
Orthopedagogische behandelgroep 

Behandeling voor dove jongeren met psychische problemen of
gedragsproblemen

Doofheid kan leiden tot gedragsproblemen of psychische problemen. Dat kan 

ook thuis voor spanning of moeilijkheden zorgen. Bij de orthopedagogische 

behandelgroep in Groningen zijn we er voor dove jongeren tussen de twaalf

en achttien jaar. Uw kind leert nieuwe vaardigheden aan, om op een passende 

manier te kunnen reageren op situaties in het dagelijks leven. Dit vindt plaats in 

een beschermde woonomgeving waar uw kind tijdelijk parttime of fulltime kan 

wonen.

 

Werken aan belangrijke doelen

Samen met u en uw kind stellen we een behandelingsplan op. Met doelen voor de korte en lange termijn. Zoals weer 

in een dagritme komen, leren omgaan met doofheid en het aanleren van vaardigheden. Tijdens het verblijf op de 

groep bespreken we de problemen waar uw kind tegen aanloopt en zoeken we naar een mogelijke oplossing. Ook 

leert uw kind zich te houden aan huisregels en afspraken met school of werk en verantwoordelijkheid te dragen

voor bijvoorbeeld zijn eigen kamer. Uw kind kan verschillende trainingen volgen, gericht op sociale vaardigheden en 

persoonlijke omstandigheden. Het uiteindelijke doel is dat uw kind weer teruggaat naar een reguliere leefgroep of de 

thuissituatie.

Zorg op maat

We bieden uw kind wat hij nodig heeft. Omdat elke jongere anders is, hebben we ook een breed aanbod. Van sociale 

vaardigheidstraining en individuele psychotherapie tot psychomotorische therapie, creatieve therapie en logopedie. 

Het komt vaak voor dat een jongere begeleiding, training of therapie nodig heeft op het gebied van meerdere 

ontwikkelingsgebieden. Hier spelen we uiteraard op in.

Nauwe samenwerking met school

Uw kind gaat doordeweeks naar school. Naar het regulier onderwijs of een school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs, bijvoorbeeld de Guyotschool in Haren. Sommige jongeren lopen stage of werken. Samen met de mentor 

van school zorgen wij ervoor dat onze behandeling en de aanpak op school goed op elkaar aansluiten. Zo wordt uw 

kind ook in de klas op de juiste manier aangemoedigd.

Productwijzer

Samen sterk in communicatie



Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kentalis behoudt zich het recht voor haar aanbod te wijzigen.

Betrokken specialisten

Binnen een team van pedagogisch behandelaars krijgt uw kind een eigen mentor aangewezen. Verder zijn bij de 

orthopedagogische behandelgroep deskundige specialisten betrokken, namelijk een orthopedagoog, GZ-psycholoog, 

logopedist en maatschappelijk werker/gezinsbegeleider. Ook kunnen we een beroep doen op (externe) deskundigen, 

zoals een psychiater en vaktherapeuten.

Locatie Orthopedagogische behandelgroep

Kentalis

Bordewijklaan 151a

9721 WD  Groningen

Informatie en aanmelding

Kijk op onze website voor meer informatie over onze diensten, producten en locaties. Daar vindt u ook meer 

informatie over het aanmelden.

U kunt ook contact met ons opnemen voor informatie, advies of aanmelding. Wij helpen u graag verder.

T 0800 53 68 25 47 / 0800 kentalis

E info@kentalis.nl 

I  www.kentalis.nl

Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of 

doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. 

Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel 

Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. 

Samen komen we verder.

www.kentalis.nl

PW
07

8-
16

09
05

Volg ons via Facebook, Twitter, LinkedIn of YouTube


