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“Dankzij dagbehandeling is er 
weer rust in ons gezin en kan 
Dennis bij ons blijven wonen” 

 

Judith en haar man wisten niet hoe ze 

op de juiste manier met hun zoontje 

Dennis om moesten gaan. Dennis is 12 

jaar en heeft een licht verstandelijke 

beperking. “We liepen volledig vast”, 

bekent Judith. Inmiddels krijgt Dennis 

naschoolse dagbehandeling van Pluryn 

in Doetinchem. Daarnaast krijgen de 

ouders voor thuis ook handvatten 

aangereikt in de begeleiding van hun 

zoon. “We zijn met open armen 

ontvangen en hebben al veel geleerd. 

De begeleiding is vakkundig,  

betrokken en denkt echt met ons 

mee”.   

 

 

 

 

 

 

 

Wat is dagbehandeling? 
 
Als de opvoeding van een kind te zwaar 
is, kunnen ouders terecht bij 
Dagbehandeling van Pluryn in 
Doetinchem. Dat is naschoolse 
hulpverlening aan kind en gezin. De 
behandeling richt zich op hulp bij 
opvoeding en onderwijs. Om de 
opvoedingsrelatie tussen ouders en hun 
kind(eren) te herstellen, werken kind en 
gezin zelf hard aan de resultaten. 
Begeleiders leren kinderen nieuwe 
vaardigheden aan en ouders krijgen – 
indien nodig - ondersteuning. Het doel 
van dagbehandeling is om het kind zo te 
ondersteunen, dat het thuis kan blijven 
wonen.  

Voor wie is dagbehandeling? 
 
Dagbehandeling is bedoeld voor 
jongeren met uiteenlopende 
gedragsproblemen. Meestal zijn er ook 
problemen in het gezin. De jongeren 
volgen vaak speciaal/praktijkonderwijs 
of een beroepsgerichte leerweg. 
Dagbehandeling Doetinchem 
ondersteunt gezinnen met kinderen 
vanuit de locaties De Gaullestraat 
(vanaf 12 jaar) en De Isselborgh (6-12 
jaar). Dit leaflet gaat over locatie De 
Gaullestraat. 
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Wat bereiken we met dagbehandeling? 

• Jongere leert beter omgaan met 
anderen.   

• Jongere krijgt meer praktische 
vaardigheden.  

• Jongere krijgt meer zelfvertrouwen.   

• Ouders worden sterker in hun 
opvoedvaardigheden.   

• Ouders ervaren rust en worden ontlast.  

• Dagbehandeling kan een uithuisplaatsing 

voorkomen. 

 

“Onze zoon is flink gegroeid 
door dagbehandeling. Zo kan 
hij benoemen hoe hij zich voelt 
en herkent hij emoties bij een 
ander”. 

 

Samen stappen maken 

Ons kleinschalige, enthousiaste team 

biedt zoveel mogelijk maatwerk. Iedere 

jongere heeft zijn eigen behandelplan. 

Het team is multidisciplinair en bestaat 

uit persoonlijk begeleiders, een 

orthopedagoog, een regiebehandelaar 

en een teamleider. Verder werken we 

nauw samen met ouders, het sociaal 

wijkteam, school en professionals van 

bijvoorbeeld IAG, gezins-FACT of MST.  

Duur van de behandeling  

Gemiddeld duurt een traject 12 tot 18 

maanden, afhankelijk van de jongere en 

ouders kan dit langer of korter duren. 

De jongere komt 3 tot 4 dagdelen per 

week bij ons.  

 

Openingstijden en locatie   

Op maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag zijn we open van 13.30 tot 19.30 

uur. We zijn gevestigd in een woonhuis 

op een mooie locatie, vlakbij een 

prachtig natuurpark. Voor sport en 

spelactiviteiten maken we gebruik van 

een leuk schoolplein.   

 

Aanmelden en meer informatie 

 

Voor dagbehandeling is een geldige 

maatwerkovereenkomst van de 

gemeente nodig. Neem voor meer 

informatie contact op met het 

klantenbureau van Pluryn via 

088 - 779 50 00 of 

klantenbureau@pluryn.nl. 
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