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Voor kinderen van 0-18 jaar met ontwikkelings-,
gedrags- en/of chronische lichamelijke problemen

Informatie voor ouders



Zorgen over je kind waarmee 
je bij het MOC terecht kan:

> Het achterblijven van de  
ontwikkeling (zorgen over praten, 
contact, bewegen en groei).
> Problemen met eten en drinken, 
plassen en poepen en slapen.
> Overmatig huilen.
> Moeilijk en/of ongewenst gedrag 
laten zien.
> Moeite met leren en concentre-
ren.
> Moeite met omgaan met emo-
ties (van erge en aanhoudende 
driftbuien tot juist erg stil en terug-
getrokken zijn).
> Geen aansluiting vinden bij leef-
tijdsgenoten.
> Onverklaarbare pijnklachten en 
vermoeidheid.
> Verwerken van stress en trauma.
> Ontwikkelingsstoornissen als  
autisme of ADHD.

Ons team
Op de groei en ontwikkeling van 
een kind of jongere zijn veel dingen 
van invloed. Om de beste zorg te 
bieden, werken er verschillende des-
kundigen met jullie samen: 
> GZ-psycholoog/Orthopeda-
goog-Generalist
> Orthopedagoog
> Ambulant hulpverlener
> Pedagogisch hulpverlener
> Klinisch psycholoog
> Kinderarts (sociale pediatrie)
> Kinderverpleegkundige
> Logopedist
> Speltherapeut
> Psychomotorisch therapeut
> Urotherapeut
> Kinder(bekken)fysiotherapeut

De behandeling
We bieden behandeling op maat. 
Daarbij staat de persoonlijke aan-
dacht voor je kind en jullie gezin 
voorop. Mogelijke onderdelen van 

Het Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) van Yorneo 

biedt hulp als er grote zorgen zijn over de ontwikkeling van een 

kind. Vaak spelen er meerdere klachten en zorgen tegelijkertijd 

en heeft dit invloed op het hele gezin. We zijn er ook als eerdere 

hulp onvoldoende effect heeft gehad. Vanuit verschillende vak-

gebieden stemmen we de behandeling af op jullie problemen, 

behoeften en vragen. Ouders geven aan dat na een traject bij 

het MOC de ontwikkeling van hun kind weer op gang is ge-

bracht én dat dit een positieve invloed heeft op het gezinsleven.



David (41), 
vader van 
Joran

de behandeling zijn onderzoek, 
groepsbehandeling, therapie en 
behandeling thuis:

Onderzoek (0-18 jaar)
Als er zorgen zijn over de ontwikke-
ling of het gedrag van een kind kan 
het nodig zijn om daar extra onder-
zoek naar te doen. Wij doen dit in 
overleg met jou als ouder. Onder-
zoek kan zowel op de groep, thuis, 
op school of op de peuterspeelzaal 
plaatsvinden. 

Behandeling in een groep (0-12)
Onze hulpverleners zorgen voor een 
veilige en ontspannen omgeving 

waarin kinderen kunnen oefenen en 
leren omgaan met verschillende situ-
aties. Spelenderwijs wordt je kind 
gestimuleerd om gewenst gedrag 
te laten zien en worden vaardighe-
den versterkt. Je kind blijft naast 
de dagbehandeling zoveel mogelijk 
naar zijn/haar eigen peuterspeelzaal, 
kinderopvang of school gaan.

Ambulante behandeling (0-12 en 
12-18 jaar)
We bieden de hulp dicht bij het kind 
en bij voorkeur in de eigen omge-
ving. De hulpverlener van Yorneo 
komt daarom ook bij jullie thuis en 
op de peuterspeelzaal of op school. 

“Joran was 4 jaar en nog niet zindelijk. Ook het spelen met andere 
kinderen op school ging niet goed. Met hulp van Yorneo kwamen we 
er achter dat Joran autistisch is. Met heel veel geduld en hulp van het 
MOC is Joran zindelijk geworden en gaat hij nu naar een school waar 
hij het erg naar zijn zin heeft.”
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Jaana (35),
moeder van Roos

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over het MOC vind 
je op www.yorneo.nl of bel (0592) 
367 979. Voor behandeling in het 
MOC is een verwijzing nodig. De 
gemeente, Centrum voor Jeugd en 
Gezin (CJG), huisarts of medisch 
specialist kan je kind aanmelden. 

Door samen te werken in de omge-
ving van het kind of jongere wor-
den de gestelde doelen het snelst 
gehaald. 
Tijdens de behandeling krijgt je kind 
therapie, waarbij we jou als ouder 
nauw betrekken.

“Thuis kon Roos (11) heel boos zijn en was het moeilijk om haar zelfstandiger 
te laten worden. Op school gaf de juf aan dat Roos vaak ruzie had met an-
dere kinderen en moeilijk mee kon komen in de klas. Ze bleef vaak thuis. We 
wisten niet meer hoe we Roos konden helpen. Met hulp van het MOC heeft 
Roos geleerd met haar boze buien om te gaan en hebben wij geleerd hoe 
we haar thuis beter kunnen helpen. Op school gaat het beter en Roos heeft 
nu ook vriendinnetjes. De boze buien zijn er soms nog, maar minder vaak en 
we kunnen weer gewoon gezellige momenten met elkaar beleven. Roos gaat 
weer met plezier naar school.”

“Voor veel problemen is behan-
deling in het ziekenhuis alleen 
niet voldoende. De samenwer-
king met Yorneo maakt dat 
kinderen minder vaak naar het 
ziekenhuis hoeven komen. Dit 
zorgt voor minder stress en 
daardoor een betere ontwikke-
ling.” 

 Michel, kinderarts


