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Diagnostiek wordt ingezet om een goede analyse te maken van wat 
een kind/jongere en zijn (pleeg)ouders(s) nodig hebben aan (trauma)
behandeling, begeleiding of interventies.  
Doordat handelingsgericht gewerkt wordt, kan de begeleiding en  
behandeling van kinderen/jongeren en opvoeders goed worden af-
gestemd op hun mogelijkheden en aandachtspunten. 
 
Kortom: kind en gezin krijgen maatwerk specialistische hulp. 
 

Uitgangspunten 

Handelingsgerichte diagnostiek (HGD1): 

• Werkt doelgericht 

• Kijkt naar context en wederzijdse beïnvloeding van kind-gezin-omgeving 

• Stelt samenwerken met cliënten centraal 

• Besteedt aandacht aan positieve kenmerken 

• Verloopt systematisch en is transparant 
 
1 
“Het diagnostisch proces richt zich op relevante risico- en protectieve factoren van kind, 

leraar, onderwijsleer en opvoedingssituatie (Pameijer en Van Beukering, 2007).” 

 

Wanneer worden diagnostiek en behandeling ingezet? 
Diagnostiek en behandeling worden ingezet wanneer bij (pleeg)kinderen/
jongeren sprake is van: 

• (Dreigende) emotionele problemen 

• (Dreigende) gedragsproblemen  

• Zorgen over verloop van persoonlijke ontwikkeling 

• Interactieproblemen met (pleeg)ouders 

• Handelingsverlegenheid bij (pleeg)ouders   

• Meegemaakte heftige gebeurtenissen en de gevolgen daarvan 
 

Wie voeren diagnostiek en behandeling uit? 
Diagnostiek wordt uitgevoerd door orthopedagogen en psychologen. De 
behandelingen worden uitgevoerd door specialisten die hiervoor specifiek 
zijn opgeleid. Eventueel overlegt een specialist (buiten de behandeling om) 
nog met een externe expert, of met de kinder- en jeugdpsychiater die aan 
De Rading verbonden is. 

Mogelijke behandelvormen 
Nadat helder is wat het kind/de jongere en/of zijn omgeving nodig heeft, 
wordt de hulpverlening daarop afgestemd. Variërend van traumabehande-
ling en gedragsveranderende interventies op locatie, tot intensieve ortho-
pedagogische thuisbehandeling. 
 
In grote lijnen gaat het om de volgende vormen van hulp per categorie: 

U leest er meer over in de InterventieWijzer (met o.a. per methodiek en 
behandelvorm een toelichting). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

***  
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.  

   

Trauma Systemisch en 
gedragsmatig 

Hechting Weerbaarheid 

 EMDR  

 Write Junior  

 Horizon 

 CLAS  

 Nanny Plus 

 MDFT 

 PMTO / PMTO-
School 

 Triple P  

 Contextueel 

 PCIT 

 VIB 

 PIPA 

 NIKA  

 On the Move 

 Pretty Woman 

 Rots & Water 

 Hoe overleef ik 
mijn (pleeg)
ouders  

https://www.rading.nl/interventiewijzer-voor-verwijzers/meidenhulp/fides-methodiek/

