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Welke mogelijkheden biedt de 
Psychologische en Pedagogische 
Dienst van Elver?
De orthopedagogen van Elver zijn 

gespecialiseerd in het begeleiden en 

behandelen van mensen met een 

verstandelijke beperking en hun 

omgeving. U kunt bij de orthopedagoog 

terecht voor onder andere:

 

• Diagnostiek, bijvoorbeeld observatie 

of onderzoek naar het niveau van 

functioneren op diverse gebieden.

• Uitleg aan ouders, familie, 

leerkrachten en begeleiders over 

thema’s die te maken hebben met de 

ontwikkeling, opvoeden of 

begeleiden.

• Adviseren en coachen van 

begeleidingsteams in het omgaan 

Ziet u dat uw kind of verwant zich anders gedraagt dan u 
gewend bent? Wilt u begrijpen waarom dat zo is en hoe u 
daarmee om kunt gaan? Of heeft u specifieke vragen over zijn 
of haar opvoeding of ontwikkeling? In dat geval zoeken de 
orthopedagogen van Elver samen met u en onze andere 
specialisten graag naar een ondersteunend antwoord.

met hun bewoner of deelnemer. Dit 

geldt zowel voor mensen die bij 

Elver wonen als daarbuiten.

• Adviseren en coachen in het gezin, 

gericht op de opvoeding en 

onderlinge interacties.

• Individuele behandeling door middel 

van bijvoorbeeld EMDR of 

(cognitieve) gedragstherapie, of 

indiceren van andere vormen van 

therapie.

•	 Scholing	en	training	over	specifieke	

onderwerpen, zoals 

ontwikkelingspsychologie, Autisme 

Spectrum Stoornissen (ASS), 

seksualiteit en ouder worden.

Hoe werkt de Psychologische en 
Pedagogische Dienst?
In een eerste gesprek worden uw vragen, 

Dit is de 
Psychologische en 
Pedagogische Dienst
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zorgen of klachten besproken. Ook 

staan we stil bij dingen die juist wel 

goed gaan. Vervolgens wordt er 

gekeken op welke manier de 

orthopedagoog samen met u een 

antwoord kan vinden op de vragen 

die u heeft. Waar nodig wordt extra 

informatie verzameld door 

bijvoorbeeld gesprekken, observatie 

of het afnemen van testen en 

vragenlijsten. Daarbij kijken de 

orthopedagogen naar uw kind of 

verwant: wat maakt dat hij of zij dit 

gedrag laat zien? Ook kijken ze naar 

de omgeving: welke invloed hebben 

ouders, verzorgers, begeleiders en/of 

leerkrachten op het gedrag en hoe 

kunnen zij hier het beste mee 

omgaan? Vervolgens wordt 

gezamenlijk besproken wat er nodig 

is om te zorgen dat uw kind of 

verwant zich (weer) goed voelt en 

zich kan ontwikkelen. De ene keer 

is dat een aanpassing in de 

omgeving of een advies over de 

opvoeding. De andere keer is dat 

een training voor begeleiders of 

leerkrachten of gesprekken met uw 

kind of verwant. Ook kan het zijn 

dat er een therapie wordt 

geadviseerd. Zeker bij meer 

complexe vragen werken we nauw 

samen met de andere specialisten 

van het Elver Behandelcentrum, 

zoals de Arts voor Verstandelijk 

Gehandicapten, fysiotherapeut, 

logopedist, ergotherapeut en 

vaktherapeuten. Samen met u 

organiseren wij de beste hulp.





te leiden naar waar hij mee bezig 

was. Zonder al teveel aandacht te 

besteden aan het moeilijk 

verstaanbare gedrag. Nathan krijgt 

vertrouwen in de begeleiders en 

zijn dagprogramma: “wat er ook 

gebeurt, wij zijn er voor je, je 

dagritme gaat gewoon door.” Het 

team geeft niet alleen op een 

andere manier aandacht maar 

volgt ook een weerbaarheids-

training waarin ze leren hoe ze 

kunnen omgaan met de agressie 

en spanningen tijdens de 

begeleiding van Nathan. Want 

Nathan laat af en toe nog moeilijk 

verstaanbaar gedrag zien. Maar de 

begeleiders kunnen zijn spanning 

goed aan en helpen hem weer 

verder.

Voorbeeld Iza
Iza voelt zich al een tijdje somber 

en angstig. Ook heeft ze 

problemen met slapen. Ze ligt 

lang wakker, heeft nachtmerries 
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Voorbeeld Nathan
Nathan laat veel moeilijk verstaanbaar 

gedrag zien. Hij schopt, knijpt en slaat de 

begeleiders. En hij verwondt zichzelf, 

bijvoorbeeld door met zijn hoofd tegen 

de muur te bonken. De begeleiders van 

Nathan voelen zich machteloos en 

weten niet meer hoe het verder moet. Ze 

vragen de orthopedagoog om hulp. De 

orthopedagoog bespreekt met het team 

wat Nathan met zijn gedrag wil ‘zeggen’. 

Ze spreken af dat het team op een 

andere manier aandacht gaat geven aan 

Nathan en hierbij uitgaan van zijn 

behoeften passend bij een zo gewoon 

mogelijk leven. Bij een gewoon leven 

hoort een goed gevuld dagprogramma 

dat precies past bij het niveau van 

Nathan. Hij krijgt ook een rol in het 

huishouden. Hij mag bijvoorbeeld in de 

pan roeren tijdens het koken. En de 

vuilniszak wegbrengen. Elke dag 

hetzelfde ritme. Zo krijgt het 

dagprogramma een vertrouwde volgorde 

voor Nathan. Als hij het overzicht kwijt is, 

proberen de begeleiders hem weer terug 



en wil alleen nog bij haar ouders in bed 

liggen. In een gesprek met de 

orthopedagoog wordt duidelijk dat de 

problemen ongeveer een half jaar 

geleden zijn ontstaan. In deze periode 

heeft Iza iets heel vervelends 

meegemaakt. Ze heeft gezien dat haar 

opa een hartstilstand kreeg en overleed. 

Iza vertelt dat ze bang is dat haar ouders 

hetzelfde overkomt. De orthopedagoog 

stelt EMDR voor. Dit is een therapie voor 

mensen die last blijven houden van de 

gevolgen van een nare ervaring. Na een 

paar sessies EMDR voelt Iza zich veel 

beter. Ze is niet meer angstig of somber 

en ook het slapen gaat beter. Wel ligt ze 

nog steeds bij haar ouders in bed. De 

orthopedagoog geeft de ouders van Iza 

advies over hoe zij er samen met Iza voor 

kunnen zorgen dat ze weer in haar eigen 

bed wil slapen.

Voorbeeld Maria
Maria zit in een rolstoel en is blind. Ze 

woont bij haar zus en overdag heeft ze 

dagbesteding in de buurt. De zus en 

activiteitenbegeleiders van Maria vinden 

het moeilijk om contact met haar te 

maken. Het lijkt alsof ze niet veel mee 

krijgt van wat er in haar omgeving 

gebeurt. De zus van Maria schakelt de 

hulp van Elver in. De vraag wordt 

opgepakt door een orthopedagoog 

samen met een logopedist. De 

orthopedagoog en logopedist geven 

uitleg over het ontwikkelingsniveau van 

Maria, haar niveau van communicatie en 

de factoren die van belang zijn bij het 

maken van contact. Vervolgens worden 

er	korte	momenten	gefilmd	van	situaties	

thuis en op dagbesteding. De beelden 

worden gezamenlijk bekeken. Maria blijkt 

zeker momenten te hebben waarop ze 

gericht is op de omgeving en open staat 



P
sy

ch
o

lo
g

isch
e en

 
p

ed
ag

o
g

isch
e d

ien
st

Vragen over gedrag?

Wilt u hulp van een orthopedagoog 
aanvragen of heeft u na het lezen van 
deze folder nog vragen? Neem dan gerust 
contact op met het Elver Behandelcen-
trum. Wij helpen u graag verder!

‘Door video-
beelden 
zagen we 
ineens de 
kleine 
signalen die 
ons eerder 
niet 
opvielen.’

voor contact. Sommige signalen van 

Maria zijn echter zo klein zijn dat je ze 

alleen maar ziet als het beeld stilstaat. 

Of wanneer je de beelden een paar 

keer achter elkaar bekijkt. Door het 

terugkijken en bespreken van de 

videobeelden herkennen de zus en 

activiteiten-begeleiders de signalen 

van Maria sneller. Zo kunnen ze beter 

contact maken met Maria en meer 

samen genieten.



Dit is Elver
In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar 

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is 

uniek. Bij ons gaat het om de verhalen van 

bewoners, deelnemers en hun verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers. Verhalen over 

kleine en grote stappen, over verdriet en 

geluk. Over samen verder komen, groeien 

of simpelweg genieten van een glimlach. Bij 

Elver bewegen we mee met de ander en 

zorgen we voor verbinding. We willen de 

beste zorg realiseren. Dat doen we samen 

met onze bewoners, deelnemers  en 

verwanten. De zorg stemmen we af op 

persoonlijke wensen en situaties. Bewoners 

en deelnemers maken zoveel mogelijk hun 

eigen keuzes en houden de regie over hun 

eigen leven.

Bij Elver begeleiden we bijna 700 bewoners 

en deelnemers met een lichte tot zeer 

ernstige verstandelijke beperking. Meer 

weten? Kijk op www.elver.nl.

CONTACT

T: 0314 69 69 11 

E: behandelcentrum@elver.nl 

Bezoekadres: 

Nieuw Wehlseweg 14

7031 HW Nieuw-Wehl

Postadres: 

Elver, Postbus 3, 

7030 AA Wehl


