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De Hobbits en Verrekijker zijn klinische 

behandelgroepen voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. De 

kinderen worden opgenomen voor observatie, 

diagnostiek, behandeling en begeleiding. Op iedere 

groep is plaats voor acht kinderen. De opnameduur is 

maximaal één jaar.  

 

VOOR WIE? 

De afdeling is er voor kinderen met hechtingsproblematiek 

of traumatisatie. Hechtingsproblematiek kan ontstaan door 

affectieve, psychische en fysieke verwaarlozing. 

Traumatisatie kan ontstaan door verlieservaringen of 

bedreigde, ingrijpende situaties. Het komt regelmatig voor 

dat er daarnaast ook sprake is van een andere diagnose, 

bijvoorbeeld ADHD. De behandeling kan plaats vinden in 

het vrijwillig kader of met een maatregel, waarbij het 

belangrijk is dat ouders toestemming geven voor de 

behandeling. 

 

 

WERKWIJZE 

Na aanmelding door een verwijzer vinden intake-

gesprekken plaats met de behandelaar, de ouderbegeleider, 

de verwijzer en de sociotherapeut. Ook vinden diverse 

onderzoeken plaats, zoals een kinder-psychiatrisch 

onderzoek, een ontwikkelings- en heteroanamnese en een 

psychologisch onderzoek. Hierna wordt vastgesteld of de 

behandeling aansluit op de hulpvraag. De behandeling 

wordt omschreven in een behandelingsplan. De aard van de 

problemen, de gemaakte afspraken, de behandeldoelen en 

de behandelingsduur worden vastgelegd in een 

behandelingsovereenkomst waarmee u kunt instemmen. 

Vanwege de hechtingsproblematiek of traumatisatie van uw 

kind vindt er een kennismakingsgesprek met een 

sociotherapeut  thuis plaats voordat uw kind in behandeling 

gaat. Tijdens het kennismakingsgesprek legt de 

sociotherapeut de gang van zaken op de groep aan uw kind 

uit aan de hand van een fotoboekje. Tevens wordt met u 

afgesproken wanneer uw kind kennis komt maken met de 

groep.  

 

EVALUATIE 

Om de drie maanden wordt de behandeling door het 

behandelteam geëvalueerd. De eerste evaluatie vindt na 

twee maanden plaats. Tijdens de evaluatie wordt de 

voortgang van de behandeling en de bezoekafspraken met 

het netwerk besproken. We besluiten gezamenlijk welke 

doelstellingen nog gehaald dienen te worden en hoelang de 

behandeling nog nodig is. U en uw kind worden hier nauw 

bij betrokken. Vervolgens maken we nieuwe afspraken 

waarmee u opnieuw kunt instemmen. 

 

THERAPIE 

De afdeling creëert zoveel mogelijk een gezinssituatie 

tijdens de behandeling. Tijdens de behandeling wordt 

rekening gehouden met het vermogen van uw kind. De 

behandeling besteedt aandacht aan: 

 ‘Ontschuldiging’. De kinderen voelen zich vaak 

(onbewust) schuldig over de problemen van hun 

ouders/verzorgers en de situaties waarin zijzelf verkeren.  

 Vertrouwensherstel. Bij de kinderen wordt getracht het 

vertrouwen in volwassenen zo veel als mogelijk te 

herstellen.  

 Herstel van basisemoties. Daarnaast oefenen de 

kinderen tijdens de behandeling regelmatig hun 
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basisemoties. De meeste kinderen hebben namelijk 

moeite om zich empatisch op te stellen.   

 Rouwverwerking. Aangezien sommige kinderen te 

maken hebben gehad met traumatische 

verlieservaringen, besteden we aandacht aan 

rouwverwerking. 

 

LEVENSBOEK EN LEVENSVERHAAL 

Tijdens de behandeling maakt uw kind een ‘levensboek’. In 

het levensboek verzamelt het kind verhalen, foto’s en 

tekeningen over de eigen levensloop. Het levensboek kan 

een goed middel zijn om een overzicht te krijgen over de 

levensgeschiedenis, waarbij ook de bijbehorende emoties 

aandacht kunnen krijgen. Er wordt samen met u en uw kind 

een levensverhaal gemaakt, waardoor u uw kind gepaste 

uitleg kunt geven over het verloop van alle gebeurtenissen 

in het leven van uw kind. 

 

YULIUS ONDERWIJS 

Uw kind kan tijdens de opname naar de cluster-4 school de 

Wilgen op het terrein. In overleg zou uw kind ook naar het 

regulier onderwijs kunnen. 

 

CONTACT MET UW KIND EN MET DE GROEP 

De bezoeken en belafspraken worden bij opname in overleg 

met u en de eventueel  aanwezige (gezins-)voogd 

afgestemd. De bezoeken en belafspraken kunnen worden 

bijgesteld in de evaluatie. 

 

NA DE BEHANDELING 

Het behandelingsdoel is er op gericht te definiëren binnen 

welke (pedagogisch/therapeutische) context uw kind zich 

optimaal kan ontwikkelen: een gezinscontext, een 

therapeutisch pleeggezin, een gezinshuis of een 

orthopedagogische setting. Wanneer de behandeling 

beëindigd, wordt met de verwijzer bekeken of 

vervolgbehandeling nodig is en welke. Tijdens het 

eindgesprek wordt u gevraagd een tevredenheidmeting in te 

vullen over de behandeling van uw kind en over de 

ouderbegeleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE 

Om een kind aan te melden voor de Hobbits of Verrekijker  

is een verwijzing nodig van de huisarts, wijkteam of 

gecertificeerde instelling. Zodra de verwijzing in ons bezit is, 

sturen we een vragenlijst waarop u ons extra informatie kunt 

geven over het aangemelde kind. Voor meer informatie over 

aanmelding kunt u contact opnemen met het team van 

Yulius Aanmelding & Informatie. Zij zijn bereikbaar van 

9.00-17.00 uur op telefoonnummer 088 405 1111. Voor 

meer informatie over de Hobbits kunt u contact opnemen 

met het Secretariaat Gezin & Hechting op 088 405 6125. 

 

 

INFORMATIE EN AANMELDEN 

Yulius is bereikbaar op telefoonnummer 

088 40 50 600. 

 

Om je aan te melden kun je het nummer van de 

afdeling Aanmelding & Informatie bellen:  

088 4051111 (ma t/m vr 9.00u-17.00u). 
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