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Op basis van een diagnostisch onderzoek volgens het Neurosequentiële Model van Therapie (NMT) geeft 

TeamNEXT advies aan ouders/verzorgers over de begeleiding en/of behandeling die het meest aansluit bij 

(de ontwikkelingsfase van) hun kind. Bij ons onderzoek en advies betrekken we zoveel mogelijk het gehele 

netwerk rondom het kind. Ook de aanbevelingen voor het therapeutisch proces zijn zowel gericht op de 

familie als op het kind zelf. In onze diagnostiek en behandeladviezen betrekken we de veilige, positieve 

relaties van het kind met zijn omgeving en deze worden uitgevoerd met respect voor de achtergrond en 

cultuur van kind en ouders/verzorgers. 

 

Fase 1: aanmelding  

1.  Wanneer u een aanmelding doet bij TeamNEXT nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op.  

U ontvangt van ons per email of via de post een aanmeldingsformulier. 

2. Wanneer u de vragenlijst hebt ingevuld en teruggestuurd ontvangt u van ons een uitnodiging voor een 

intakegesprek. 

Fase 2a: informatie verzamelen 

3. Samen met u, uw kind* en eventueel de verwijzer bespreken we tijdens het intakegesprek o.a. uw 

hulpvraag, wat u van TeamNEXT verwacht en welke informatie er al voorhanden is (bijvoorbeeld van eerdere 

hulpverleningstrajecten). Het intakegesprek neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Tevens maken we afspraken 

over het vervolgtraject. 

*Indien uw kind 12 jaar of ouder is, zal hij/zij toestemming moeten geven voor het onderzoekstraject en aanwezig moeten 

zijn bij de gesprekken. Onder de 12 jaar is dit niet verplicht. 

Indien er voldoende informatie voorhanden is om volgens het NMT uw vragen te beantwoorden gaan we door 

naar Fase 3. Indien er meer informatie nodig is gaan we verder met Fase 2b. 

Fase 2b: aanvullende informatie verzamelen 

4. Tijdens deze fase verzamelen we samen met u alle informatie die nodig is om volgens het NMT de vragen te 

beantwoorden. Deze informatie verzamelen we door gesprekken te voeren met u en uw kind en eventueel met 

behulp van vragenlijsten. 

Fase 3: onderzoeksfase 

5. Tijdens deze fase wordt de beschikbare informatie door ons bekeken vanuit de visie van het NMT. Wij 

informeren u tijdens het intakegesprek wanneer wij een afspraak kunnen maken voor de terugkoppeling en 

advies.  

Fase 4: terugkoppeling en advies 

6. Nadat we alle informatie hebben bestudeerd en verwerkt in een NMT-rapportage, nodigen wij u uit voor een 

terugkoppeling. Tijdens dit gesprek zullen wij u meenemen in onze bevindingen en advies geven voor 

eventuele vervolghulp en de manier waarop u zelf uw kind het beste kan ondersteunen. U ontvangt een verslag 

van onze conclusie en advies. Als uw kind al in zorg is, sluiten wij bij voorkeur aan bij een 

behandelplanbespreking om onze bevindingen te delen met het behandelteam. 

Fase 5: follow-up 

7. Na 6 tot 12 maanden nemen wij contact met u op, om te zien hoe het gaat en wat u aan onze adviezen 

gehad heeft.  

Contactgegevens: 

info@teamnext.nl 

06 – 22 16 99 33 
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