
Vroegdiagnostiek 
voor het jonge kind  
(0 tot 6 jaar)

 Er is iets
  met mijn kind,
maar 
  wat?

een diagnose 
   lucht enorm op



Hoe eerder, hoe beter
Vroege herkenning van 
ontwikkelings problemen is erg 
belangrijk. Een voorbeeld daarvan 
is autisme. Door ontwikkelings
problematiek vroegtijdig te 
signaleren, kan tijdig naar het 
juiste aanbod verwezen worden en 
passende hulp worden ingezet.

Snelle diagnostiek
Wie zich aanmeldt voor dit traject 
krijgt binnen één week een reactie 
van ons. Het onderzoek vindt plaats 
binnen vier weken na aanmelding.

Verwijzing en kosten
Verwijzing vindt plaats door een arts, zoals een huisarts, kinderarts of jeugdarts 
van het consultatiebureau (GGD), de verpleegkundig specialist of door de 
gemeente. Aan dit traject zijn voor de ouders geen kosten verbonden.

Hoe?
Ouder(s)/verzorgers en kind komen samen naar ons kantoor. Een gespecialiseerde 
gedragsdeskundige onderzoekt tijdens dat bezoek de ontwikkeling van je kind. 
Tegelijkertijd bespreekt een andere gedragsdeskundige de zorgen en vragen die 
leven bij jou of jullie als ouders/verzorgers. Als aanvullend logopedisch onderzoek 
bij je kind nodig is, plannen we meteen een afspraak met een gespecialiseerde 
logopediste. Het basisonderzoek duurt één tot anderhalf uur. 

Binnen twee weken na het onderzoek plannen we een adviesgesprek in. Je krijgt 
dan een verslag van de onderzoeken. In het adviesgesprek scheppen we eerst 
en vooral duidelijkheid. We lichten onze bevindingen toe en we adviseren je over 
eventuele vervolgstappen. Soms zijn die niet nodig, soms zijn die bij onze eigen 
organisatie beschikbaar, indien nodig verwijzen we naar collegainstellingen.  
Bij die verwijzing kunnen wij je ondersteunen.

Aanmeldgegevens
Voor meer informatie en voor aanmelding kun je 
contact opnemen met Lore, behandel en expertisecentrum. 
Dat kan via 088 - 00 26 300  of welkom@lorebehandelcentrum.nl 
Verwijzers kunnen via ZorgDomein naar Lore verwijzen.

De ontwikkeling van je kind verloopt niet helemaal zoals je 
gedacht had. Soms maak je je zorgen, soms ook niet, dan lijkt 
alles prima. Uit je omgeving hoor je verschillende geluiden. Je 
ouders zeggen dit, de buren dat en de juf op de peuterspeelzaal 
denkt weer iets heel anders. Je wordt er onzeker van en vraagt 
je af of je kind misschien achterloopt in vergelijking met 
leeftijdsgenootjes. Een medisch traject inzetten? Onderzoeken, 
rapporten, behandelingen? En wat als het allemaal heel erg 
meevalt? Als alle zorgen voor niets zijn? Duidelijkheid, daar 
ben je naar op zoek. In een kort en laagdrempelig toegankelijk 
onderzoek kunnen wij die duidelijkheid snel bieden.

Vroegdiagnostiek  
‘ Een eerste, belangrijke stap 
naar duidelijkheid’



Of neem contact op via:
088  00 26 300
welkom@lorebehandelcentrum.nl
Wesselmanlaan 25A
5707 HA Helmond Mede mogelijk gemaakt door ORO

Vroegdiagnostiek voor het jonge kind wordt aangeboden  
door Lore, behandel- en expertisecentrum, mede mogelijk 
gemaakt door ORO. 

Wij richten ons op de brede hulpvraag van het kind én de omgeving. 
Onze behandelaren hebben expertise op de volgende gebieden: taal 
en communicatie, zelfredzaamheid, spelen en leren (met anderen), 
slapen, gedrag en motoriek. Het doel is om de ondersteuning zo 
vorm te geven dat ouders en kinderen weerbaar worden.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar  
www.lorebehandelcentrum.nl 


