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Kind & gezin

Happy
In de kleine praktijk zijn de lijnen kort. ‘Je hoeft bij ons geen 
weken te wachten voordat je hier terechtkunt. Vaak worden 
kinderen via de huisarts doorgestuurd, maar ouders kunnen 
ook gewoon vrijblijvend zelf contact met ons opnemen.  
Na een eerste intakegesprek bekijken we met elkaar waar 
de hulpvraag ligt en welke krachten ingezet kunnen worden 
om de moeilijkheden te overwinnen. Problemen zijn er 
om te worden opgelost. En natuurlijk kunnen we niet alles 
 veranderen, maar we kunnen er wel aan werken dat het 
kind weer happy is en verder kan.’
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Je wenst je kind het allerbeste toe en hebt bepaalde 
dromen en verwachtingen over zijn of haar toe-
komst. Maar de werkelijkheid is soms anders. Er doen 
zich gedragsproblemen voor of er zijn moeilijkheden 
tussen verschillende gezinsleden. Je kind is onze-
ker, wordt geplaagd op school of heeft erg te lijden 
onder heftige gebeurtenissen zoals een overlijden of 
echtscheiding. ‘Schroom niet om dan hulp te vragen’, 
is het advies van Marjon Hollmann van M4care. ‘Als je 
daar te lang mee wacht, worden de problemen alleen 
maar groter.’

De gezinsbegeleider en systeemcoach kan samen met haar 
compagnon Maaike van Nielen, GZ-psycholoog, putten uit 
meer dan twintig jaar ervaring in de jeugdhulpverlening. 
‘Wij richten ons op kinderen van 0 tot 13 jaar bij wie de 
ontwikkeling niet verloopt zoals je als ouder had gehoopt. 
Wanneer je je daar zorgen over maakt, is het fijn om bij een 
professional terecht te kunnen die samen met jou op zoek 
gaat naar mogelijkheden en oplossingen. Daarbij richten 
wij ons niet alleen op het kind zelf, maar ook op de mensen 
daaromheen, zoals de ouders, grootouders, broertjes en 
zusjes en eventueel de school, sportclub of vereniging. 
Want de problemen van het kind hebben ook invloed op de 
directe omgeving. Daarom is het zinvol om deze te betrek-
ken bij de behandeling.’

Kleinschaligheid
M4care onderscheidt zich van de reguliere jeugdhulpverle-
ning door haar kleinschaligheid. ‘Wij zijn geen log apparaat, 
maar een kleine praktijk. Dat biedt alleen maar voordelen’, 
vervolgt Marjon. ‘Je kunt een kind wel een diagnose geven, 
maar aan dat stempel ADHD of autisme heb je zo weinig. Bij 
ons gaat het niet om het stempel, maar om de gebruiksaan-
wijzing. Wat voor aanpassingen kunnen er worden gedaan, 
wat moet het kind zelf doen en wat kan de omgeving eraan 
veranderen. Samen gaan we op zoek naar een oplossing. 
Het is niet genoeg wanneer je alleen het kind helpt, je moet 
het hele gezin helpen.’

Samen zoeken naar de 
gebruiksaanwijzing

Wanneer de ontwikkeling van je kind anders verloopt


