Kinder Observatie Programma
Samen een stap(je) verder

Afdeling Revalidatie & Therapie

Kinder Observatie Programma (KOP)
Heeft uw kind een mogelijke ontwikkelingsachterstand? Bijvoorbeeld op het gebied
van de grove/fijne motoriek (moeite met bewegen), taalontwikkeling, meekomen op
school of meerdere gebieden?
Dan kunt u op de revalidatieafdeling in een periode van ongeveer 6 tot 8 weken
een duidelijk beeld krijgen van de ontwikkeling van uw kind op de verschillende
gebieden. U krijgt daarbij ook een advies voor behandeling, begeleiding, opvang
en/of school. Dat is het interdisciplinaire Kinder Observatie Programma
(KOP).
Het behandelteam met kinderrevalidatiearts, kinderfysiotherapeut,
kinderergotherapeut, eventueel pre-logopedist, eventueel maatschappelijk werker
en eventueel kinderpsycholoog verzamelt informatie, observeert, onderzoekt
en test uw kind, om te beoordelen hoe de ontwikkeling van uw kind is. Het
behandelteam is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen.
Uw kind kan via de huisarts, kinderarts of andere medisch specialist verwezen
worden naar de kinderrevalidatiearts. De kinderrevalidatiearts bespreekt met u de
problemen die u bij uw kind signaleert en onderzoekt uw kind. Soms is niet meteen
duidelijk hoe uw kind zich ontwikkelt op de verschillende gebieden en wat de beste
behandeling is. De kinderrevalidatiearts kan in overleg met u besluiten tot de start
van het interdisciplinaire kinderobservatieprogramma.
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Hoe ziet het Kinder Observatie Programma (KOP) er uit?

Het kinderobservatieprogramma duurt 6 tot 8 weken. Er wordt in kaart
gebracht hoe uw kind zich ontwikkelt op de verschillende gebieden (bewegen,
handvaardigheid, en taal- en/of denkniveau).
Uw kind komt 1 keer per week voor ongeveer anderhalf uur naar de
revalidatieafdeling. Dat hang af van het aantal afspraken. Als de kinderpsycholoog
wordt ingeschakeld, krijgt u daarvoor aparte afspraken.
Het interdisciplinaire kinderbehandelteam werkt nauw samen en stemt de
observaties met u af. Ook wordt er in overleg met u informatie verzameld bij
betrokken medisch specialisten, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, school en
andere betrokkenen.
Na de periode van het observatieonderzoek is er een bespreking met alle
behandelaars waarbij de uitkomst van het observatieonderzoek wordt besproken.
Daarna heeft u een afspraak met de kinderrevalidatiearts en krijgt u als ouders en
of verzorgers een advies over eventuele behandeling, begeleiding, opvang en/of
school.
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•

Wat is de rol van elke behandelaar?

•
•
•
•

•

De kinderfysiotherapeut brengt de grof-motorische ontwikkeling in kaart
en signaleert bewegingsproblemen en/of -achterstand. Afhankelijk van de
leeftijd en belastbaarheid van uw kind, vindt de observatie samen met de
kinderergotherapeut plaats.
De kinderergotherapeut brengt de fijn-motorische ontwikkeling in kaart en de
uitvoer van praktische vaardigheden (spel, school). Zo nodig wordt aanvullend
onderzoek gedaan naar zintuiglijke (sensorische) prikkelverwerking.
De (pre-)logopedist brengt de taalontwikkeling in kaart. Daarbij wordt gekeken
naar de communicatie, het taalbegrip, de taalproductie en naar evt. eet- en
drinkproblemen bij uw kind.
De kinderpsycholoog brengt de sociaal-emotionele en verstandelijke
ontwikkeling (het denkniveau, o.a. intelligentieniveau/IQ) in kaart. Ook de
interactie met de omgeving en de spelontwikkeling kan worden geobserveerd.
De maatschappelijk werker bespreekt met u de actuele situatie van uw kind,
thuis en op school, en uw zorgen en vragen hierover. Ook bespreekt de
maatschappelijk werker of u daar hulp bij wenst, bijvoorbeeld op pedagogisch
gebied.
De kinderrevalidatiearts coördineert het Kinder Observatie Programma en is
eindverantwoordelijk.

Kindermap

Tijdens de behandeling kan gebruik gemaakt worden van de kindermap. Hierin
leggen we voor uw kind uit wie betrokken wordt. En helpen we u de hulpvraag te
inventariseren. Zou u de map mee kunnen nemen naar elke afspraak tijdens de
behandeling?
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Welke behandelopties zijn er na het
kinderobservatieprogramma?

Bij de nabespreking met de kinderrevalidatiearts, wordt u op de hoogte gesteld van
de ontwikkeling van uw kind op het gebied van grove motoriek, handvaardigheid en
taal- en denkniveau.
Na het Kinder Observatie Programma zijn er de volgende mogelijkheden:
• Interdisciplinaire revalidatiebehandeling continueren voor een afgebakende
periode door het kinderrevalidatieteam van het ziekenhuis.
• Doorverwijzing naar gespecialiseerde behandelaars of instanties buiten het
ziekenhuis.
• Terugverwijzing of doorverwijzing naar kindertherapeuten bij u in de buurt.
• Geen behandeling, waarna uw kind onder controle blijft bij de
kinderrevalidatiearts of wordt terugverwezen naar de huisarts of kinderarts.
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Samen het programma succesvol doorlopen

Als er wordt besloten dat uw kind gaat starten met het Kinder Observatie
Programma, dan wordt er contact met u opgenomen door de revalidatieplanning
over geschikte dagen en tijden.
Om tot de beste behandeling voor uw kind te komen is het belangrijk dat u alle
afspraken nakomt.

  

Praktische zaken

Als uw kind ergens anders in behandeling is, bijvoorbeeld bij een fysiotherapeut of
logopedist, moet die behandeling tijdens de Kinder Observatie periode (tijdelijk)
worden stopgezet. Dat heeft te maken met de vergoeding van de kosten door de
zorgverzekering. De kosten van de revalidatiebehandeling worden vergoed door de
zorgverzekeraar vanuit het basispakket.

Informatieverstrekking

De brieven worden standaard gestuurd aan ouders en betrokken artsen. Als uw
kind jonger dan 12 jaar is krijgt ook de jeugdarts van de GGD een kopie.
Samen hebben we als doel om uw kind een stap(je) verder te helpen in zijn
ontwikkeling!
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Algemene gegevens van het Dijklander Ziekenhuis:
Bezoekadres:
Maelsonstraat 3
1624NP Hoorn
Postadres:
Postbus 600
1620AR Hoorn
Telefoon 0229 257257
www.dijklander.nl
Gegevens van de afdeling kinderrevalidatie:
• Bereikbaarheid:
Eigen vervoer: parkeren kan tegen betaling in de parkeergarage.
Openbaar vervoer: het NS- en busstation bevinden zich op loopafstand van het
ziekenhuis.
• Revalidatieafdeling: Polikliniek 38
Revalidatieafdeling: telefoon balie 0229-257679
Planning telefoon: 0229-257674
Mail: revalidatie_planning@westfriesgasthuis.nl
Secretariaat telefoon: 0229-257687
Secretariaat fax: 0229-257952
Mail: secretariaatrevalidatieartsen@westfriesgasthuis.nl
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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