
 

 

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 samen-
werking tussen ouders, school en zorg 
en stelt daarbij het kind centraal.  

YOEP heeft twee hoofdactiviteiten 

• Polikliniek Kinderpsychiatrie 

• School-zorgarrangementen 

Polikliniek kinderpsychiatrie 
YOEP werkt binnen de JGGZ- 
structuur. YOEP biedt op verwijzing 
van wijkteam, huisarts en andere J(G) 
GZ-instituten kinderpsychiatrisch 
onderzoek en advisering voor 
kinderen en jongeren tot 18 jaar. 

Daarna biedt YOEP korte 
behandelingen zoals psycho-educatie, 
instelling van medicatie, korte 
oudercursus, CGT, EMDR.  

 

Waar nodig werkt YOEP samen met 
andere specialistische GGZ 
instellingen voor de begeleiding van 
kinderen met chronische- en 
ontwikkelingsproblematiek. 

De YOEP-behandelingen worden zo 
kort mogelijk gehouden opdat 
servicegericht en snel ingespeeld kan 
worden op nieuwe zorgvragen. 

Bij de beoordeling van de zorgvraag 
wordt het FunctioneringsProfiel (FP) 
gebruikt, een instrument voor pre- 
diagnostiek. Dit brengt de zwaarte van 
de problematiek van ontwikkeling en 
omgevingsfactoren in beeld en 
voorkomt over- en onderdiagnostiek. 

School-zorgarrangementen 
In school-zorgarrangementen zet 
YOEP Onderwijs-Zorg-Specialisten 
(OZS) in. De OZS is bekend met zowel 
zorg als onderwijs en neemt deel aan 
de zorgbesprekingen, kan op school 
zorg verlenen, adviseren en regelen. 
De OZS zorgt voor een vlotte 
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doorstroming en systematiek in de 
aanpak en verbindt het onderwijs met 
de zorg. Indien nodig kan de OZS een 
‘consulting psychiatrist’ inzetten voor 
een korte back-up. De OZS maakt een  
pre-diagnose door middel van het FP. 

Hierdoor wordt overbodige 
medicalisering voorkomen. De aanpak 
gaat dus steeds uit van een overzicht 
over de actuele situatie van en rond 
een zorgleerling. Door deze werkwijze 
ontstaat samenhang in de aanpak en 
een snelle inschatting van individuele 
problematiek. 

YOEP werkt via contracten met 
gemeenten, scholen, 
samenwerkingsverbanden, of in 
partnerschap met school én 
gemeente. Het doel is kinderen met 
ontwikkelingsproblemen sneller te 
helpen en om de instroom in de 
reguliere jeugdzorg te verminderen. 

YOEP is in de school-
zorgarrangementen direct in de 
school aanwezig. De activiteiten van 
YOEP betreffen het ondersteunen van 
het onderwijsteam rond complexe 
zorgleerlingen, het voorkomen en 
oplossen van handelingsverlegenheid 
en het optimaliseren van het 
ondersteuningsproces. 

De essentie is het slim arrangeren van 
de aanpak, waarbij de OZS de 
verbinding is tussen school en zorg. 

 

Gekozen kan worden uit (een 
combinatie van): 

• pre-diagnostiek op school 

• advisering over handelingsgericht 
werken 

• advisering over complexe 
zorgleerlingen 

• diagnostiek en koppeling aan 
JGGZ (via polikliniek YOEP) 

• cursus, training van kind/ouders/ 
school, korte behandeling 
(individueel/groep) 

• kinder- en jeugdpsychiatrisch 
advies is beschikbaar voor snelle 
en lokale of regionale advisering 
over inrichting van de 
zorgstructuur op school 

 

Met zijn activiteiten kan YOEP zowel 
het wijkteam als de specialistische 
JGGZ zinvol ondersteunen en 
verbinden. 
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