
 

 

Wat biedt Yoep? 
Yoep is een kleinschalige 
specialistische kinder- en 
jeugdpsychiatrische praktijk met 
vestigingen in Warmond, Voorburg en 
Bodegraven. YOEP levert zorg in de 
regio’s Holland-Rijnland, Haaglanden, 
Midden-Holland, Zuid-Holland-Zuid en 
Amsterdam. 
Yoep biedt onderzoek en behandeling 
voor kinderen, pubers en jong 
volwassenen.   
Yoep hecht waarde aan samenwerking 
tussen ouders, school en zorg en stelt 
daarbij het kind centraal.  

Met welke problemen kunt u 
terecht? 
• gedragsproblematiek 

• moeite met het reguleren van 
emoties 

• (vermoeden van) ADHD 

• (vermoeden van) autisme 

• traumatische ervaringen 

• vastlopen op school 

• angstklachten 

• stemmingsklachten 

• langdurige problemen waarvoor 
geen verklaring is gevonden 

 

Hoe werken wij? 
Na aanmelding en een telefonisch 
gesprek over verheldering van de 
hulpvraag, wordt aan ouders en 
zonodig school het Childpoint 
FunctioneringsProfiel gestuurd. Dit is 
een digitale vragenlijst, waarin alle 
zorgen rondom uw kind kunnen 
worden aangegeven.  

 

 

Ondersteunen in de  
zorg voor uw kind 

 
Ik maak mij zorgen om mijn kind 

Herkent u zich hierin, dan kan YOEP u en uw kind deskundige hulp bieden  



 

 

Vervolgens vindt er een intakegesprek 
plaats; tijdens dit gesprek wordt 
verder ingegaan op de zorgen en 
problemen. Waar wenselijk kan dit 
gesprek plaats vinden op school.  

Na het intakegesprek wordt indien 
nodig onderzoek gedaan. Dit 
onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan 
uit een psychologisch onderzoek, IQ-
onderzoek, schoolobservatie en 
kinderpsychiatrisch onderzoek.  

Aan het eind van de onderzoeksfase 
vindt het adviesgesprek plaats; de 
bevindingen van het onderzoek 
worden besproken met ouders en 
advies over de verdere aanpak wordt 
gegeven.  

Behandeling kan bestaan uit 
individuele therapie (waaronder 
EMDR), ouderbegeleiding, 
medicamenteuze behandeling en 
ondersteuning van de school rondom 
de zorgen om uw kind. 

 

 

Hoe kunt u uw kind aanmelden? 
Aanmelden gaat via de website: 
www.yoep.nu 

 

Op www.yoep.nu kunt u vinden vanuit 
welke gemeenten u bij ons terecht 
kunt. 

 

Heeft u na het lezen van deze 
informatie nog vragen, dan kunt u 
contact opnemen via 
telefoonnummer: 

088-9 723 730 

of mailen naar 

praktijk@yoep.nu 

www.YOEP.nu 

http://www.yoep.nu
http://www.yoep.nu

