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Eerstelijns Psychologische Hulp 
aan kinderen en jongeren, hun 
ouders en onderwijsgevenden is 
de kernactiviteit van CHILD  
SUPPORT. Het is Specialistische 
Hulp aan kinderen en jongeren 
die last hebben van emotionele, 
gedragsmatige en  
leerproblematiek en op school 
moeilijk mee kunnen komen.  
Wij doen dat door middel van: 
 
* Consult  
* Psychodiagnostische  
 onderzoek op school  
 Of op het  
 Psychodiagnostische 
 Centrum van Child Support 
* Advies  
* Behandeling 
  
 Wij ondersteunen ook scholen en 
schoolbesturen met: 
- het integreren van Zorg en  
Onderwijs en 
- het vergroten van de effectiviteit 
van hun Zorgbeleid, , , , in het bijzon-
der voor die kinderen en jongeren 
die dat het meest nodig hebben.  
 
Wij richten ons tevens op de  
samenleving met Informatie. . . .     
Die is nodig om    vooroordelen  
over specifieke gezondheids-
problemen bij kinderen en  
jongeren, zoals psychische  
problematiek, te bestrijden.  
 
CHILD SUPPORT is een zelfstandi-
ge afdeling van de Stichting  
Lunastella. Wij zijn kritisch en 
maatschappelijk geëngageerd. 

Onze missie houdt in werken aan 
een Gezonde Sociale Omgeving. 
Om dat te realiseren proberen wij 
vier concepten te implementeren: 
 
* Maatschappelijk Verantwoorde 
    Eerste Lijnshulp 
* De Zorgzame School 
* Het Zorgzame Gezin 
* De Zichzelf Respecterende 
    Samenleving 
 
Daar actuele kennis onmisbaar 
is, volgen wij nauwlettend het 
werk van wetenschappelijke  
instituten en ook zelf doen wij 
onderzoek. 
 
Voorop staat het welzijn en het 
welbevinden van het kind of de 
jongere en zijn of haar prestaties 
op school. 
Wij werken op school en in ons 
Psychodiagnostische Centrum 
aan de Herengracht te  
Amsterdam, afhankelijk van de 
voorkeur van ouders en school. 
 
CHILD SUPPORT is ontstaan  
vanuit de ervaring van vele jaren 
op scholen,  werken met  
kinderen, hun ouders en  
onderwijsgevenden. 
 

Inhoud: 
 
Kennismaking 1111 
 
Toelichting 2222 
 
Contact  2222 

Waarom lukt het 
meer dan 60% van 
de kinderen in 
groep 8 niet  
om op een  

gemiddeld niveau te 
presteren, ondanks 
al het goede werk 
en de goede  

intenties van velen? 
Ligt de verklaring 

hiervan bij  
didactische en  
opvoedkundige 

onvolmaaktheden? 

Horen kinderen  
en jongeren,  
die sterk  

belemmerd worden 
in hun welbevinden 
en functioneren, te 
worden afgezonderd 
en bij elkaar gezet 

te worden? 



Postadres: 
Postbus 56893 
1040 Aw Amsterdam 
The Netherlands 
 

Tel.: 06 33863657 
Fax:: 020 6182686 
E-mail: child-support@euronet.nl 

CHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORT    

B INNENKORT :  

 

WWW .CHILD-SUPPORT-EUROPE .COM  

 

Naar een gezonde sociale 
omgeving 
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ContactContactContactContact::::    

Psychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische CentrumPsychodiagnostische Centrum    
CHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORTCHILD SUPPORT    
Kinderen en JongerenKinderen en JongerenKinderen en JongerenKinderen en Jongeren    
Tel: Tel: Tel: Tel: 06 33863657 
Herengracht 498, 1e verdieping 
Volgens afspraak 

Er is wetenschappelijke 
consensus over het feit, dat 
over de gehele bevolking 
genomen meer dan 20% 
van alle kinderen en jonge-
ren gezondheidsproblemen 
ervaart in de zin van zorge-
lijke emotionele, gedrags-
matige en leerproblema-
tiek. Deze kinderen en  
jongeren worden bedreigd 
in hun ontwikkeling en  
welzijn, profiteren te weinig 
van het onderwijs en raken 
sociaal geïsoleerd.  
Ondanks dat krijgt meer 
dan 80% van deze kinde-
ren en jongeren geen hulp. 
Hulp, die zou moeten  
beginnen met een psycho-
diagnostische onderzoek, 
of wel met het vaststellen 
van een diagnose. 
 
Deze informatie werd inge-
bracht door de Europese 
Commissie en de Wereld 
Gezondheidsorganisatie 
tijdens hun Conferentie 
“The Mental Health of 
Children and Adolescents” 
in september 2004 in 
Luxemburg. Om hun  
pleidooi bij de overheden 
om hier snel verandering in 
te brengen kracht bij te  
zetten, gaven zij aan dat 
gezondheidszorg voor  
kinderen en jongeren een 
recht van de mens is en  
financieel interessant. 

Child Support is ook van 
mening dat wanneer een 
kind of jongere vaak en 
gedurende een langere 
periode, sterk gehinderd 
wordt in zijn of haar: 
 - welbevinden, 
- sociale contacten en 
- prestaties op school, 
hij of zij het recht heeft dat 
grondig onderzocht wordt 
wat daar de oorzaak van is. 
Na een psychodiagnostische 
onderzoek is dan verant-
woorde advisering en  
effectieve hulp mogelijk.  
 
School en ouders de schuld 
geven van de problematiek 
van deze kinderen en  
jongeren en verwachten 
dat didactische en opvoed-
kundige interventies deze 
problemen oplossen, door-
staat niet de toetsing der 
wetenschap en is maat-
schappelijk onverantwoord. 
 
Een moeder zei: Een moeder zei: Een moeder zei: Een moeder zei:     
“I don’t see dysfunctional 
families. I see families that 
are overstressed and  
under-supported.” 
 
Een onderzoeker zei: Een onderzoeker zei: Een onderzoeker zei: Een onderzoeker zei:     
“Veel en langdurige stress 
heeft dramatische effecten 
op de cognitieve ontwikke-
ling en het gedrag van het 
kind.” 
  

Toelichting 

Daar veel kinderen en  
jongeren door specifieke 
gezondheidsproblemen erg 
gehinderd worden optimaal 
te profiteren van het onder-
wijs, worden scholen door 
de overheid gevraagd mee 
te werken aan de oplossing 
van deze situatie, wat zij 
ook doen, maar helaas met 
ontoereikende kennis en 
middelen. 
 
Child Support Child Support Child Support Child Support wil hier aan 
werken en de effectiviteit 
van de Zorg op School  
vergroten door middel van 
het overbrengen van Kennis 
en het Integreren van Zorg 
en Onderwijs. 
Informatie is ook noodzake-
lijk om bekendheid te  
geven aan nieuwe ontwik-
kelingen en ontdekkingen, 
die op hun beurt helpen 
vooroordelen te ontkrach-
ten. Preventie is fundamen-
teel. 
 
Effectieve, duurzame  
gezondheidszorg in het 
onderwijs eist investering in 
Kwaliteit,  
Informatie en  
Preventie. 
 
Volgens dit scenario werkt 
Child Support. 

CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT CHILD SUPPORT     
is nodig en anders. 

 
U kunt nu keuzes maken. 

Neem dan door ons AANBOD van 
DIENSTEN. 

 
Er zijn folders beschikbaar voor: 

Basisonderijs 
Voortgezet Onderwijs 

Huisartsen 
Ouders 
en 

Andere instellingen. 
 

Neem vervolgens gerust contact 
met ons op voor een afspraak. 

 
Opgroeien in oorlogstijd,  
in armoede en iedere keer  

vernederd worden,  
kan heel stresserend zijn.  
Heeft dat iets te maken met 
onderwijs en gezondheid? 

 

 
We investeren 

 in  
mensenrechten. 

U ook? 


