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Bij Yorneo geloven we in jeugdhulp 
dicht bij het kind of de jongere.  
Het liefst ondersteunen we hem in 
een zo vroeg mogelijk stadium. Door 
een gezamenlijke aanpak met thuis, 
school en jeugdhulp bieden we onze 
hulp op maat. Hierdoor is de kans 
van slagen het grootst. We werken 
oplossingsgericht en denken in 
kansen. Daarbij werken we samen 

met diverse ketenpartners, ieder met 
hun eigen specialisme. We werken 
vanuit verschillende vakgebieden en 
samen met de mensen rondom het 
kind of de jongere. We laten niemand 
in de kou staan, hoe complex of  
hoe verstoord de relatie ook is.  
Het belang van het kind of jongere en 
de hulpvraag staan voor ons centraal. 
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Voor kinderen van 0-18 jaar met ontwikkelings-,  
gedrags- en lichamelijke problemen 

Missie van Yorneo

Voor wie?
Het MOC biedt zorg aan kinderen 
van 0 tot 18 jaar en hun ouders als 
er vragen zijn over de ontwikkeling  
of de opvoeding. Het MOC biedt in 
Assen, Emmen en Hoogeveen 
dagbehandeling aan kinderen van  
3 tot 12 jaar. In Emmen is ook een 
groep waar jongere kinderen (van  
0 tot 3 jaar) samen met hun ouders 
komen. Een uitbreiding van dagbe
handeling voor pubers en jongeren 
van 12 tot 18 is binnenkort beschik

baar. In individuele gevallen is deze 
zorg nu al mogelijk. 

Aanmelden
De huisarts, medisch specialist of 
medewerker van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin kan een kind recht
streeks aanmelden voor onderzoek 
of behandeling binnen het MOC. We 
streven ernaar u zo snel mogelijk te 
helpen, zonder wachtlijsten. 

Informatie voor ouders

Ik had al heel lang last van hoofdpijn. De dokters konden niets vinden.  
Ze stuurden me naar een mevrouw om mee te praten. We ontdekten dat de 
scheiding van papa en mama hiermee te maken had. Zij zeggen nog steeds 
lelijke dingen over elkaar en ik weet niet hoe ik daar goed mee om kan gaan. 
Mijn vader en moeder praten ook met een hulpverlener over hoe zij met elkaar 
om willen gaan en ik leer beter te zeggen wat ik voel en wat er is. Met mijn 
hoofdpijn gaat het al veel beter.

“Ons hele leven draaide om de ziekte van 
Marit, ook op school liep ze vast. Samen met 
Yorneo werken we aan het bereiken van een 
voor ons normaal gezinsleven”

Tom, 12 jaar

Marieke, 
moeder van 
Marit 6 jaar



Het Medisch Orthopedagogisch 
Centrum (MOC) in Assen, Emmen en 
Hoogeveen biedt zorg aan kinderen 
(en hun ouders) die vast lopen op de 
peuterspeelzaal, op school of thuis. 
Ook wanneer sprake is van medi
sche problemen waarvoor naast 
medische hulp ook ondersteuning 
nodig is in de  opvoeding.

Onderzoek, dagbehandeling en 
hulp op maat
Het MOC biedt een professioneel en 
intensief behandeltraject van enkele 
maanden. Onderzoek, behandeling 
en ondersteuning in een groep en aan 
huis, vindt plaats in samenwerking 
met ouders. Waar nodig en mogelijk 
werken wij samen met behandelaars 
in ziekenhuizen of GGZ. De kinder
arts, kinderverpleegkundige, spel
therapeut, fysiotherapeut en andere 
specialisten helpen zo nodig bij de 
behandeling. Het doel van de 
behandeling is dat jullie als gezin 
weer verder kunnen. De behandeling 
start snel en past bij de situatie van 
jullie kind. De dagbehandelingen 
vinden plaats in Assen, Emmen en 
Hoogeveen. In de meeste gevallen 
gaat het kind naast de behandeling 
op de groep, naar zijn eigen peuter
speelzaal, kinderopvang of school. 
Als ouders krijg je ook intensieve 
begeleiding thuis, als dit nodig is.

Heb je het gevoel dat er iets met de ontwikkeling van je kind aan 
de hand is? Eet of drinkt je kind slecht? Is hij nog steeds niet zin
delijk? Heeft hij vaak pijn, bij het naar de wc gaan bijvoorbeeld? 
Dan maak je je als ouder(s) zorgen. Om erachter te komen wat er 
met je kind aan de hand is, kom je in veel gevallen in het ziekenhuis 
terecht. Vaak blijkt uit onderzoek dat er naast lichamelijke proble
men ook nietlichamelijke aspecten een rol spelen bij de klachten. 
Bijvoorbeeld spanningen op school of thuis.

Ontwikkelings en gedragsproblemen in combinatie met 
lichamelijke klachten herken je meestal aan:
• Slecht eten en drinken
• Vaak buikpijn of pijn bij het 

naar de wc gaan
• Moeilijk zindelijk worden

• Vaak moe zijn
• Slecht slapen
• Angstig zijn  

Ontwikkeling en gedrag

‘Waarom is mijn zoon nog niet zindelijk? Hij is al acht! Zijn vriendjes zeggen 
dat hij stinkt en hij wordt hier heel onzeker van.’ ‘Mijn dochter heeft autisme 
en wil alleen maar gele vla eten. Hoe moet dat straks als ze naar de basis
school gaat?’ Dit soort vragen krijgen de hulpverleners binnen het MOC van 
ouders. Ouders die thuis van alles geprobeerd hebben en waarbij bijvoorbeeld 
zindelijkheidstranining of begeleiding thuis geen resultaten heeft opgeleverd. 
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