
     
Diagnostiek (basis GGZ)

Waarom loopt mijn kind op school vast? Pie-
ter is zo druk, hoort dat bij zijn leeftijd? 
Esther maakt zo moeilijk contact; moet ik 
me zorgen  maken? Als de dag anders ver-
loopt, kan Gerben daar nauwelijks mee om-
gaan; wat kan ik daaraan doen? Hoe komt 
het dat het tussen Willeke en andere kinde-
ren zo vaak botst? 
Diagnostiek is een zoektocht naar een verkla-
ring voor vragen rond het gedrag van uw kind. 
Orthopedagogen en (gz-)psychologen van 
KOC Diensten hebben ruime ervaring in on-
derzoek naar ADHD/ADD, autismespectrum-
stoornis (ASS), hechtingsproblematiek, angst-
stoornis en verstandelijke beperking.

De afdeling Jeugd en gezin van KOC Diensten (uitgaande van Stichting ds. G.H. Kerstencentrum) is 
landelijk werkzaam en biedt ambulante hulpverlening aan kinderen, jong-volwassenen en ouders. 
Wist u dat KOC Diensten verspreid over het hele land contracten met gemeenten heeft om begelei-
ding, diagnostiek en behandeling te bieden? 

De hulp is identiteitsgebonden, gebaseerd op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.
KOC Diensten werkt nauw samen met school en kerk.

In deze flyer treft u een greep uit ons aanbod aan.

Samen sterk in opvoeding en onderwijs

Wilt u meer weten over onze diensten, ga dan naar www.kocdiensten.nu

Psycho-educatie
Duidelijkheid over de diagnose biedt mogelijkheden tot 
psycho-educatie: uw kind, maar ook u als ouders en andere ge-
zinsleden leren wat ADHD/ADD inhoudt, hoe de sterke en zwak-
ke kanten bij uw kind met autisme zichtbaar zijn, welke impact 
de angststoornis heeft op het dagelijks leven, enz.
‘Dat psycho-educatie zo verhelderend kan zijn en ons hele 
gezin handvatten biedt voor de toekomst!’ Een dergelijke 
opmerking horen we regelmatig terug van onze cliënten. 

Behandeling (basis GGZ)
Is uw dochter angstig, teruggetrokken, somber; heeft uw 
zoon een negatief zelfbeeld of andere psychische problemen? 
Professionals van KOC Diensten bieden kortdurende behandel-
trajecten, gericht op het leren omgaan met deze problemen.



  

 

Wilt u meer weten over een van deze 
diensten of bent u nieuwsgierig gewor-
den naar onze andere diensten? 
Neem dan een kijkje op onze website: 

www.kocdiensten.nu   

Om op de hoogte te blijven van 
studiedagen en actuele ontwikke-
lingen op het gebied van onder-
wijs en opvoeding, kunt u zich 
op de website ook inschrijven 
voor onze 

maandelijkse 
nieuwsbrief!

Vragen, zorgen, problemen 
in de opvoeding 
Neem contact met ons op als u vragen of zor-
gen hebt over uw kind. 
We denken met u mee op een breed terrein 
aan thema’s: uiten van gevoelens, weer-
baarheid, negatief denken over zichzelf en 
anderen, (faal)angst, sociale angst, verla-
tingsangst, dwangmatig gedrag, moeite met 
leren, dyslexie, dyscalculie, goed kunnen 
leren/hoogbegaafdheid, omgaan met rouw, 
geplaagd worden, sociale vaardigheden, 
slaapproblemen, eetproblematiek, ADHD/
ADD, autisme, seksuele ontwikkeling, plan-
ning en organisatie van huiswerk, taken, zelf-
redzaamheid, enz.

De contactpersoon van uw regio helpt u om de 
juiste route naar passende hulp te vinden!
Neem contact op via ons algemene telefoon-
nummer 0318-517310 of via de mail info@koc.nu. 

Gastopvang 
Soms is het nodig dat uw kind een poosje bij 
iemand anders verblijft. Dit kan nodig zijn 
als het thuis niet prettig loopt tussen u en uw 
kind. Misschien gaat het mis tussen de kinderen 
onderling of moet u als ouders zelf weer even 
op adem komen. Ook andere omstandigheden 
kunnen ertoe leiden dat een gastgezin nodig is. 
Als blijkt dat gastopvang (of pleegzorg) nodig 
is, zijn we gids bij in het zoeken naar gepaste 
dienstverlening hiervoor. We hebben op dit ge-
bied contacten met andere (kerkelijke) organi-
saties.

Ambulante hulpverlening / 
opvoedingsondersteuning  

Het als ouders nadenken over opvoeding is heel vanzelf-
sprekend. Het kan zijn dat u specifieke opvoedvragen 
heeft die betrekking hebben op uw eigen gezinssituatie. 
KOC Diensten biedt verschillende vormen van jeugd- en 
volwassenzorg. KOC Diensten is een identiteitsgebon-
den instelling die landelijk werkt. Kenmerkend voor de 
werkwijze is de term ‘thuisnabij’. De hulpverlening sluit 
aan bij de mogelijkheden van uw eigen situatie. 
U krijgt hulp op basis van een beschikking afgegeven door 
de burgerlijke gemeente. Neemt u daarvoor contact op 
met uw huisarts of burgerlijke gemeente, of informeer 
bij ons naar de aanmeldingsprocedure.


