
zorg (Wlz)

Kind en jeugd 
met een 
ontwikkelings-
achterstand of 
een verstandelij-
ke beperking van 
4 tot 23 jaar

Wonen in een groep 
(in de wijk)

43J37 Kind en jeugd 
met een 
ontwikkelings-
achterstand of 
een verstandelij-
ke beperking van 
4 tot 23 jaar

Op Kamers 
(Trainingshuis)

Financiering 
via Wet 
langdurige 
zorg (Wlz)

Jeugd met een 
ontwikkelings-
achterstand of 
verstandelijke 
beperking van 18 
tot 23 jaar

ORO biedt de mogelijkheid om te wonen in een zeer beschermde omgeving op een terrein waar alle benodigde voorzieningen en 
ondersteuning aanwezig is. Fijn en veilig wonen. Dit kan op Het Rijtven in Deurne. Op deze bijzondere locatie wonen mensen van alle 
leeftijden met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Ook mensen met meervoudige, complexe beperkingen of ernstige gedrags-
problematiek krijgen er de zorg, veiligheid en aandacht die ze nodig hebben. In een veilige, groene en rustige omgeving. 

Den Dreef 8a is speciaal ingericht voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Hier wonen kinderen waarbij de ontwikkelingsvraag, de gedrags-
vraag of de verpleegkundige-/zorgvraag voorop staat. 

Voor jeugd tussen de 13 en 23 jaar met complex gedrag die vastloopt binnen zijn netwerk is er op Het Rijtven ook een eigen woonplek, 
namelijk Heertgank 17. 

ORO heeft verschillende huizen, appartementen en studio’s in de regio Helmond en de Peel waar groepswonen in de wijk tot de 
mogelijkheden behoort vanuit de Jeugdwet. Voor de doelgroep kind en jeugd ligt aan de rand van Bakel de woonlocatie Steengoed. 
Deze locatie is speciaal gericht op jonge bewoners tussen de 0 en 25 jaar. Er zijn twee woongroepen van 6 tot 7 bewoners, twee appar-
tementen en twee studio’s. Alle kamers hebben een eigen bad- en slaapkamer. De studio’s en appartementen hebben daarnaast ook 
een eigen keuken en kleine woonkamer. Er is een slaapdienst aanwezig.

Is de jeugdige 18 jaar en wil hij/zij graag zelfstandig wonen, maar is daar nog wel een beetje hulp bij nodig? Dan is Op Kamers in Deurne 
een tussenstap naar meer zelfstandigheid. Een bijzondere woonvorm voor jeugdigen die graag zelfstandig wonen willen uitproberen. 

Naast deze specifieke locaties voor kind en jeugd biedt ORO meerdere locaties waar groepswonen voor kind en jeugd tot de mogelijk-
heden behoort.

Op Kamers in Deurne is een tussenstap naar meer zelfstandigheid. Een bijzondere woonvorm voor jeugdigen die graag zelfstandig 
wonen willen uitproberen. Jeugdigen bepalen hier samen met hun ‘maatje’ welke ontwikkeling ze willen doormaken en waar ze in 
willen groeien. Bij Op Kamers mogen er fouten worden gemaakt en kunnen jeugdigen ontdekken welke woonvorm op termijn het 
beste bij hen past.
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Naast het aanbod voor kind en jeugd, biedt ORO ondersteuning bij 

FIJN WONEN, het invullen van een PRETTIGE DAG en het LEKKER IN  

JE VEL zitten voor diverse doelgroepen. Heb je nog vragen of ben je 

nieuwsgierig naar waar ORO nog meer bij kan ondersteunen? Neem 

dan een kijkje op www.oro.nl/kind-jeugd of neem contact op met ORO 

via: info@oro.nl of bel: 0492 53 00 53.

http://www.oro.nl
http://www.oro.nl
http://www.oro.nl/kind-jeugd
mailto:%20info%40oro.nl?subject=
https://www.instagram.com/oro_nl/
https://twitter.com/oro_nl
https://nl-nl.facebook.com/ORO.Helmond/
https://www.youtube.com/user/OROzorg

