
  

 

 

 
 

 

Leren omgaan met gedrags- 
of opvoedproblemen 

voor ouders met kinderen  
tussen 0 en 12 jaar 
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Nanny Plus is een intensieve specialistische gezinsbehandeling bij het 

gezin thuis, uitgevoerd door orthopedagogen.  

 

De behandeling is bedoeld voor gezinnen waar problemen rondom op-

voeden of het gedrag van kinderen spelen. Zoals boosheid, niet willen 

luisteren, angstig zijn, somberheid of problemen met slapen.  

 

Vindt u het lastig met gedrags- of opvoedproblemen om te gaan? Dan 

biedt Nanny Plus uitkomst! 

 

‘Kort maar krachtig’ - Werken aan opvoedings- 

vaardigheden 
De Nanny Plus-behandeling start met observatiediagnostiek, life-coachen (ter 

plekke oefenen en trainen van vaardigheden), video-feedback en psycho-

educatie.  

Dit zijn onderdelen van de behandelmodule ‘Kort maar krachtig’ van de Neder-

landse Nanny Esther ten Brink. Zij is bekend van het televisieprogramma ‘Eerste 

hulp bij opvoeden’.  

 

Aanvullend onderzoek kind(eren) 

Na de ‘Kort maar krachtig’-module wordt duidelijk of aanvullende handelings-

gerichte diagnostiek (= onderzoek) bij uw kind nodig is. Dit kan bestaan uit: 
 

 IQ-bepaling 

 Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Onderzoek naar trauma 

 

Deze onderzoeken worden door dezelfde orthopedagoog uitgevoerd. Hij/zij kan u 

daarna nóg beter life-coachen.  

 

Gaandeweg maakt u zich de nieuw geleerde opvoedingsvaardigheden vervolgens 

steeds verder eigen.  
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Op-maat-behandeling 
Bij aanvang van Nanny Plus wordt altijd eerst naar de specifieke behoeften van 

uw gezin gekeken. Aan de hand daarvan wordt de behandeling vormgegeven.  

 

U krijgt met andere woorden hulp op maat. 

 

Naast de genoemde ‘Kort maar krachtig’-onderdelen van Nanny Plus kan specifie-

ke behandeling van uw kind(eren) worden ingezet. Dit hangt af van de uitkomsten 

van de handelingsgerichte diagnostiek.   

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 Behandelen van trauma 

 Behandelen van angst 

 Verbeteren van zelfbeeld 

 Werken aan emotie- en agressieregulatie 

 

Behandelduur 
Een Nanny Plus-behandeling duurt ongeveer 3 maanden en vraagt een tijds-

investering van gemiddeld 7 tot 12 uur per week. Zowel overdag als ‘s avonds. 

Vanaf bijvoorbeeld al het opstaan, ontbijt of juist rond het naar bed gaan. 

 

 

 

Noot 
Mocht er een wachtlijst zijn voor Nanny Plus, dan wordt in overleg met uw gezin 

gekeken of er mogelijkheden zijn voor overbruggingshulp! 

 

 

 

 
***  

De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.  
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor  

een correcte beroepsuitoefening.  
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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande contactgegevens. 
 

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp 
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562  AB | 030 - 272 43 53                 

Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812  GV | 030 - 272 43 53            

 

E-mail: frontoffice@rading.nl | website: www.rading.nl 

 
 

Facebook.com/DeRading                           Twitter.com/DeRadingJeugd  

 


