De praktijk richt zich op kinderen en hun
ouders en op jeugdigen tot 21 jaar.
Voor welke problemen kan men in de praktijk
terecht?

Welke behandelingen zijn er mogelijk?
Afhankelijk van de problematiek zal er in
overleg gekozen worden voor een bepaalde
behandeling.

Men kan geholpen worden als het kind of de
jongere:
klachten houdt na een
traumatische ervaring
problemen heeft in de omgang
met leeftijdsgenoten
angstig, onzeker, extreem verlegen
of teruggetrokken is
somber en verdrietig is
last van driftbuien heeft, liegt of
veel ruzie maakt
onbegrepen lichamelijke klachten
heeft
zindelijkheidsproblemen heeft
(bedplassen, broekpoepen)
hechtingsproblemen heeft
problemen op school heeft.
Daarnaast kan men in de praktijk terecht als er
opvoedingsproblemen zijn.

Wanneer een kind therapie krijgt, zal er ook
altijd ouderbegeleiding plaatsvinden.
Dit vergroot het effect van de therapie.

Wat is de werkwijze?

Hoe kan men zich aanmelden?

Na aanmelding volgt een intakegesprek.
Dan wordt gekeken naar wat de klachten en
zorgen zijn. Ook wordt de ontwikkeling van het
kind of de jongere besproken. Daarnaast zal er
afzonderlijk met het kind/de jongere en in veel
gevallen met de ouders gesproken worden.
Soms is extra onderzoek nodig, bijvoorbeeld
een intelligentie- of persoonlijkheidsonderzoek.
Op basis van alle informatie die dan is
verzameld, kan er een diagnose worden
gesteld. Daarna wordt er een passende
behandeling geadviseerd.

Aanmelden kan telefonisch of per e-mail via de
volgende contactgegevens:
- mobiel 06-19478093
- e-mail r.vanimmerzeel@gmail.com

Behandelingsmogelijkheden die geboden
kunnen worden zijn ondermeer:
-

Kortdurende klachtengerichte behandeling
EMDR ( een speciale therapie na
een traumatische ervaring)
Symbooldrama
Speltherapie
Cognitieve gedragstherapie
Fase- en differentiatietherapie (bij
hechtingsproblemen)
Ouderbegeleiding
Opvoedingsondersteuning
Systeemtherapie

Wordt alle hulp en elke behandeling vergoed?
Voor kinderen tot 18 jaar is voor de aanmelding
een goede verwijsbrief nodig van de huisarts,
medisch specialist of het jeugdteam.

Bij het intakegesprek dient men de
verwijsbrief en een legitimatiebewijs mee
te nemen.
Daar waar de verwijzing heeft
plaatsgevonden via huisarts, medisch
specialist of jeugdteam zal de hulp of
behandeling zeer waarschijnlijk door de
gemeente vergoed.
De verantwoordelijkheid voor zorg en
hulpverlening is vanaf 1 januari 2015 overgeheveld van de zorgverzekeraars naar
de gemeenten. Daarom bepaalt
uiteindelijk de gemeente waartoe de
cliënt behoort of de hulp of behandeling
vergoed zal worden.
Jongeren ouder dan 18 jaar kunnen, bij
verwijzing door de huisarts, de
behandeling in veel gevallen
(gedeeltelijk) vergoed krijgen bij hun
zorgverzekeraar.
Voor behandelingen die niet verzekerd
zijn, wordt een tarief van € 90 per zitting
gehanteerd; dat bedrag dekt een sessie
van 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten
verslaglegging. Indien een behandeling
niet vergoed wordt door de
zorgverzekeraar, krijgt de cliënt een
rekening die binnen twee weken betaald
moet zijn. Wanneer een afspraak niet
binnen 24 uur is afgezegd, is er een
bedrag van €90 verschuldigd.
De praktijk hanteert NIP
betalingsvoorwaarden (Nederlands
Instituut voor Psychologen).

Praktijk voor Kinder- en
Jeugdpsychologie
Dordrecht

Klachtenprocedure
Er wordt gewerkt volgens een vastgelegde
beroepscode. Voor informatie over de
klachtenregeling en de beroepscode, kunt
terecht op onze website.
De basis ervan is eerlijkheid, openheid en
vertrouwen. Men kan klachten altijd in alle
openheid bespreken met de behandelaar.
Mocht een dergelijk gesprek niet tot een
goede oplossing leiden, dan kan men bij het
NIP terecht via:
“De vlieger heeft tegenwind nodig om op te kunnen stijgen,

www.psynip.nl naar "Publieksinformatie" en
vervolgens "Klacht over psycholoog.

Kwalificaties Zorgaanbieder:
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maar teveel tegenwind brengt hem uit balans”
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