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Consultatie bureau-
plus

Gespecialiseerd spreekuur voor vragen over 
de ontwikkeling van uw kind 
Op het consultatiebureau wordt door het consultatiebureau-
team (cb-team) samen met u naar de ontwikkeling van uw 
kind gekeken. Als die niet zo verloopt als verwacht, krijgt u 
advies over hoe u uw kind het beste kunt begeleiden in zijn 
ontwikkeling. Meestal gaat het dan vanzelf beter.

Zorgen of vragen? 
Soms echter blijven zorgen of vragen bestaan. Uw kind gaat 
bijvoorbeeld niet kruipen of lopen. Of het loopt op een opval-
lende manier. Misschien is uw kind opvallend druk, moeilijk 
te bereiken of begint het niet of nauwelijks met praten. Soms 
gaat het om een combinatie van problemen. 

Juist bij jonge kinderen kan het moeilijk zijn om te beslissen 
welke stappen dan nodig zijn. In zo’n geval kan het cb-team 
u doorverwijzen naar het Consultatiebureau-plus. 

Het Consultatiebureau-plus  
Het Consultatiebureau-plus is een speciaal spreekuur voor 
kinderen van 0-4 jaar waar meerdere deskundigen naar uw 
kind kijken. Er is een arts die zich heeft gespecialiseerd op 
het gebied van ontwikkelingsproblemen, een kinderfysio-
therapeut, een logopedist en een pedagoog (een deskundige 
op het gebied van gedrag en ontwikkeling van kinderen).  
Zij observeren en onderzoeken uw kind. Daarnaast hebben 
ze een gesprek met u. 

Doordat verschillende deskundigen samen naar uw kind 
kijken, krijgen ze een compleet beeld van de ontwikkeling 
van uw kind en welke extra hulp eventueel nodig is. Hierover 
adviseren zij u. Ook adviseren ze het cb-team. Ze geven 
aan of het goed is om verdere actie te ondernemen. Ook 
adviseren zij welke stap dat zou kunnen zijn. U kunt hierbij 
denken aan behandeling of begeleiding door de logopedist, 
fysiotherapeut of pedagoog. Of aan verwijzing naar bijvoor-
beeld een kinderarts.

Meestal is één bezoek aan het Consultatiebureau-plus  
voldoende. In een enkel geval wordt een tweede afspraak 
met u gemaakt. 

Gratis 
Voor het Consultatiebureau-plus heeft u geen verwijzing van 
de huisarts nodig. Het cb-team kan uw kind in overleg met u 
aanmelden. U krijgt dan een uitnodiging thuisgestuurd. 

Een bezoek aan het Consultatiebureau-plus duurt een half 
uur tot een uur. De spreekuren worden gehouden op diverse 
locaties van de consultatiebureaus in Friesland. Er zijn voor 
u geen kosten aan verbonden. Maar mocht u verhinderd zijn, 
dan graag even afbellen.

Het team van het Consultatiebureau-plus maakt een verslag 
van zijn bevindingen. Ook het advies wordt hierin vastgelegd.  
Dit verslag wordt naar u en het cb-team toegestuurd.  
In overleg met u kunnen ook de huisarts of eventuele behan-
delaars een verslag ontvangen. 

Meer informatie? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen GGD Fryslân 
Jeugdgezondheidszorg, T 088 22 99 444.
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