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Saturnus is een deeltijdgroep waar kinderen en hun 

omgeving met complexe problematiek terecht kunnen 

voor diagnostiek en behandeling.  

 

WAT DOEN WE? 

Saturnus biedt passende hulp wanneer sprake is van 

complexe kindproblematiek in combinatie met problematiek 

in de gezinssituatie, waarbij ambulante diagnostiek of 

behandeling onvoldoende effect heeft gehad.  

 

Tijdens de intake kijken de ouders/verzorgers, het kind en 

de verwijzer samen naar de hulpvragen. Tijdens of na dit 

gesprek geven wij aan of uw kind geïndiceerd lijkt voor onze 

groep en wat hierbij onze overwegingen zijn. 

Indien wordt besloten dat uw kind kan profiteren van onze 

groep, zal gezamenlijk een behandelplan worden opgesteld 

met specifieke doelen voor het kind en de 

ouders/verzorgers. Saturnus biedt zowel een diagnostiek- 

als een behandelmodule, welke tevens gecombineerd 

kunnen worden.   

 

Er wordt in eerste instantie gestart met een diagnostiek 

en/of behandelmodule van 6-8 weken, welke vervolgens 

twee maal verlengd kan worden. Een kind kan dus 

maximaal 6 maanden de deeltijdgroep bezoeken. De 

kinderen zijn 4 dagdelen per week gedurende 2,5 uur in de 

ochtend of in de middag op de behandelgroep aanwezig 

(ma, di, do en vr). De groep bestaat uit maximaal 8 

kinderen. Het andere dagdeel gaat het kind naar zijn eigen 

school. 

 

DIAGNOSTIEKMODULE 

Tijdens de diagnostiekmodule wordt een kind in zijn 

dagelijkse activiteiten op de groep geobserveerd. Naast de 

observatie op de groep, heeft het kind ook individuele 

gesprekken en vindt een observatie psychomotorische 

therapie of beeldende therapie plaats. Psychomotorische 

therapie is een therapievorm waarbij het kind activiteiten 

doet in een gymzaal of bewegingsruimte, bij beeldende 

therapie vinden de activiteiten plaats in een creatieve 

ruimte. Indien nodig nemen we ook psychodiagnostisch 

onderzoek af. Dit is een uitgebreid onderzoek om te 

achterhalen wat er aan de hand is met een kind en hoe het 

kind het beste geholpen kan worden. Daarnaast is een 

kinder- en jeugdpsychiater betrokken die een 

kinderpsychiatrisch onderzoek afneemt en de begeleiding 

van medicatie verzorgt.  

 

Ouders/verzorgers worden intensief betrokken tijdens de 

opname. Er vinden gesprekken plaats tussen de 

systeemtherapeut/gezinsbehandelaar en ouders/verzorgers 

over de aard en duur van de problematiek en de hulp die 

ouders al hebben ingezet. 

 

Tenslotte nemen we graag contact op met de school van 

het kind om ook de informatie over het schoolse 

functioneren mee te kunnen nemen in het diagnostisch 

proces. 

 

BEHANDELMODULE  

Naast de diagnostiekmodule biedt Saturnus behandeling op 

de deeltijdgroep. De behandeling vindt voor een deel plaats 

op en in de groep. Daarnaast spelen ouders/verzorgers een 

belangrijke rol binnen de behandeling, zowel met betrekking 

tot individuele behandeling van het kind als ook om 

bestaande (negatieve) interactiepatronen te doorbreken. 

Naast frequente gesprekken met ouders kan 
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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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systeemtherapie, ambulante thuisbegeleiding, VHT (video-

home treatment) en/of gezins-PMT/BT geboden worden. 

Tevens wordt van ouders verwacht dat zij deelnemen aan 

een oudercursus. Naast behandeling op de groep, kan op 

indicatie ook individuele therapie worden ingezet (creatieve 

therapie, psychomotore therapie, psychotherapie etc). Ook 

kan in overleg met ouders/verzorgers en het kind medicatie-

evaluatie plaatsvinden en kunnen contacten met school 

worden onderhouden.     

 

ZORGEVALUATIES 

Elke 6-8 weken vindt een zorgevaluatie plaats waarin 

diagnostische informatie, het verloop van de behandeling en 

behandeladviezen besproken zullen worden. De verwijzer 

gaat naar aanleiding van de evaluaties met 

ouders/verzorgers en het kind op zoek naar vervolghulp, op 

basis van de meegegeven adviezen.  

 

DE DEELTIJDGROEP 

Bij Saturnus vinden verschillende activiteiten plaats waarbij 

de kinderen al doende aan hun eigen doelen werken. 

De dagindeling bestaat uit een gestructureerd programma, 

waarin individuele activiteiten worden afgewisseld met 

gezamenlijke activiteiten. Groepsgewijs wordt er dagelijks 

een training aangeboden (bv sport en spel, creatieve en 

kookactiviteiten, weekbespreking, sova).  

 

ONDERWIJS 

De kinderen gaan naar hun eigen school tijdens de 

behandeling. Graag nemen wij na toestemming van ouders 

contact op met de school om informatie uit te wisselen en 

met elkaar samen te werken. 

 

INDICATIES 

Kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar kunnen voor 

diagnostiek of behandeling bij Saturnus worden aangemeld. 

De kinderen bezoeken op de basisschool de groepen 3 tot 

en met 8. Kinderen met een IQ hoger dan 85 profiteren het 

meest van een opname bij Saturnus. Bij een IQ tussen de 

75 en 85 is overleg wenselijk om in te schatten of Saturnus 

geschikt is. 

 

AANMELDEN 

Om een kind aan te melden voor Saturnus is een verwijzing 

nodig van een (huis-/jeugd-)arts of het wijk- of jeugdteam in 

de gemeente waar de jongere woont. Deze stuurt de 

aanmelding van uw kind naar Yulius Aanmelding & 

Informatie. Voor meer informatie over Saturnus 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. 

 

YULIUS 

Saturnus is onderdeel van Yulius Kinder- en Jeugd- 

psychiatrie. Yulius biedt geestelijke gezondheidszorg, 

speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding aan jong en oud, 

ongeacht de levensfase. We bieden niet alleen behandeling, 

begeleiding en speciaal onderwijs, maar ook professionele 

hulp bij wonen en werken. 

 

ADRESGEGEVENS 

Saturnus 

Boerhaavelaan 2 

2992 KZ Barendrecht 
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