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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: info@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

Intensieve gezinsbehandeling
gericht op de opvoeding van
0 tot 12 jarigen

De ThuisOrthoPedagoog (TOP) leert ouders anders te kijken naar de interactie tussen gezinsleden en het opvoeden van kinderen. Stap voor stap
worden ingesleten niet-helpende patronen (interacties) doorbroken,
wordt kindgedrag hanteerbaar gemaakt, worden opvoedvaardigheden
vergroot en wordt waar nodig het gezinsnetwerk (familie, vrienden,
school, sport) betrokken óf uitgebreid. Met de bedoeling een positief
‘klimaat’ te creëren waarin het prettig samen wonen en opvoeden is én
fijn en veilig opgroeien!
De specialistische TOP-behandeling wordt bij gezinnen aan huis gegeven door een
coach (orthopedagoog).

‘Kort maar krachtig’ hulp op maat
Een TOP-traject begint altijd eerst met een afstemmingsgesprek om uw en onze
verwachtingen af te stemmen. Uw behandeling wordt zo vormgegeven dat deze
precies bij uw gezinssituatie en behoeften aansluit. U krijgt met andere woorden
hulp op maat.
De eerste drie behandelweken zijn intensief. Hierin wordt uw gezin eerst drie
dagdelen geobserveerd en meteen erna meerdere dagen achter elkaar gecoacht.
Tijdens de (intensieve) behandelweken :

• Oefent/traint u (opvoedings)vaardigheden met hulp van uw coach (= life
coaching). Dit kan zowel bij u thuis zijn áls via beeld- of geluidsopnames van
een 360-graden-videocamera of iPad. Hierdoor is het mogelijk om u direct,
ter plekke te coachen en feedback te geven, of later als u samen met uw
coach de gemaakte beeld- of geluidsopnames terugkijkt of -luistert.
• Krijgt u voorlichting en (opvoed)tips (= psycho-educatie).
Dit zijn onderdelen van de ‘Kort maar krachtig’-methode van Esther ten Brink. Zij is
bekend van het tv-programma ‘Eerste hulp bij opvoeden’.
Hoofdzakelijk op de tijdstippen dat de gezinsinteractie niet goed gaat, wordt u gecoacht. Vooral in de eerste weken kan dit zowel overdag als ‘s avonds zijn. Vanaf
bijvoorbeeld al het opstaan, ontbijt, of juist rond het avondeten en naar bed gaan.

Behandelduur en varianten
Een TOP-behandeling varieert van drie weken tot maximaal drie maanden, afhankelijk van de behandelvariant waar u samen met uw coach en verwijzer op uitkomt.
Per week neemt het gemiddeld 5 tot 12 uur van uw tijd in beslag.
De behandelvarianten zijn: kort en intensief, kort met onderzoek, lang met verdieping en lang met onderzoek, waarbij persoonlijk contact bij u thuis wordt afgewisseld met coaching op afstand via video of iPad.

Kindbehandeling
Naast de ‘Kort maar krachtig’-onderdelen kan de ThuisOrthoPedagoog zich specifiek op de behandeling van uw kind(eren) richten. In de vorm van waardevolle
aanvullingen zoals:

• Verminderen van angstklachten
• Verbeteren van zelfbeeld
• Werken aan emotie- en agressieregulatie
Tevens is er ruimte om aandacht te besteden aan thema’s als hechting, sport &
spel, seksualiteit, veiligheid, bewustwording.

Voor een geslaagd TOP-verloop
Als uw gezin aan TOP begint, is het voor een succesvol verloop belangrijk dat u:

• Tijd vrijmaakt voor de behandeling
• De afspraken met uw coach nakomt
• Geplande vakanties doorgeeft

Noot
Mocht er een wachtlijst zijn voor de ThuisOrthoPedagoog, 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.

