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Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen 

kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over 

opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het 

gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken we 

zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd 

met hulp op een van onze locaties. Ook is (tijdelijke) opvang 

mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we 

cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en 

professionals.

Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-

Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, 

Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties 

verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen 

wonen vooral in deze regio.

‘Citaat’‘Ik leer hier samen spelen’
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 • de ontwikkeling van uw kind op 
verschillende functiegebieden 
 versterken, passend bij zijn of 
haar leeftijd

 • mogelijke ontwikkelings- en 
gedrags problemen in beeld 
 brengen en deze behandelen

 • het gezin weer goed laten 
functioneren

 • het gezinsnetwerk versterken en 
inzetten

 • bereiken dat uw kind aansluiting 
vindt bij het (speciaal) basis - 
onderwijs.

Informatie en aanmelden
Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg 
is een verwijzing nodig van:
 • Centrum voor Jeugd- en Gezin of 
wijkteam van de gemeente

 • Huisarts, jeugdarts of medisch 
specialist

 • Gecertifceerde instelling voor 
jeugdbescherming en jeugd-
reclassering.

 • Voor informatie en advies over 
onze hulp en aanmelding/verwij-
zing kunt u terecht bij het Service-
punt. Onze jeugdhulpconsulenten 
helpen u graag! Zij zijn bereikbaar 
op maandag t/m vrijdag van 
09.00 tot 17.00 uur via:

 • telefoon: 040 702 26 60
 • mail: Servicepunt@combinatie-
jeugdzorg.nl

Meer informatie vindt u ook 
op onze website: 
www.combinatiejeugdzorg.nl.

Kosten en voorwaarden
Er geldt geen wettelijke ouder-
bijdrage voor jeugdhulp. Dat wil zeg-
gen dat ouders geen eigen bijdrage 
hoeven te betalen voor de jeugd-
hulp die hun zoon of dochter krijgt. 
Of inzet van extra ondersteuning 
in de vorm van bijvoorbeeld thera-
pie of diagnostiek inbegrepen is in 
het zorgtraject, is afhankelijk van 
de voorwaarden van de gemeente 
waar u woont.

Wie zijn wij?
Combinatie Jeugdzorg is specialist 
in jeugd- en opvoedhulp. Met 500 
medewerkers en circa 450 pleeg-
gezinnen zetten we ons in om de 
juiste hulp te bieden aan kinderen, 
jongeren en hun ouders. Hiervoor 
werken we samen met onze ver-
wijzers en andere instanties zoals 
onderwijs en kinderopvang, gees-
telijke gezondheidszorg, jeugd-
gezondheidszorg, licht verstandelijk-
beperkten zorg en diverse 
maatschappelijke organisaties.

Met de term ‘ouders’ bedoelen we in deze 
tekst ook verzorgers en pleegouders.
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Als er extra ondersteuning nodig is 
in de ontwikkeling van uw kind, kan 
dagbehandeling worden ingezet. 
Uw kind woont dan thuis en gaat 
naar een dagbehandelingscentrum, 
zoals het MKD (Multidisciplinaire 
kinderdagbehandeling). We werken 
in de behandeling nauw samen met 
u als ouders, de omgeving en even-
tueel de school van uw kind. Doel 
is dat uw kind en u zo snel mogelijk 
weer samen verder kunnen.

Wat is het MKD?
Multidisciplinaire kinderdagbehande-
ling is een vorm van dagbehandeling 
voor kinderen met ontwikkelings-
problemen en problemen van op-
voedkundige aard. De behandeling 
richt zich op het kind, het gezin 

en de omgeving, zoals school, 
netwerk en buurt en vindt zowel 
individueel als in groepsverband 
plaats. Uw gezin krijgt begeleiding 
van een ambulant hulpverlener. 
Onze MKD-groepen zijn gevestigd in 
Helmond, Valkenswaard, Veldhoven 
en Eindhoven. Een aantal van deze 
groepen is gevestigd in bestaande 
scholen. Het MKD biedt hulp gedu-
rende gemiddeld 12 maanden.

Voor wie is het MKD bedoeld?
Het MKD is bedoeld voor gezinnen 
met kinderen van 2 tot 7 jaar met 
gemiddeld cognitief vermogen, 
waarbij sprake is van problemen in 
de opvoeding en in de lichamelijke, 
sociale of psychische ontwikkeling 
van het kind. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om emotionele problemen, 
zoals driftbuien en stemmings-
wisselingen en problemen op het 
gebied van de omgang met leef-
tijdsgenoten. Ook kan er sprake zijn 
van problemen op het gebied van 
de spraaktaal- of de zintuigelijke 
ontwikkeling, Vaak gaat het om een 
combinatie van problemen en kan er 
sprake zijn van een vorm van autis-
me, ADHD of een hechtingsstoornis.

Hoe werkt het?
Uw kind komt in een groep van on-
geveer 9 groepsgenootjes. In deze 
groep vindt uw kind houvast in een 
veilige en voorspelbare omgeving. 
Er is een duidelijke en vaste dagin-
deling die is afgestemd op de kin-
deren. Elke groep heeft drie vaste 
groepsleidsters, van wie er dagelijks 
twee aanwezig zijn. De behandeling 
kan zowel voor hele dagen zijn als 
voor een aantal dagdelen per week.

Verloop behandeling
Bij de start van de behandeling van 
uw kind in de groep observeren 
we alle kinderen, dus ook uw kind. 
Tevens doen we (dossier)onderzoek. 
We kijken daarbij naar verschillende 
functiegebieden: grove en fijne 
motoriek, zintuiglijke ontwikkeling, 
spraak- en taalontwikkeling en 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
Daarmee brengen we de ontwikke-
ling en het gedrag van uw kind goed 
in beeld. Op basis hiervan stellen 
we samen een hulpverleningsplan 
op, waarin beschreven staat hoe 

we samen de behandeling van uw 
gezin vormgeven. Gedurende de 
behandelperiode geven we advies 
over welke vorm van behandeling, 
begeleiding of onderwijs op dat 
moment passend is.

Geïntegreerd onderwijs
Binnen het MKD gaan onderwijs en 
behandeling hand in hand. Dit bete-
kent dat we in de MKD groep onder-
wijs aanbieden, waarbij pedagogisch 
medewerkers samenwerken met 
leerkrachten. Bij plaatsing en tijdens 
de behandeling kijken we in hoever-
re uw kind qua leeftijd en ontwik-
kelingsniveau toe is aan een vorm 
van kleuteronderwijs. Gedurende de 
dag wisselen momenten van leren 
en ontspannen elkaar af. Voor het 
onderwijs binnen het MKD werken 
wij samen met de Aloysius Stichting 
Onderwijs Jeugdzorg.

Begeleiding in de thuissituatie
Onderdeel van de behandeling 
is begeleiding in de thuissituatie 
door de mentor van uw kind en/of 
een ambulant hulpverlener. Deze 

begeleiding omvat onder andere:
 • ondersteuning van u bij de op-
voeding (praktisch pedagogische 
ondersteuning)

 • inzicht geven in de problematiek 
van uw kind

 • ondersteuning bij de onderlinge 
gezinsrelaties en de communica-
tie in uw gezin (systeemgerichte 
ondersteuning).

Wat kunt u van ons verwachten?
Op het MKD behandelen we 
vanuit een multidisciplinair be-
handelteam. Dit betekent dat er 
professionals vanuit verschillende 
disciplines (zoals pedagogisch 
medewerker, ambulant hulpverlener, 
gedragswetenschapper, kinderarts, 
verpleegkundige en paramedische 
therapeuten) betrokken kunnen 
worden bij de behandeling van 
uw kind. Het team houdt zo de 
totale ontwikkeling van uw kind in 
de gaten. Waar nodig en mogelijk 
zetten we aanvullende therapieën 
of trainingen in. Bijvoorbeeld logo-
pedie, ergotherapie, speltherapie of 
kinderfysiotherapie.

Gezinsgerichte behandeling
De behandeling van Combinatie 
Jeugdzorg is gezinsgericht. Vanaf 
de start werken we actief samen 
met uw hele gezin en personen die 
voor u en uw kind belangrijk zijn, 
aan het oplossen of hanteerbaar 
maken van de problemen. Onze 
hulpverleners luisteren goed naar de 
hulpvraag van kinderen, jongeren en 

de ouders én we kijken naar ieders 
mogelijkheden. Wat gaat er goed? 
Welke hulp is nodig om straks weer 
zelf verder te kunnen? En wat kan 
iedereen hieraan bijdragen? 
Aan de hand hiervan maken we 
samen een hulpverleningsplan op 
maat. Dit plan bestaat uit hulp aan 
uw kind op een van onze behandel-
locaties en hulp in uw gezin door 
een ambulant hulpverlener en/
of pedagogisch medewerker. We 
bespreken dit plan regelmatig met 
u en eventuele andere betrokke-
nen, bijvoorbeeld familie, andere 
hulpverleners of school. Zo is voor 
iedereen duidelijk hoe de behande-
ling verloopt en welke resultaten er 
zijn bereikt.

Wat willen we bereiken?
Samen met u streven we ernaar om 
het functioneren van uw kind binnen 
uw gezin te herstellen. Hierbij gaan 
we uit van de kracht van u en van 
uw kind. Met de behandeling via het 
MKD willen we:

‘Ik kan mijn kind 
 nu beter begrijpen’
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