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  Ambulante zorg thuis, op school of locatie 
 
 
 
 

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Specialistische 

ambulante 

begeleiding 

Zelfstandig leven 

Jeugd - individueel. 

• Ambulante 

begeleiding van het 

kind/ de jongere. 

• Kinderen en jongeren 

met een (vermoede) 

ontwikkelings- 

achterstand, stoornis 

of een (verstandelijke) 

beperking die thuis 

wonen. 

• Ondersteuning heeft betrekking op specifieke 

vragen over het gedrag of de ontwikkeling van 

het kind/ de jongere (thuis of op school) of op 

het ontlasten van de ouders bij algemene 

taken. Of het aanleren van praktische en 

sociale vaardigheden, zoals omgaan met 

anderen. 

• Signaleren mogelijke andere problematiek en 

toeleiden. 

• Betrekken sociaal netwerk kind/ jongere bij 

de begeleiding. Afstemming organiseren/ 

afspraken maken met informele zorgverleners/ 

mantelzorgers. 

• Regelmatig multidisciplinair overleg met 

betrokken zorgverleners in het gezin. 

• Begeleiden van individuele trajecten op school. 

 
Persoonlijke 

verzorging 

Zelfstandig leven Jeugd 

– individueel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene en 

sociale vaardigheids- 

trainingen 

Zelfstandig leven Jeugd 

– groepsbegeleiding 

(zwaar) en Zelfstandig 

leven Jeugd – 

individueel. 

 

 
• Geheel of gedeeltelijk 

overnemen van 

activiteiten op 

het gebied van 

persoonlijke 

verzorging (met 

inbegrip van enige 

begeleiding bij de 

activiteiten). 

 

 

 

 

 

• De sociale 

vaardigheden 

worden verbeterd en 

de zelfredzaamheid 

wordt gestimuleerd. 

 
• Kinderen en 

jongeren met een 

(licht) verstandelijke 

beperking resulterend 

in een tekort aan 

zelfredzaamheid bij 

persoonlijke zorg. 

Ouders/verzorgers 

hebben hulp van een 

professional nodig bij 

de persoonlijke ver- 

zorging van hun kind. 

 

 

• Kinderen en 

jongeren met een 

(verstandelijke) 

beperking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Persoonlijke verzorging omvat activiteiten op de 

volgende gebieden: 

• Hulp bij ADL, namelijk bij het zich wassen, zich 

kleden, beweging en houding, eten en drinken, 

toiletgang, eventueel ook de controle van 

lichaamsfuncties. 

• Hulp bij beperkingen op het vlak van 

zelfverzorging. 

• Advies, instructie en voorlichting aan de cliënt 

die in directe relatie staan met de persoonlijke 

verzorging (ook adviseren informele 

verzorgers). 

 

 

De kinderen worden individueel of in een klein 

groepje begeleid. De training kan bestaan uit: 

• Taalstimulering door middel van picto lezen. 

We werken met de methode ”Lezen moet je 

doen” en in een later stadium de methode 

“Veilig stap voor stap”. Hiermee wordt het 

taalbegrip en actieve taaluitingen gestimuleerd. 

• Kennismaking met eenvoudig 

kleuterontwikkelingsmateriaal. 

• Vergroten van concentratie en spanningsboog. 

• Zelfredzaamheid vergroten door middel van 

aanleren klokkijken, geld rekenen, aanleren 

dag- en weekstructuur, planningen leren maken. 

Sociale vaardigheden stimuleren. Kinderen 

krijgen handreikingen, binnen een kleine groep, 

om zo sociaal vaardiger te worden in een 

grotere groep. We werken met de methode 

Leefstijl. 
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  Diagnostiek 
  

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Diagnostiek 

Diagnostiek 

en/of gedurende 

een behandeltraject 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en Jeugdhulp 

ambulant specialistisch 

(L)VB (zwaar). 

• Het vaststellen van 

een (uitgebreide) 

diagnose en 

niveaubepaling van 

het kind/de jongere. 

• Kinderen/jongeren 

van 0 tot 18 jaar 

met een vermoede 

ontwikkelings- 

achterstand. 

• Functionele diagnostiek door een gedrags- 

deskundige bestaande uit multidisciplinair 

onderzoek ofwel assessment om te 

adviseren welk arrangement of welk zorg- en 

behandelplan een persoon nodig heeft. 

• Vroegsignalering en diagnostiek kan zich 

richten op verschillende onderdelen, namelijk 

spraak en taal, cognitie en leren, zintuigelijke 

en motorische ontwikkeling, zelfredzaamheid, 

gedrag en sociale vaardigheden en adaptieve 

vaardigheden. 

• Diagnostiek kan bestaan uit diverse onder- 

zoeken, namelijk logopedisch onderzoek, 

psychologisch onderzoek en het 

Sensorische Informatie-verwerking 

Onderzoek. 
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Behandeling 
 
 
 
 

 Product Doel Doelgroep Inhoud 

Behandeling 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(zwaar) en 

Vaktherapie. 

• Behandeling, - niet 

gangbaar vanuit de 

curatieve zorg 

(ZVW) 

- gericht op personen 

met een (verstande- 

lijke) beperking. 

• Kinderen en jongeren 

met een (vermoede) 

ontwikkelings- 

achterstand, stoornis 

of een (verstandelijke) 

beperking die thuis 

wonen. 

• Consulten door een gedragsdeskundige gericht 

op orthopedagogische advisering, mogelijk in 

overleg met de AVG. 

• Specifieke CSLM-zorg (continue, systematische, 

langdurige, multidisciplinaire zorg). De 

behande- ling vindt plaats onder 

verantwoordelijkheid van en onder regie van een 

gedragsdeskundige met kennis van specifieke 

doelgroepen. 

 
Individuele therapie 

waaronder: 

Cognitieve gedrags- 

therapie/ EMDR  

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(zwaar) en 

Vaktherapie. 

 

 
• Het opheffen of 

hanteerbaar maken 

van emotionele 

problematiek en/of 

gedragsproblematiek 

van een kind/jongere. 

 
• Kinderen en jongeren 

met een (licht) 

(verstandelijke) 

beperking, waarbij 

sprake is van 

emotionele 

problematiek en/of 

gedragsproblematiek. 

 

• Doelgerichte gespreks- en oefentherapie 

gericht op kerngedachten en situaties 

waarbij de emotionele problematiek en/of 

gedragsproblematiek optreedt. 

 
Autismeconsult  

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en Jeugdhulp 

ambulant specialistisch 

(L)VB (zwaar). 

 
• Mogelijk maken van 

specifieke zorg, 

begeleiding en 

ondersteuning aan 

kinderen en jongeren 

met een autisme 

spectrum stoornis 

(ASS). 

 
• Kinderen en 

jongeren met een 

(verstandelijke) 

beperking en (een 

vermoeden van) een 

ASS, hun sociale 

netwerk/ systeem 

en professioneel 

netwerk. 

 
• Diagnosticeren, ondersteunen en adviseren 

bij communicatie-vraagstellingen van kinderen 

en jongeren met ASS. 

• Onderzoek, deskundigheidsbevordering, 

interventie, psycho-educatie. 

• Ontwikkelen en vormgeven 

deskundigheidsbevordering omtrent autisme 

aan netwerk van het kind/ de jongere. 

• Deze behandeling wordt geboden onder regie 

van een gedragsdeskundige. 
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Behandeling 
 

 

 
 

 
 

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Sensorische 

Informatieverwerking 

Therapie 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en Jeugdhulp 

ambulant specialistisch 

(L)VB (zwaar). 

• Het verbeteren 

van de informatie- 

verwerking van 

zintuigelijke prikkels. 

• Kinderen en jongeren 

met een (licht) 

(verstandelijke) 

beperking met 

prikkelverwerkings- 

problemen, alertheids- 

problemen en/of 

(senso-)motorische 

problemen. 

• Komt vaak voor bij 

kinderen en jongeren 

met autisme, ADHD, 

angststoornissen of 

een ernstige verstan- 

delijke beperking. 

• Bij SI therapie wordt de prikkelverwerking van 

het kind/ de jongere beïnvloed. 

• Het betreft kortdurende therapie, waarbij de 

therapeut kijkt waar de problemen zitten. 

• Het sociale netwerk wordt bij de therapie 

betrokken, zodat zij het kind/ de jongere in 

de thuissituatie hierin kunnen ondersteunen. 

Desgewenst kunnen ook school en/of andere 

hulpverleners bij de therapie worden betrokken. 

• Daarnaast wordt aandacht besteed aan wat het 

kind/ de jongere goed kan. 

 
Psycho-educatie 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(zwaar). 

 
• Het kind/ de jongere 

en/of het sociale net- 

werk informeren over 

wat het betekent een 

bepaalde beperking 

te hebben. 

 
• Kinderen en 

jongeren met een 

(licht) verstandelijke 

beperking en 

eventuele 

bijkomende 

problematiek en 

hun sociale netwerk/ 

systeem. 

 
• Uitleg over wat het betekent een bepaalde 

aandoening te hebben. 

• Wat is wel mogelijk en waarom zijn bepaalde 

dingen niet mogelijk of gaan ze moeilijker. 

• Wat kun je doen of op letten om minder beperkt 

te zijn door je aandoening. 

• Psycho-educatie wordt vaak ingezet na 

diagnosestelling of bij het niet begrijpen van 

bestaande diagnose. 

 

Psycho-motore 

therapie/ speltherapie  

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en Jeugdhulp 

ambulant specialistisch 

(L)VB (zwaar) en 

Vaktherapie. 

 

• Behandeling van 

de gedrags- en/of 

psychische 

problematiek van 

een kind/jongere. 

 

• Kinderen en 

jongeren met een 

(licht) verstandelijke 

beperking. 

• Sprake van 

gedrags- en/of 

psychische 

problematiek door 

bv. trauma, 

emotionele problemen, 

laag zelfbeeld, 

onderontwikkelde 

impulscontrole of 

agressieregulatie. 

 

• De therapie richt zich op de problematiek zoals 

die naar voren komt in bewegingsgedrag of 

in spel. Bij deze therapie kunnen non-verbale 

behandelmethodes worden toegepast. 
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Behandeling 
 

 

 

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Seksuologische 

hulpverlening en 

advisering 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(zwaar). 

 

• Behandeling, 

begeleiding of 

advisering, onder 

regie van de 

gedragsdeskundige, 

waarbij 

seksuologische 

disfuncties of 

moeilijkheden van de 

cliënt centraal staan. 

• Jongeren (evt. met 

hun partner) met 

een verstandelijke 

beperking. 

• Jongeren die in 

aanraking zijn 

geweest met 

loverboyproblematiek. 

• Behandeling, begeleiding of advisering, 

onder regie van de gedragsdeskundige, 

waarbij seksuologische disfuncties of 

moeilijkheden van de cliënt centraal staan. 

• Het begeleiden van onderzoek naar vermoeden 

met betrekking tot seksueel misbruik van 

jongeren. 

• Afgestemd op de cognitieve, sociaal-emotionele 

en de biologische ontwikkeling en leeftijd van de 

jongere. 

 
Logopedie  

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(midden) en 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(zwaar) en 

Vaktherapie. 

 
• Het verbeteren van 

de communicatie- 

vaardigheden of het 

aanpassen van de 

omgeving van het 

kind/ de jongere. 

 
• Kinderen en 

jongeren met een 

verstande- lijke 

beperking. 

 
• Behandeling en begeleiding van communicatie-, 

gehoor-, eet- en/ of drinkproblemen onder regie 

van een gedragsdeskundige. 

 
Systemische 

behandeling  

Start vanuit Jeugdhulp 

ambulant specialistisch 

(L)VB (midden) en 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch (L)VB 

(zwaar). Indien 

mogelijk daarna 

Zelfstandig leven 

Jeugd - individueel. 

 
• Het verminderen van 

problemen in de 

gezinssituatie en het 

vergroten van de 

zelfredzaamheid 

van het gezin. 

• Het aanleren van 

vaardigheden en 

gedrag waardoor bij 

het kind door toe- 

komstige verergering 

van de beperking en 

mogelijke uithuis- 

plaatsing voorkomen 

kan worden. Door 

interventie verbeteren 

van de opvoedings- 

situatie zodat het 

gezin in staat is om 

de opvoeding en 

ontwikkeling van het 

kind te waarborgen. 

De behandeling van 

kind en ouders lopen 

parallel en hebben 

als doel de 

verbetering van de 

uitvoering van de 

opvoedingstaken, 

zodat de ouders op 

een positieve manier 

de ouderrol op zich 

kunnen nemen. 

 
• Gezinnen met (een) 

kind(eren) met een 

(vermoede) 

ontwikkelings- 

achterstand, stoornis 

of (verstandelijke) 

beperking. 

• Instabiele 

gezinssituatie, zoals 

verstandelijke 

beperking bij (één 

van de) ouders of 

gezinnen met multi- 

problematiek waarbij 

de verstandelijke 

beperking onderdeel 

is van de totale 

problematiek 

(bv. verslavings- 

problematiek, 

gedragsproblematiek, 

psychische 

problematiek). 

• Deze werkwijze 

veronderstelt een 

grote inzet van de 

ouders en de 

bereidheid aan 

hun 

opvoedingsvaardig

- heden te werken. 

 
• Het betreft intensieve thuisbegeleiding gericht 

op versterking van de 

opvoedingsvaardigheden van de ouders, het 

aanleren van praktische en sociale 

vaardigheden en het structureren en 

organiseren van het dagelijks leven. 

• Het aanleren van nieuwe vaardigheden en 

gedrag gericht aan kind en ouders om de 

thuissituatie op structurele basis te verbeteren. 

De nadruk wordt gelegd op een positieve 

benadering en het versterken van de krachten 

en kwaliteiten van het kind en zijn omgeving. 

• Het bieden van interventies voor het hanteren 

van probleemgedrag en versterking van de 

zelfredzaamheid van de cliënt. 

• Gericht op het opbouwen en versterken van het 

systeem/ sociaal netwerk rondom het gezin. 

• Betrekken sociaal netwerk kind/ jongere bij 

de begeleiding. Afstemming organiseren/ 

afspraken maken met informele zorgverleners/ 

mantelzorgers. 

• De begeleider houdt toezicht op het kind en 

het gezin, zodat het kind veilig opgroeit en niet 

wordt belemmerd in zijn/ haar ontwikkeling. 

• Signaleren mogelijke andere problematiek en 

toeleiden. 

• Er vindt multidisciplinair overleg plaats met 

betrokken zorgverleners in het gezin. 

• Wanneer het inzet vanuit de jeugdhulp ambulant 

specialistisch producten betreft, heeft de 

gedragsdeskundige actieve betrokkenheid. 
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Dagbehandeling / Kinderdienstencentrum 
 

 

 

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Ontwikkelingsgerichte 

behandeling ter 

voorbereiding op/ 

ter vervanging van 

(speciaal) onderwijs 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch groep 

(middel) en 

Jeugdhulp ambulant 

specialistisch groep 

(zwaar). 

• Stimuleren van de 

ontwikkeling van het 

kind/ de jongere. 

• Kinderen en 

jongeren met een 

ontwikke- 

lingsachterstand, (het 

vermoeden van) een 

verstandelijke en/ of 

een meervoudige 

beperking. 

• Mogelijk sprake van 

een progressief ziekte- 

beeld en/ of bijkomen- 

de problematiek als 

epilepsie, autisme, ge- 

dragsproblematiek etc. 

• Er is sprake van 

uitval in regulier 

onderwijs of ZMLK-

onderwijs. 

• Ontwikkelingsgerichte behandeling, waarbij 

wordt gewerkt aan de persoonlijke doelen van 

het kind. 

• Accenten: cognitieve ontwikkeling, 

taalspraakontwikkeling, sociaal-

emotionele ontwikkeling, zintuigelijke en 

motorische ontwikkeling, adaptieve 

vaardigheden. 

• Vaste begeleiders worden ondersteund door: 

gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut, 

ergotherapeut, communicatietrainer en/of 

spelbegeleider. 

 
Wonen 

  

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Intramurale zorg 

incl. behandeling 

Jeugdhulp Verblijf 

middel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Intramurale zorg 

voor Jeugdwet 

cliënten met een 

verstandelijke 

beperking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Kinderen en jongeren 

met een (licht) 

verstandelijke 

beperking 

waarvoor het vanwege 

hun verstandelijke 

beperking en mogelijk 

bijkomende (gezins) 

problematiek niet 

mogelijk is (met 

ondersteuning) in de 

thuissituatie op te 

groeien. 

• Mogelijk sprake 

van bijkomende 

problematiek (in 

domeinen ZRM). 

• Mogelijk sprake van 

gedrags-, psychische 

problematiek 

of autisme- 

spectrumstoornissen. 

 

Afgestemd op de ondersteuningsvraag, o.a.: 

• Bieden beschermde woonomgeving waar het 

kind/ de jeugdige veilig kan opgroeien. 

• Praktische hulp/ondersteuning/compensatie bij 

algemene dagelijkse levensverrichtingen. 

• Aansturen en toezicht houden tot het 

overnemen van toezicht. 

• Vinden en/of behouden van een 

passende dag/nachtstructuur. 

• Vinden en/of behouden van 

passend onderwijs/dagbehandeling. 

• Plannen, stimuleren en voorbespreken 

activiteiten. 

• Begeleiden in het omgaan met de beperking. 

• Hulp bij het activeren van en het betrekken 

van het gezin/ sociaal netwerk (informele 

steunstructuur) bij de ondersteuning. 
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Logeren / Kortdurend verblijf 
 

 

 

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Logeren/Kortdurend 

Verblijf 

Logeren Jeugd. 

• Het kind/ de jongere 

zo lang mogelijk thuis 

laten wonen. 

• Het ontlasten van de 

gezinssituatie. 

• Kinderen en 

jongeren met een 

(licht) ver- standelijke 

beperking die thuis 

wonen. 

• Logeren is vaak 

onderdeel van een 

totaalpakket aan 

zorg en 

ondersteuning (o.a. 

dagbesteding, 

(dag)behandeling of 

(speciaal) onderwijs, 

ondersteuning thuis). 

• Vanaf 

schoolgaande 

leeftijd. 

• Integraal pakket van opvang, begeleiding 

en verzorging. 

• Groepsbegeleiding met oog voor de individuele 

zorgvraag. 

• Kennismaken met andere cliënten en sociale 

vaardigheden verrijken middels deze contacten. 

Buitenschoolse begeleiding 
 

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Buitenschoolse 

begeleiding 

Zelfstandig leven 

Jeugd – 

groepsbegeleiding 

(zwaar). 

• Er wordt een ge- 

dragsverandering 

te weeg gebracht, 

waardoor individuele 

groei mogelijk is en 

het kind leert om te 

spelen of vaardig- 

heden aanleert die 

zijn zelfredzaam- 

heid vergroot in een 

pedagogisch veilige 

omgeving. 

• Ontwikkeling van het 

kind loopt achter en 

dat heeft gevolgen 

voor het zich staande 

kunnen houden in de 

maatschappij. 

Kans op uitsluiten 

door omgeving is 

aanwezig. 

Verdere ontwikkeling 

stagneert hierdoor. 

• Sociale vaardigheden en communicatieve 

vaardigheden worden aangeleerd en gestimuleerd. 

• De algemene ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

• Het kind/ de jongere leert samen spelen en 

omgaan met anderen. 

• Het kind/ de jongere leert gevoelens te uiten en 

gedrag te verbeteren. 

• Het kind/ de jongere leert ADL vaardigheden te 

stimuleren. 

• Het kind/ de jongere leert vrije tijd zelf in te 

vullen, alleen of samen met anderen. 

• Het kind/ de jongere leert huishoudelijke taken. 

Vervoer 

  

Product Doel Doelgroep Inhoud 

Vervoer aanvullend 

op dagbehandeling 

en/of dagopvang 

Regulier vervoer, 

vervoer rolstoel of 

vervoerscategorieën 

C1 t/m C5. 

• Vervoer van en 

naar dagbesteding 

en 

dagbehandeling. 

• Kinderen en jongeren 

met een verstandelijke 

beperking die niet zelf- 

standig kunnen reizen. 

Er is sprake van een 

medische noodzaak 

en/of jeugdige en het 

gezin/netwerk zijn 

structureel beperkt 

zelfredzaam. Het 

openbaar vervoer biedt 

ook geen uitkomst. 

• Groepsvervoer 

 

 

Voor meer informatie over deze producten zie www.lunetzorg.nl of bel met 088 - 551 6000. 

http://www.lunetzorg.nl/

