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De ontwikkeling van jonge kinderen komt niet altijd vanzelf op gang. Zeker als er een 

vermoeden is van een achterstand op één of meerdere ontwikkelingsgebieden of een 

ontwikkelingsstoornis is vastgesteld. Dit kan vragen oproepen bij ouders/ verzorgers, 

begeleiders peuterspeelzaal/ onderwijs of andere betrokken, welke zorg en/ of vorm van 

onderwijs passend is om de ontwikkeling op gang te brengen. 

Binnen de kinderrevalidatie bij Revant Goes is er een speciaal Diagnostisch Observatie 

Team, (DOT), dat ouders/ verzorgers en hun kinderen met een meervoudige, complexe 

ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van 0-5 jaar helpt. De kinderen hebben vaak een 

medische voorgeschiedenis zoals vroeggeboorte of een lichamelijke, verstandelijke of 

zintuiglijke beperking en daarmee samenhangend een (vermoeden van een) 

ontwikkelingsachterstand of -stoornis. Ook kunnen er gedragsproblemen ontstaan rondom 

het spelen met andere kinderen en de opvoeding thuis. 

Het DOT is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Zeeuwse instellingen (Gors, 

Kentalis, Visio en Ithaka) die zorg bieden aan jonge kinderen van 0-5 jaar met een reeds 

vastgestelde, meervoudige complexe ontwikkelingsachterstand of – stoornis.  

Binnen het DOT vindt multidisciplinair onderzoek en observatie plaats van het kind en het 

gezinssysteem door middel van een kortdurende observatie in een observatiegroep in 

Reigerbos. Incidenteel vindt observatie op locatie of bij ouders thuis plaats. De observatie 

vindt plaats gedurende twee dagdelen per week, gedurende maximaal drie maanden. 

 

Werkwijze DOT: 

1. Aanmelding  

Met verwijzing van de huisarts, medisch specialist, Integrale vroeghulp/ VTO. 

2. Intake arts revalidatie en psycholoog Ithaka (kernteam) 

Alles is relatie tot de ontwikkelingsproblematiek wordt in kaart gebracht en n.a.v. 

specifieke hulpvraag worden observatie- en onderzoeksvragen voor het 

multidisciplinair team bepaald. 

3. Start observatieperiode 

Na een wenperiode op de groep, begeleid door twee vaste pedagogisch 

medewerkers, worden de kinderen geobserveerd of onderzocht door een 

multidisciplinair team dat kan bestaan uit: ergotherapie, kinderfysiotherapie, 

logopedie, maatschappelijk werk, orthopedagogiek; (neuro)psychologie. 

Indien noodzakelijk kan er een beroep worden gedaan op consulenten zoals 

audioloog, AVG-arts, kinderarts, kinderneuroloog, kinderpsychiater, KNO-arts, linguïst 

en oogarts.  



4. Evaluatiebespreking 

De observatie- en onderzoeksgegevens van de betrokken disciplines zijn in kaart 

gebracht en multidisciplinair wordt naar aanleiding van de hulpvraag een behandel-,/ 

zorg-,/ schooladvies uitgebracht.  

5. Adviesgesprek 

Een voorstel vanuit de behandelaren wordt door het kernteam overlegd met ouders 

en/of verzorgers. 

Heeft u een kind in uw omgeving die baat zou kunnen hebben bij een kort en intensief 

observatie traject, kunt u contact opnemen met infokindgoes@revant.nl  

mailto:infokindgoes@revant.nl

