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Snel de beste hulp voor uw kind



Kampt uw kind met psychische klachten, probleemgedrag of is er een 
vermoeden van problemen op het gebied van de ontwikkeling? Dan 
kunt u terecht bij een gedragsdeskundige van de gemeente Bunscho-
ten. Deze gedragsdeskundigen zijn sinds een aantal jaar actief in de 
gemeente Bunschoten om huisartsen en jeugdartsen te ondersteunen 
bij het bepalen van de juiste hulp voor kinderen en jongeren. 

WAT DOET EEN GEDRAGSDESKUNDIGE?
De gedragsdeskundigen van de gemeente Bunschoten zijn gespecialiseerd 
in het onderzoeken en begeleiden van kinderen en jongeren tot 18 jaar die 
ondersteuning kunnen gebruiken op het gebied van geestelijke gezond-
heidszorg. De gedragsdeskundige gaat uitgebreid met u en uw kind in ge-
sprek, zodat uw kind snel passende hulp krijgt. Dit voorkomt dat u en uw 
kind onnodig worden doorverwezen en onnodig langdurig hulp ontvangen. 

De gedragsdeskundigen zijn universitair opgeleid en kunnen zelf hulpverle-
ning bieden, maar ook kijken naar andere, passende hulp voor uw kind als 
dat nodig is. 

WAARMEE KUNT U TERECHT BIJ EEN GEDRAGSDESKUNDIGE? 
• Angstgevoelens, somberheid of gedragsproblemen 
• Faalangst of onzekerheid op school of in sociale situaties
• Ondersteuning bij verlies, echtscheiding van ouders of een trauma



HOE ZIET HULP VAN EEN GEDRAGSDESKUNDIGE ERUIT?
Tijdens een intakegesprek gaat de gedragsdeskundige uitgebreid met u en 
uw kind in gesprek. Om een completer beeld te vormen kan de gedrags-
deskundige (in afstemming met u) de school, de kinderopvang en/of andere 
betrokken professionals of instanties raadplegen. Daarna kijkt de gedrags-
deskundige samen met u wat de best passende hulp is voor uw kind. 

Soms kan het probleem in een aantal gesprekken worden opgelost. In ande-
re gevallen wordt u doorverwezen. De gedragsdeskundige weet alles over 
verdere hulp en de actuele wachttijden, zodat uw kind zo goed en zo snel 
mogelijk geholpen wordt.

EEN GEDRAGSDESKUNDIGE BIEDT U DUS:
• Hulp die het beste bij uw kind past
• Sneller inzetten van de juiste hulp, waardoor onnodige doorverwijzin-

gen en onnodig langdurige hulp worden voorkomen
• Waar mogelijk kortdurende eigen begeleiding dichtbij en in samenwer-

king met andere betrokken partijen

CONTACT OPNEMEN
U kunt op twee manieren in contact komen met een gedragsdeskundige, na-
melijk via een verwijzing door een huis- of jeugdarts of door aanmelding bij 
de gemeente. Kijk voor aanmelding bij de gemeente op www.bunschoten.
nl/gedragsdeskundigen. Hier vindt u ook meer informatie.

  EVEN VOORSTELLEN
  Benieuwd wie de gedragsdeskundigen in 
  Bunschoten zijn? Scan de QR-code om meer 
  over ze te weten te komen!
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