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De eerste levensjaren zijn cruciaal voor een gezonde 
ontwikkeling later in het leven. Jonge kinderen 
ontwikkelen zich snel en op veel verschillende gebieden. 
Meerdere factoren kunnen hierop van invloed zijn en een 
rol spelen in het ontstaan van psychische problemen. Het 
Centrum Jonge Kind Karakter Universitair Centrum biedt 
hoogspecialistische (vroeg)diagnostiek en behandeling 
aan jonge kinderen met (een vermoeden van) 
psychiatrische problematiek. Onze zorg richt zich op 
zowel kind als ouders/verzorgers.  
 
Visie 
Ons TOPGGz-gecertificeerde centrum heeft 
als uitgangspunt dat alle jonge kinderen met 
ernstige en/of complexe psychische 
kwetsbaarheid behandeling verdienen om 
zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. We investeren in 
de toekomst van het jonge kwetsbare kind en diens 
omgeving, met als doel: veerkrachtige kinderen. 
 
Voor wie? 
Alle jonge kinderen (baby’s, peuters en kleuters; globaal 0-
6 jaar) met psychische problematiek, die stagneren in de 
ontwikkeling, zijn welkom binnen ons centrum voor 
diagnostiek. Te denken valt aan (een vermoeden van):  
- Autismespectrumstoornis 
- ADHD 
- Angst- en stemmingsproblematiek 
- Trauma 
- Gedragsproblematiek 
- Regulatieproblematiek 
- Hechtingsproblematiek 

 
Tevens hebben we een nauwe samenwerking met 
Denkkracht, een centrum waar kinderen deskundig 
neuropsychologisch worden onderzocht. 
 
Het Centrum Jonge Kind biedt ook consultatie aan 
netwerkpartners en investeert in kennisontwikkeling door 
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Uw kind, 
broertjes/zusjes of u als ouder(s) kunnen hiervoor in 
aanmerking komen. Tevens doen wij aan kennisdeling door 
het geven van onderwijs, lezingen en trainingen.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Werkwijze 
Na verwijzing volgt een diagnostische intake. Deze bestaat 
uit verheldering van de hulpvraag, ouder-kind 
spelobservatie, kinderpsychiatrisch onderzoek en een 
ontwikkelingsanamnese. Meestal wordt aanvullende 
diagnostiek ingezet. Indien geïndiceerd, wordt met u als 
ouders/verzorgers en betrokken partijen een plan gemaakt 
voor een passend vervolgtraject binnen ons centrum of 
elders.  
Binnen het Centrum Jonge Kind werken wij met een 
multidisciplinair team, bestaande uit o.a. kinder- en 
jeugdpsychiaters, klinisch psychologen, (GZ-)psychologen, 
jeugdartsen, vaktherapeuten en gezinsbehandelaren. 
 
Behandelaanbod  
Het Centrum Jonge Kind biedt diverse poliklinische 
behandelingen voor het jonge kind en hun ouders/ 
verzorgers, o.a.: 
- Pivotal Response Treatment (PRT) 
- Incredible Years  
- Mindfulness  
- Traumabehandeling 
- Floorplay 
- Cognitieve gedragstherapie 
- Farmacotherapie 

Daarnaast bieden we ook outreachende behandelingen in 
de vorm van Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 
(IPG) thuis en Behandeling in de Klas (BinK). 
 
Aanmelden en contact 
Aanmelding kan gedaan worden door sociale wijkteams, 
(huis)artsen en medisch specialisten.  
Voor overige vragen: jongekindUC@karakter.com 
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