
TDB 

TEAM DIAGNOSTIEK  

EN BEHANDELING 

Bezorgdheden rond 
jongeren beter  

begrijpen 

Als er verder (diagnostisch)  

onderzoek nodig is om zicht  

te krijgen op de mogelijk-heden 

en beperkingen van  

de jongeren of wanneer  

extra kinesitherapeutische, log-

opedische of creatieve therapie  

zinvol is, kan er beroep  

gedaan worden op Team  

Diagnostiek en Behandeling 

(TDB).  



Tijdslijn Traject 

Wat willen we 

bereiken? 

Wie zijn we? Wat doen we? 

Siel onderzoekt waar de sterktes en zwaktes lig-

gen van jongeren op cognitief vlak en gaat in 

neuro-psychologisch onderzoek door middel van 

gesprek, observatie en aanvullend testmateriaal 

op zoek naar de mogelijkheden van jongeren bin-

nen de domeinen aandacht/ concentratie, socia-

le cognitie, geheugen, executief functioneren, … 

 

Katrien onderzoekt de schoolse vaardigheden 

en de Nederlandse taal. Daarnaast geeft ze indi-

viduele  en groepsbegeleiding rond schoolse 

vaardigheden,  mondelinge taal en articulatie. 

 

Annemie  onderzoekt psychomotoriek ( fijne & 

grove motoriek en de visueel-ruimtelijke vaardig-

heden). Daarnaast geeft ze individuele- en 

groepsbegeleiding rond motoriek en relaxatie.  

 

Sofie begeleidt jongeren individueel en/of in 

groep om via non-verbale weg (via het lichaam, 

via het creëren, via expressie) te uiten wat hen 

bezighoudt, te verkennen wie ze zijn en wat ze 

belangrijk vinden. 

1. ZORGPLAN 

voor bepaalde hypothese(s) willen jullie 

graag ons team inschakelen  

2. AANMELDING 

De  teampsychologe stuurt een aanmel-

ding naar ons e-mailadres 

(diagnostiek@jeugdzorgterelst.be) 

3. TDB-OVERLEG 

Tijdens een TDB-overleg bespreken we de 

aanmelding met de psychiater en teampsy-

choloog. We spreken af wat de verdere 

planning zal zijn.  

4. WACHTLIJST 

De jongere staat op onze wachtlijst en 

wordt ingepland wanneer we een plekje  

vrij hebben.  

5. UITVOERING, SCORING EN VERSLAG  

Nadat het onderzoek is uitgevoerd en ge-

scoord, wordt een verslag geschreven en  
besproken tijdens een volgend TDB  

6. OPVOLGING 

Is verder onderzoek nodig? Wie doet een 

terugkoppeling naar ouders, kind/jongere, 

leefgroep en school? Wat/Wie sluit aan op 

een zorgplan en ander overleg? Is therapie 

nodig? …  

TDB is samen op zoek gaan naar hoe we 

de bezorgdheden rond jongeren beter kun-

nen begrijpen. Dit doen we door met de 

betrokken partijen te zoeken naar de ont-

brekende puzzelstukken van jongeren. 

Via gesprekken, observaties en onder-

zoeksmateriaal brengen we  in kaart wat 

de mogelijkheden en de beperkingen van 

de jongeren zijn op cognitief, neuropsycho-

logisch, talig en motorisch vlak. 

Alle puzzelstukken samen leggen om de 

jongeren en hun context beter te begrijpen. 

Dit doen we telkens in functie van de hypo-

these(s) die op een zorgplan tot stand zijn 

gekomen. We willen het team en de ouders 

helpen om zorg-op-maat te kunnen bieden. 

Het geeft ons ook handvaten voor eventue-

le therapie. 


