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Inhoud: 

• Centrum voor Jeugd en Gezin 

Raalte – Olst/Wijhe 

Basiszorg  

• De Kern Overijssel 

Raalte-Olst/Wijhe-Zwolle 

Basiszorg 

 

 

• Eigen kracht 

Zwolle - Nijverdal  

Basiszorg  

• GGD IJsselland 

Zwolle-Deventer 

Basiszorg  

• Integrale Vroeghulp 

Deventer 

Basiszorg  

• MEE IJsseloevers 

Raalte-Olst/Wijhe-Zwolle 

Basiszorg  

• Stichting Leergeld Salland 

Raalte 

Basiszorg  

• BioMetrischCentrum Salland 

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• Braams & Partners 

Deventer-Zwolle 

Basiszorg-particulier  

• Bureau Slinge 

Heino 

Basiszorg-particulier  

• Carolien Jonkman 

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• Centrum Samsara  

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• Juf Ineke Kok 

Heino 

Basiszorg-particulier  

• Karuna 

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• Nabij verliesbegeleiding 

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• Natuurgeneeskunde praktijk 

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• New Live, Frank Veldkamp 

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• Pedagogenpraktijk De Step 

Wijhe 

Basiszorg-particulier  

• People in Process, Irene Nieuwendijk 

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• Tekenpraktijk JUPITER 

Raalte 

Basiszorg-particulier  

• Zorgboerderij Beumershoek 

Heeten 

Basiszorg-particulier  

• Zorgmakelaarskantoor 

Heeten 

Basiszorg-particulier  

• An-Profiel Psychologenpraktijk 

Dalfsen 

Basiszorg-particulier/1  

• Autimaat 

Salland e.o. 

 

Basiszorg-particulier/1  
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• Berkel-B, RT + Orthopedagogiek 

Salland e.o. 

Basiszorg-particulier/1  

• De Geheime Tuin Kinder- en jeugdtherapie 

Apeldoorn 

Basiszorg-particulier/1  

• Francis Zwiers 

Raalte 

Basiszorg-particulier/1  

• Isis 

Deventer-Nijverdal 

Basiszorg-particulier/1  

• Nijland Kroes 

Raalte 

Basiszorg-particulier/1  

• Obalo, RT + Orthopedagogiek 

Raalte 

Basiszorg-particulier/1  

• PDIJ, Psychologische dienstverlening 

Zwolle 

Basiszorg-particulier/1  

• PRO, RT + Orthopedagogiek 

Zwolle 

Basiszorg-particulier/1  

• Psychologenpraktijk Wijhe e.o. 

Wijhe 

Basiszorg-particulier/1  

• Cognito 

Zwolle 

 

Basiszorg-particulier/1 + 

Jeugd-GGZ particulier/2 

 

• Bureau Jeugdzorg Overijssel 

Raalte - Zwolle – Deventer 

 

Basiszorg + Jeugdzorg + 

Jeugd-GGZ/2 

 

• Kinderergotherapie M. Molink 

Raalte 

Jeugdgezondheidszorg  

• Logopediepraktijk Deventer e.o. 

Olst – Bathmen - Deventer 

Jeugdgezondheidszorg  

• Logopediepraktijk Salland 

Raalte – Heeten - Heino 

Jeugdgezondheidszorg  

• Praktijk Kinderfysio Raalte 

Raalte 

Jeugdgezondheidszorg  

• Audiologisch Centrum 

Zwolle 

Jeugdgezondheidszorg/2  

• De Vogellanden 

Zwolle 

Jeugdgezondheidszorg/2  

• SEIN 

Zwolle 

Jeugdgezondheidszorg/2  

• ViaReva 

Deventer - Apeldoorn  

Jeugdgezondheidszorg/2  

• Pro Juventus 

Wezep 

Jeugd-GGZ particulier/1  

• Bosman GGZ Kinderen en Jeugd  

Harderwijk 

Jeugd-GGZ particulier/2  

• Ingeborg Zweers-Meester 

Dalfsen 

Jeugd-GGZ particulier/2  

• Maatschap Psychiatrie 

Deventer 

Jeugd-GGZ particulier/2  

• Praktijk Leutscher 

Eefde 

Jeugd-GGZ particulier/2  

• ’t Centrum 

Twello 

Jeugd-GGZ particulier/2  
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• Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie 

Deventer – Zwolle – Assen - 

Jeugd-GGZ/2  

 

 

• Dimence  

Raalte – Zwolle - Deventer 

Jeugd-GGZ/2  

 

 

• Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie 

Zwolle – Nijverdal - 

Jeugd-GGZ + Jeugd-

LVB/2/3 

 

 

• De Parabool 

Schalkhaar 

Jeugd-LVB/2 

 

 

• Observatie- en Adviescentrum  

Raalte 

Jeugd-LVB/2 

 

 

• ODC ’t Lantaarntje 

Deventer 

Jeugd-LVB/2 

 

 

• Peuter Plusgroep 

Raalte 

Jeugd-LVB/2 

 

 

• Vitree 

Raalte - Kampen 

Jeugd-LVB / Jeugdzorg 

 

 

• Lindenhout 

Deventer -  

Jeugdzorg  

• Tactus Verslavingszorg 

Deventer -  

Jeugdzorg  

• Trias Jeugdhulp 

Raalte – Zwolle  

Jeugdzorg  

• DJK 0-6 ‘Kikker’ (Ivoor) 

Raalte 

Jeugdzorg  

• DSJ 6-12 ‘De Kei’ (Ivoor) 

Raalte 

Jeugdzorg  
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Naam Centrum voor Jeugd en Gezin 

Raalte – Olst/Wijhe 

Contactgegevens Inlooppunt Raalte:  

Monumentstraat 55a 

Raalte  

Inloopspreekuur donderdag 13.00-13.30 uur 

Telefoon: 088-0030068       

 

CJG Olst-Wijhe: 

Telefoon: 088 – 0030067 

 

Inloopspreekuur Olst: Dinsdag 09.15 – 09.45 uur 

Inloopspreekuur Wijhe: Donderdag 09.15 tot 9.45 uur 

 

Doelgroep Ouders met vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden en opgroeien 

van 0 tot 19 jaar. Ook kinderen kunnen er terecht met hun vragen.  

 

Doelstelling  

Ondersteuning Basiszorg 

Het CJG biedt: 

• Inloopspreekuren voor vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden 

en opgroeien van 0 tot 19 jaar.  

• Het consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar 

• Korte lijnen in de hulpverlening en zonodig een verwijzing naar derden. 

 

Opvoedspreekuur 

Bij Centra voor Jeugd en Gezin kun je terecht met je vragen over de opvoeding 

en ontwikkeling van je kind. Je kunt er informatie vinden en vaak wordt er een 

opvoedspreekuur georganiseerd. Je kunt je vraag dan stellen aan een 

pedagoog. Zo nodig spreek je met elkaar enkele adviesgesprekken af. 

  

Oudercursussen 

Voor de opvoeding kun je meerdere cursussen volgen, die door verschillende 

organisaties worden aangeboden. Deze cursussen zijn bijvoorbeeld specifiek 

gericht op de opvoeding van peuters, kinderen of jongeren. Ook zijn er 

programma’s waarbij je leert om de ontwikkeling van je kind te stimuleren, en 

er zijn verschillende vormen van begeleiding thuis. Voor informatie over het 

aanbod kun je terecht bij het CJG. 

  

Oudertraining 

Oudertraining is er bijvoorbeeld voor ouders met kinderen die een bepaalde 

aandoening hebben, zoals ADHD. Tijdens deze training leren de ouders hoe ze 

hiermee om moeten gaan en wat het beste is voor hun kind. Oudertraining 

wordt in veel gevallen aangeboden in combinatie met een training voor het 

kind. Soms wordt oudertraining in groepsverband aangeboden. In dat geval 

heb je het voordeel dat je je eigen ervaringen kunt delen met andere ouders. 

  

Lotgenotencontact 

In alles wat je meemaakt, heb je lotgenoten die hetzelfde hebben doorstaan. 

Veel ouders hebben de behoefte om met lotgenoten te praten over wat hen is 

overkomen en hoe anderen hun tegenslagen hebben ervaren. Contact met 
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lotgenoten kan veel steun bieden, en soms levert het ook goede adviezen van 

andere ouders op. 

 

Aanmelding  

Financiering  
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Naam De Kern Overijssel 
 

Contactgegevens Centraal kantoor 

Straussplein 5 

8031 AE Zwolle 

tel 038-425 88 88 

e-mail sec@stdekern.nl 

www.stdekern.nl 

 

Olst 

Averbergen  9 

8121 AC Olst 

tel 0900 - 8662  

 

Raalte 

Arkelstein 2 

8103 PA Raalte 

tel 0900 - 8662  

 

Wijhe 

Slotpark 25 

8131 DW  Wijhe 

tel 0900 - 8662  

 

Doelgroep De maatschappelijk werkers van De Kern ondersteunen, begeleiden of 

adviseren u, wanneer u problemen heeft waar u alleen niet uitkomt. We 

hebben de kennis, de ervaring en de passie om u te ontmoeten en u op weg te 

helpen. De hulp is gratis, zowel van het Algemeen Maatschappelijk Werk als 

van het Sociaal Raadslieden Werk. 

  

Daar waar de mensen zijn 

De maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden zijn daar waar de mensen 

zijn: op school, in de huisartsenpraktijk en in de wijken. Zo nodig functioneert 

het algemeen maatschappelijk werk als de verbindende schakel naar de 

(geestelijke) gezondheidszorg. De Kern heeft hiervoor in 2006 de verbinding 

gelegd met de geestelijke gezondheidszorg door te fuseren met RIAGGz over 

de IJssel, het huidige Dimence. Per jaar ziet De Kern 5500 cliënten. 

  

Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadslieden 

Het Algemeen Maatschappelijk Werk ondersteunt, begeleidt of adviseert 

mensen bij problemen van financiële of relationele aard en/of bij de 

verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. De Sociaal Raadslieden wijzen alle 

burgers van Deventer en Zwolle de weg in het doolhof van (sociale) 

voorzieningen, regelingen en instanties. 

  

De Kern is onderdeel van Dimence. Dimence is een specialistische instelling 

voor geestelijke gezondheidszorg. Dimence ondersteunt mensen met 

psychische problemen en met psychiatrische klachten en stoornissen in het 

voorkomen, behandelen en draaglijk maken van deze problematiek. Dimence 

is voortgekomen uit een fusie tussen Zwolse Poort, Adhesie GGZ en RIAGGz 

over de IJssel. (www.dimence.nl) 
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Doelstelling De Kern is een organisatie voor maatschappelijk werk en Sociaal Raadslieden. 

Wij werken voor iedereen in de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, 

Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle. 

Sociaal Raadsliedenwerk bieden wij aan in Deventer en Zwolle.  

Het Algemeen Maatschappelijk Werk ondersteunt, begeleidt of adviseert 

mensen bij problemen van financiële of relationele aard en/of bij de 

verwerking van ingrijpende gebeurtenissen. De Sociaal Raadslieden wijzen 

burgers de weg in het doolhof van (sociale) voorzieningen, regelingen en 

instanties. 

 

Ondersteuning Basiszorg 

Door individuele gesprekken, relatiegesprekken of gezinsgesprekken zoekt u 

samen met een maatschappelijk werker naar de beste oplossing voor uw 

vraag of probleem. 

Misschien is een groepstraining een goede oplossing voor u. Misschien een 

kort traject van vijf gesprekken. Sommige moeilijkheden zijn individueel op te 

lossen, voor andere moeilijkheden is het beter om andere personen - 

bijvoorbeeld uw partner of een instelling - erbij te betrekken. 

 

Problemen horen helaas bij het leven. Iedereen heeft er wel eens last van. 

Erover praten met vrienden, familie of bekenden kan helpen. Het kan echter 

zijn, dat u er samen met hen niet uitkomt. Misschien is er ook wel niemand in 

uw omgeving met wie u over uw probleem durft of kunt praten. Dan kunt u 

gebruik maken van de vertrouwelijke hulp van het Algemeen Maatschappelijk 

Werk. 

 

We werken laagdrempelig, outreachend en pro-actief. Onze kracht is de 

aanwezigheid in het gezin, de buurt, de school, de wijk, de lokale netwerken 

en onze toegankelijkheid. Door onze hulp- en dienstverlening zijn we in staat 

vroegtijdig (dreigende) problematiek te signaleren en op te lossen. 

  

Oplossingsgericht 

Onze hulp is kortdurend en oplossingsgericht. Dit betekent dat we aansluiten 

op wat er in het hier en nu gebeurt, en samen onderzoeken wat er al goed 

gaat. Hierdoor kan het probleem door het maken van actiegerichte doelen 

sneller aangepakt worden. We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid. Bij 

hulpverlening aan jongeren worden ouders en/of verzorgers op enigerlei wijze 

bij de hulpverlening betrokken. Onze inzet is dat we ondersteunen, en dat we 

samen de problemen op lossen. 

  

Op iedere vraag een antwoord 

We werken bij uitstek contextueel. Daar bedoelen we mee dat individueel 

beleefde problematiek altijd in de context van de leefsituatie (relatie, gezin, 

buurt of wijk) wordt bekeken. We hebben op iedere vraag een antwoord en 

leiden zo nodig toe naar gepaste zorg/hulp. 

 

Aanmelding Aanmeldingsformulier 

Met dit formulier meldt u zich aan bij De Kern. Na ontvangst van uw 

aanmelding, ontvangt u zo snel mogelijk een uitnodiging voor een 

intakegesprek. Dit duurt maximaal twee weken. 

 

Financiering Aan de hulp zijn in principe geen kosten verbonden. Het komt een enkele keer 
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voor dat we voor een cursus een kleine bijdrage vragen. Dit wordt altijd vooraf 

kenbaar gemaakt.   

 

Gratis hulp, taalproblemen en geheimhouding 

De hulp is gratis, zowel van het Algemeen Maatschappelijk Werk als van de 

Sociaal Raadslieden. Vindt u het moeilijk om in de Nederlandse taal te praten, 

dan maken we gebruik van het tolkencentrum. Alle medewerkers hebben een 

beroepsgeheim. De maatschappelijk werkers houden zich aan hun 

beroepscode. 
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Naam Eigen Kracht 
 

Contactgegevens De medewerkers van de Eigen Kracht Centrale werken door heel Nederland. 

Bel 0800-3377835 

Of mail info@eigen-kracht.nl 

Of kijk op www.eigen-kracht.nl 

 

Stichting Eigen Kracht Centrale, landelijk kantoor Zwolle 

Postadres 

Postbus 753 

8000 AT  Zwolle 

  

Bezoekadres 

Terborchstraat 1 

8011 GD  Zwolle 

Tel: 038 - 422 25 26       

 

Eigen Kracht Overijssel 

Constantijnstraat 32a 

7442 ME  Nijverdal 

Tel: 06 - 13 65 23 62       

overijssel@eigen-kracht.nl 

 

Doelgroep • Leerlingen waarbij het niet goed gaat in de klas, het contact met de 

leraren moeizaam verloopt, schooluitval dreigt of als een leerling geen 

helder doel heeft. Ook om moeilijk bereikbare leerlingen en/of hun familie 

en netwerk bij de school te betrekken of om schoolresultaten te 

verbeteren. Ook op momenten als een (komende) verandering van school 

of richting. 

• Ouders met opvoedingsproblemen die gebruik willen maken van de kracht 

van hun eigen sociale netwerk. Samen met familie, vrienden of buren zelf 

oplossingen willen bedenken voor de problemen die er spelen, 

 

Doelstelling De Eigen Kracht centrale werkt aan een samenleving waarin participatie en 

samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de 

zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties 

en overheden.  

Ouders en kinderen bedenken samen met hun netwerk wat nodig is om de 

situatie positief te veranderen. Dit wordt verwoord in een netwerkplan. Als 

blijkt dat het probleem niet uitsluitend in het eigen netwerk kan worden 

opgelost, kan men om hulp vragen. Bijvoorbeeld van Trias Jeugdhulp. Het 

uitgangspunt is dat ouders en kinderen zelf regie houden over de 

hulpverlening. Het netwerkplan is hierbij leidend. 

 

Ondersteuning Basiszorg 

Er zijn verschillende manieren om tot een netwerkplan te komen: 

1. Een doe-het-zelf conferentie als samen met mensen uit het netwerk een 

netwerkplan samengesteld wordt. 

2. Als dit niet mogelijk blijkt kan een Eigen Kracht coördinator ondersteuning 

bieden, bijvoorbeeld door een Eigen Kracht-conferentie (EK-c). 

3. Als ook dat niet mogelijk of wenselijk is, wordt er op initiatief van een 
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hulpverlener een rondtafelgesprek georganiseerd, bijvoorbeeld bij de start 

van de hulpverlening (afstemmingsgesprek), tijdens een tussentijdse 

evaluatie of een eindevaluatie. 

 

Aanmelding Telefonisch of per mail 

 

Financiering Dit is vaak geregeld via een instelling of via de gemeente. Het is ook mogelijk 

eerst een informatief gesprek aan te vragen. 
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Naam GGD IJsselland 
 

Contactgegevens Centraal postadres: 

Postbus 1453 

8001 BL  Zwolle 
www.ggdijsselland.nl 
E-mail: jeugdgezondheidszorg@ggdijsselland.nl 

 

Zeven Alleetjes 1 

8011 CV  Zwolle 

Telefoon: 038 - 428 14 28 

Fax:  038 - 428 14 00 

E-mail: info@ggdijsselland.nl 

 

Schurenstraat 8a 

7413 RT Deventer 

Telefoon: 038 - 428 14 28 

Fax:  038 - 428 14 00 

E-mail: info@ggdijsselland.nl 

 

Openingstijden: 

Maandag tot en met woensdag: 8.00-17.00 uur 

Donderdag: 8.00-19.30 uur 

Vrijdag: 8.00-16.30 uur 

Zaterdag en zondag: gesloten 

 

Doelgroep De Jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei 

en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. 

 

Doelstelling Het voorkomen, opsporen en bestrijden van oorzaken die een gezonde groei 

en ontwikkeling verstoren. De zorg is in handen van Jeugdgezondheids-

zorgteams (JGZteams). 

Een team bestaat uit een jeugdarts, jeugdartsassistente, 

jeugdverpleegkundige, een tandheelkundig preventief medewerker en een 

logopedist (in Steenwijk en Kampen). 

Per april 2013 verzorgt GGD IJsselland naast de jeugdgezondheidszorg 4-19 

jaar, ook de 0 tot 4-jarige zorg in de gemeente Hardenberg, Ommen, Dalfsen, 

Staphorst, Olst-Wijhe, Raalte en Deventer. Dat wordt integrale 

jeugdgezondheidszorg genoemd. 

 

Ondersteuning Basiszorg 

Wat doet de GGD op school? 

De volgende kindgerichte activiteiten worden onder andere door de JGZ 

uitgevoerd. 

Preventief Gezondheidsonderzoek in groep 2 

Bij de uitnodiging voor u en uw kind ontvangt u een vragenlijst ten behoeve 

van het onderzoek. Uw kind wordt door de doktersassistente op groei en 

ontwikkeling onderzocht. Het gehoor en het gezichtsvermogen wordt 

gecontroleerd en lengte en gewicht gemeten. Daarnaast is er aandacht voor 

het functioneren van uw kind; thuis, op school en in de vrije tijd. Zo nodig 

wordt er een vervolgonderzoek door de jeugdarts gedaan. 

Tandheelkundige voorlichting in groep 2 
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De tandheelkundig preventief medewerker verzorgt in groep 2 een gastles 

over mondgezondheid. Onderwerpen als tandenpoetsen, tandartsbezoek, 

gezonde tussendoortjes en traktaties komen hierbij aan de orde. 

Preventief Gezondheidsonderzoek in groep 7 

Bij de uitnodiging voor u en uw kind ontvangt u een vragenlijst ten behoeve 

van het onderzoek. De kinderen vullen klassikaal een gezondheidspaspoort in. 

Uw kind wordt daarna door de jeugdverpleegkundige onderzocht. Tijdens dit 

onderzoek staan ontwikkeling en leefstijl centraal. Lengte en gewicht worden 

gemeten en het vermogen tot het zien van kleuren wordt getest. 

Zorg op maat 

De jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts hebben regelmatig contact met de 

Intern Begeleider van school over leerlingen waarvoor extra zorg nodig is. 

Activiteiten gericht op de school 

Scholen hebben een belangrijke taak als het gaat om het beschermen en 

bevorderen van de gezondheid van leerlingen. De GGD biedt ondersteuning 

aan leerkracht en ouders door het geven van informatie en het verzorgen van 

een thema voor een ouderavond. Folders, adviezen en lesmateriaal over 

onderwerpen als ‘grenzen stellen’, ‘weerbaarheid’, ‘drukke kinderen’, 

‘pesten’, ‘gezonde voeding’ of ‘dood- en rouwverwerking’, het bestrijden van 

hoofdluis en besmettelijke ziekten zoals hersenvliesontsteking zijn verkrijgbaar 

bij de GGD. Ten slotte controleert de GGD de veiligheid en hygiëne op scholen 

en adviseert scholen hierover. 

De JGZ werkt veel samen met bijv. de thuiszorginstellingen, huisartsen, Bureau 

Jeugdzorg, RIAGG en de Onderwijsadviesdienst. Daar waar nodig wordt u naar 

deze instanties doorverwezen. 

Projecten op scholen  

- Gezond en Fris 

- Richtlijn tandpoetsen kdv, psz en bo (pdf) 

- Tandheelkundige voorlichting 

- Marietje Kessels Project 

- Loverboysproject 

- Week van de Lentekriebels 

- Armoede en gezondheid van kinderen 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wietske Huismans, via 

038-42801661 

 

Het documentatiecentrum GGD IJsselland heeft folders, leskisten en 

pakketten voor het verzorgen van een ouderbijeenkomst beschikbaar voor 

inwoners/instellingen van de regio van GGD IJsselland. Hiermee kunt u een 

ouderbijeenkomst verzorgen over een bepaald gezondheidsthema.  

Folders: 

- Bang zijn mag!  

- Bedplassen  

- Bewegen en buiten spelen 

- Broekpoepen  

- Chatten  

- Drukke kinderen  

- Zuiggewoonten  

- Eten een probleem? 

- Frisdrank en andere suikerhoudende dranken  
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- Hoezo Agressief?!  

- Hoofdluis  

- Mondgezondheid  

- Jeugdpuistjes  

- Kan uw kind nee zeggen? 

- Lichaamshygiëne  

- Naar de puberteit 

- Maak je niet dik  

- Help, ik kan niet slapen!  

- Ontbijten  

- Open mond? Niet gezond!  

- Pesten hoort er niet bij!  

- Pluimen  

- Slapen een probleem?  

- Folder Teken de ziekte van Lyme  

- Waar ligt de grens?  

- Stemproblemen 

- Steun in de rug bij gezond opgroeien (basisonderwijs)  

- Steun in de rug bij gezond opgroeien (speciaal onderwijs)  

- Stotteren  

- Tanderosie  

- Zelfvertrouwen 

 

Leskisten: 

- Pesten is niet leuk!  

- Veilig internet 

- Weerbaarheidsprogramma 'Klets' 

- Klaar voor het middelbaar? 

- Kindermishandeling  

- Gezond eten, Gezond bewegen 

- Genotmiddelen 

- Mondgezondheid 

- Doodgewoon 

- Relationele en seksuele vorming 

- Mondademen uit gewoonte 

- Ik heb ‘t ! 

- Vies en schoon 

 

Ouderbijeenkomst pakketten: 

- De week van de lentekriebels 

Draaiboek voor een ouderavond over relaties en seksualiteit.  

- Kinderen Online 

Themapakket over kinderen en internet.  

- Pesten Live en Online 

Een themapakket voor bijeenkomsten met ouders van kinderen van 8 

- 14 jaar over pesten, waarin het digitaal pesten een belangrijke plaats 

inneemt. 

- Gezonde voeding en beweging    

Themapakket over gezond eten en bewegen.  

- Vette verleiders    

Themapakket over de invloed van reclame op het eetgedrag van 

kinderen. 
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- Eten,  ja gezellig?! 

Themapakket over eetgedrag van kinderen voor bijeenkomsten met 

ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar. 

 

Wilt u een folder bestellen, een leskist of pakket voor een ouderbijeenkomst 

lenen? Neem dan contact op met het Documentatiecentrum van GGD 

IJsselland: 

• Renske Massier en Ida Gerrits 

Zeven Alleetjes 1 

8011 CV Zwolle 

Telefoon: 038 - 428 14 76 of 038 - 428 14 72 

Email: bidoc@ggdijsselland.nl 

 

De GGD geeft u advies voor een gezond kindercentrum of een frisse school. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

• Afdeling Milieu en Gezondheid  

Telefoon: 0900-277 77 77  

E-mail: milieuengezondheid@ggdijsselland.nl. 

 

De GGD geeft de volgende vaccinaties: 

• 9-jarigen: Vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en bof, mazelen 

en rode hond (BMR)  

• 12 jarigen: de meisjes krijgen een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker 

(HPV) 

 

Aanmelding Zie boven 

Financiering Geen 
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Naam Integrale Vroeghulp 
 

Contactgegevens Integrale Vroeghulp Zuid West Overijssel 

Diepenveenseweg 149 

7413 AP Deventer 

Contactpersoon: Anne-Marie Vrielink 

Tel: 0570-667878 

E-mail: zuidwest-overijssel@integralevroeghulp.nl 

Website: http://www.integralevroeghulp.nl 

 

Doelgroep Jonge kinderen waarbij vragen zijn over de ontwikkeling, bijvoorbeeld: 

- onze jongste dochter ontwikkelt zich heel anders dan de oudste. Er klopt 

iets niet, maar wat niet? 

- Mijn buurvrouw zegt dat mijn zoon autistisch is, is dat zo? 

- De peuterspeelzaal vindt dat ons kind ergens naar toe moet, omdat hij 

één-op-één begeleiding nodig heeft. Wat moeten we daarmee? 

- We weten dat ons kind een meervoudige handicap heeft. Hoe gaan we nu 

verder? 

- Mijn kind van drie jaar speelt niet, maar gooit met speelgoed. 

- Mijn zoon heeft bijna geen vriendjes. Is dat normaal? 

 

Doelstelling Er zijn veel verschillende organisaties die ondersteuning bieden aan gezinnen 

met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. 

Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties (BJZ 

Overijssel, GGD IJsselland, De Parabool, Deventer Ziekenhuis, Dimence, 

Lindenhout, MEE IJsseloevers, Revalidatiecentrum Via Reva en Sine Limite) 

samen. Juist die samenwerking maakt Integrale Vroeghulp zo waardevol. 

Integrale Vroeghulp is onafhankelijk, partners verwijzen ook door naar andere 

organisaties. 

 

Ondersteuning Basiszorg 

Binnen Integrale Vroeghulp speelt de zogenaamde casemanager een centrale 

rol. Zij komt bij de ouders thuis en verzamelt zoveel mogelijk informatie over 

het kind en de gezinssituatie. Dit wordt vervolgens besproken in een team van 

deskundigen. Een team dat in de meeste gevallen bestaat uit een arts, een 

gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker en de casemanager. 

Ouders kunnen meestal bij dit gesprek aanwezig zijn. 

Het team maakt samen met de ouders een plan van aanpak. Hierin wordt ook 

aangegeven wie verder kan helpen en er kan snel worden doorverwezen naar 

de juiste organisatie.  

 

Aanmelding Aarzel niet om contact op te nemen met Integrale Vroeghulp. Als er werkelijk 

problemen zijn, is het van groot belang dat er zo snel mogelijk begeleiding 

plaats vindt. Door vroegtijdig hulp en ondersteuning te bieden, kunnen 

problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden 

voorkomen. 

 

Financiering Geen 

 

 



Organisaties sociale kaart WSNS Salland  27 juni 2013 

 
16 

Naam MEE IJsseloevers 
 

Contactgegevens Nederland is onderverdeeld in verschillende regio’s. In elke regio is één MEE 

organisatie vertegenwoordigt. MEE IJsseloevers is ondermeer werkzaam in de 

regio Deventer (Holten, Olst-Wijhe en Raalte) 

MEE heeft geen regiokantoren meer, maar nog wel loketten in de regio. 

 

MEE is te bereiken via het centrale telefoonnummer 038-4554646 

De adressen zijn te vinden op website www.mee-ijsseloevers.nl 

 

Doelgroep MEE IJsseloevers is er voor iedereen met een beperking of chronische ziekte 

én zijn/haar betrokkenen. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan 

mensen met een: 

-    verstandelijke beperking 

-    lichamelijke beperking 

-    chronische ziekte 

-    niet aangeboren hersenletsel 

 

Daarnaast is MEE is er ook voor 

-    ouders en gezinsleden 

-    hulpverleners en mantelzorgers 

-    huisartsen, specialisten, consultatiebureaus, scholen enz. 

 

Doelstelling MEE ondersteunt mensen met een beperking én hun betrokkenen op alle 

levensgebieden en in alle levensfasen. MEE is onafhankelijk en staat naast de 

cliënt. MEE richt zich op het versterken van de eigen kracht en het vergroten 

van de zelfredzaamheid. 

 

Ondersteuning Basiszorg 

“Wij kennen alle relevante stelsels en voorzieningen en hebben veel 

ervaringen met beperkingen. Voor de cliënt komt dit optimaal tot zijn recht 

door samen te werken met lokale en landelijke organisaties. MEE zoekt hierin 

de verbinding. Samen werken wij aan oplossingen om participatie voor 

mensen met een beperking ook daadwerkelijk mogelijk te maken.” 

 

MEEdoen in het Basisonderwijs 

Dit project beoogt kinderen met een beperking, in hun eigen omgeving, mee 

te laten draaien in het basisonderwijs. Waar nodig worden zij (tijdelijk) 

ondersteund door een vrijwilliger of stagiaire.  

 

Subdoelen 

• Inzet van extra handen en ogen om een soepele overgang van 

kinderopvang/peuterspeelzaal naar het basisonderwijs te realiseren 

en daarmee depositieve ervaringen van een inclusieve 

kinderopvangtijd door te zetten naar de reguliere basisschool. 

• Het verzorgen van informatie en advies aan ouders/verzorgers en 

leerkrachten, zodat zij meer inzicht krijgen in de problematiek van het 

kind. 

• Vergroten van het inlevingsvermogen in de belevingswereld van het 

kind met een beperking, waardoor leerkrachten meer handvatten 

krijgen, hoe met het kind om te gaan en beter bij het kind aan kunnen 
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sluiten.  

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Janny van Vliet, 

j.vanvliet@meeijsseloevers.nl 

 

Aanmelding Contact leggen 

Het eerste contact vindt meestal plaats via de telefoon, per e-mail, via de 

website of tijdens een spreekuur bij een loket. Een consulent beoordeelt in 

grote lijnen of u met uw vraag bij MEE IJsseloevers op het juiste adres bent. 

 

Afspraak maken 

Als u met uw vraag bij MEE IJsseloevers aan het juiste adres bent, kan een 

eerste afspraak worden ingepland. Het eerste gesprek vindt plaats op een van 

onze kantoren, bij een loket in uw gemeente of als dat nodig is bij u thuis. 

 

Eerste gesprek 

Tijdens de eerste gesprekken wordt uw vraag verder besproken. Onze 

consulent verzamelt alle relevante informatie om een goed advies te kunnen 

geven over de te nemen stappen. Samen met u wordt een plan van aanpak 

opgesteld. 

De Privacywet verplicht ons zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te 

gaan. Meer hierover leest u bij Ons Privacyreglement.  

 

Beëindiging contact 

Wanneer uw vraag voldoende is beantwoord wordt het contact beëindigd. U 

krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging. Als u een nieuwe vraag heeft, dan 

kunt u uiteraard weer contact met ons opnemen.  

 

Financiering De dienstverlening is kosteloos en is zonder indicatie toegankelijk. 
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Naam Stichting Leergeld Salland 
 

Contactgegevens contactpersoon: Emie de Hoog 

Markstraat 65 

8102 CJ Raalte 

06-53862465 

leergeldsalland@gmail.com 

www.leergeld.nl 

 

Doelgroep Stichting Leergeld Salland maakt het mogelijk  kinderen  tussen 4 en 18 jaar, 

waarvan de ouders onvoldoende middelen hebben, deel te laten nemen aan 

activiteiten binnen en buiten de school. De gemeente Raalte ondersteunt de 

stichting. 

 

Doelstelling Alle kinderen mogen meedoen. 

 

Ondersteuning Basiszorg 

In aanmerking komen kinderen waarvan:  

1. het gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van het besteedbaar inkomen. 

Het gemeentelijk budget mag uitsluitend besteed worden aan kinderen uit 

die gezinnen waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 110% van het 

bijstandsinkomen inclusief vakantiegeld  

2. de ouders/verzorgers in een traject van schuldhulpverlening of 

bewindvoering zitten( het gaat om trajecten  door aangesloten en erkende 

instellingen/organisaties  

3. de verzorgers ouder dan 65 jaar zijn met inwonende kinderen onder de 18 

jaar.  

 

Vanaf 1 januari 2013  kunnen voor :  

• schoolreisjes, werkweken en schoolkamp  

• sport, muzikale vorming, dans, toneel, creativiteitscursus, etc.  

• overige uitgaven gericht op de ontplooiïng van het kind aanvragen 

ingediend worden door: 

1. het  antwoordstrookje van onze folder in te vullen  en op te sturen 

2. of telefonisch contact op te nemen met Stichting Leergeld Salland   via 

het mobiele nummer 0653862465. 

 

Aanmelding  

Financiering Geen. 
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Naam BioMetrischCentrum Salland 
 

Contactgegevens BMC Salland 

Ivonne van Dijk 

Hartkampweg 8 

Raalte 

Tel: 06-20870596     

salland@biometrischcentrum.nl  

www.salland.biometrischcentrum.nl 

 

Doelgroep Kinderen met diverse klachten en ziektebeelden. 

 

Doelstelling Neurofeedback is effectief bij onder genoemde klachten en ziektebeelden. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Bij klachten van kinderen m.b.t. hoofdpijn, stress, vermoeidheid, 

concentratiestoornissen, ADHD, autisme, PDD-NOS, leerproblemen, dyslexie 

en dyscalculie, vergeetachtigheid en concentratieproblemen en klachten bij 

‘niet aangeboren hersenletsel’. 

De intake en voormeting bestaan uit een gesprek waarin de klachten worden 

besproken en zo nauwkeurig mogelijk worden samengevat. Op die manier kan 

na verloop van tijd in de behandeling terug gekeken worden of er 

daadwerkelijk vooruitgang geboekt is in de behandeling. Het proces van 

verandering tijdens de neurofeedbackbehandeling gaat zo gelijkmatig dat 

nieuw gedrag als natuurlijk wordt ervaren en soms nauwelijks meer opvalt. 

Tijdens de voormeting worden er electrodes op het hoofd geplakt die de 

hersenactiviteit registreren.  

Neurofeedbackbehandeling. Tijdens de behandeling worden er electrodes op 

het hoofd geplakt. De hersenactiviteit op de gekozen locatie zal worden 

weergegeven door middel van een animatie of dvd. Door de aandacht te 

richten en vast te houden op de animatie zal de client zijn eigen 

hersenactiviteit trainen. De therapeut zorgt dat het trainingseffect bereikt 

wordt door een juiste grenswaarde in te stellen. 

QEEG nameting. Desgewenst kan aan het einde van de behandeling een 

nameting gedaan worden. De resultaten hiervan worden vergeleken met de 

voormeting en de conclusies zullen worden samengevat in een verslag. 

 

Aanmelding Telefonisch 

 

Financiering • Intake en voormating. Het geheel duurt ongeveer 60 minuten en wordt in 

een verslag samengevat. De kosten bedragen € 75,- (+ 21% btw = € 90,75). 

• Neurofeedbackbehandeling. De behandeling duurt 30 minuten en kost € 

45,- (+ 21% btw = € 54,45).  

• QEEG nameting. De nameting duurt ongeveer 45 minuten en samen met 

het verslag kost dit € 75,- (+ 21% btw = € 90,75). 

 

De behandeling wordt door veel aanvullende verzekeringen geheel of 

gedeeltelijk vergoed onder de noemer biofeedback.  

Ergotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoedt na verwijzing van de 

huisarts.  
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Naam Braams & Partners 
Specialisten in leerstoornissen 

 
Contactgegevens hoofdkantoor Deventer 

Braams&Partners 

Hanzeweg 20 

7418 AT Deventer 

telefoon: 0570- 63 00 25      (9.30 – 16.30 uur)  

E-mail: info@tbraams.nl 

www.tbraams.nl 

 

vestiging Zwolle 

Oosterlaan 20 

8011 GC   Zwolle 

Telefoon: 038- 422 05 04 

 

Doelgroep Braams&Partners richt zich op cliënten (kinderen, tieners, volwassenen) die: 

• ernstige leerproblemen (lezen, spellen/schrijven, rekenen hebben, 

• zowel leerstoornissen en sociaal-emotionele problemen hebben, 

• complexe, ondoorzichtige problemen hebben waarin een duidelijke 

onderwijscomponent zit, 

• werkgerelateerde problemen hebben, waarin het niveau van lezen, 

schrijven of rekenen een belangrijke rol speelt. 

 

Doelstelling Vaak is er meer aan de hand dan alleen een leerprobleem. Er zijn spanningen 

en faalangst, het kind of de volwassene zit niet goed in zijn vel. Er zijn 

bijkomende taalproblemen, aandachtsproblemen, sociale problemen. Een 

kind gaat niet meer met plezier naar school, een volwassene heeft problemen 

met de studie of op zijn werk. 

Het multidisciplinaire team kan de problemen in hun samenhang onderzoeken 

en cliënt of ouders adviseren. Naast behandeling van de leerproblemen 

bieden ze desgewenst ook eerstelijns psychologische zorg (therapie), psycho-

educatie, opvoedingsondersteuning of coaching. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Een multidisciplinair team (4 gz-psychologen, orthopedagogen en 

psychologen, logopedisten, remedial teachers) biedt: 

• psychodiagnostisch en didactisch onderzoek 

• behandeling van onderwijsproblemen (lezen, schrijven, rekenen, vreemde 

talen, wiskunde, ‘leren leren’, 

• eerstelijns psychologische zorg (veelal oplossingsgerichte kortdurende 

therapie) 

• psycho-educatie en opvoedingsondersteuning 

• coaching 

 

Braams & Partners heeft twee dyslexieconsulenten (Diny Boot en Jennechien 

Tiemens), die het aanspreekpunt zijn voor met name de intern begeleiders van 

scholen. Zij kunnen overleggen over afstemming van zorg, geven informatie en 

adviseren over bijzonder situaties. Zij zijn te bereiken via een contactformulier 

op de website. 

 



Organisaties sociale kaart WSNS Salland  27 juni 2013 

 
21 

Aanmelding Ernstige enkelvoudige dyslexie (vergoede zorg) 

De leerling/cliënt kan per post of e-mail naar Braams&Partners verwezen 

worden voor diagnostiek naar ernstige enkelvoudige dyslexie. Alleen dit type 

onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekering als aan de aanmeldcriteria 

zijn voldaan. Hiervoor kan het aanmeldformulier ‘enkelvoudige ernstige voor 

scholen’ van de website gebruikt worden. 

 

Diagnostiek en behandeling van leerproblemen/leerstoornissen 

Behalve in geval van ernstige enkelvoudige dyslexie, is diagnostiek en 

behandeling van leerproblemen doorgaans geen vergoede zorg. Verwijzing 

door een arts of school is daarom niet nodig. Een cliënt kan wel verwezen 

worden: Het secretariaat neemt dan met de cliënt contact op om de zorgvraag 

te bespreken. 

 

Eerstelijns psychologische zorg (ELP) 

De leerling/cliënt kan per post of e-mail naar Braams&Partners verwezen 

worden voor kortdurende eerstelijns psychologie. Hierbij moeten de eigen 

gegevens, de persoonsgegevens van de cliënt en een korte omschrijving van 

de aanmeldklacht vermeld worden. Er wordt dan met de cliënt of diens 

ouders/verzorgers contact opgenomen om een afspraak te maken. 

  

Verwijzing per post: (Apeldoorn, Deventer, Zwolle):  

Braams&Partners bv 

Hanzeweg 20 

7418 AT  Deventer 

 

Verwijzing per e-mail: (Apeldoorn, Deventer, Zwolle): 

secretariaat@tbraams.nl 

 

Financiering Voor diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie, hebben 

zij contracten met alle grote zorgverzekeraars. 
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Naam Bureau Slinge 
Praktijk voor Mediërend Leren en Remedial Teaching 

 
Contactgegevens contactpersoon: Saskia Ruven 

Tulpenboom 6 

8141 TM Heino 

06-41467299 

info@bureauslinge.nl 

www.bureauslinge.nl 

 

Doelgroep Bureau Slinge biedt ondersteuning aan kinderen en jongeren die extra 

begeleiding nodig hebben om goed te kunnen functioneren op school en in de 

maatschappij. 

 

Doelstelling De begeleiding is gebaseerd op mediërend leren en remedial teaching. 

Mediërend leren gaat uit van de mogelijkheden van het kind. Dat wat het kind 

goed kan wordt ingezet om eventuele beperkingen of minder ontwikkelde 

vaardigheden aan te pakken. De combinatie met remedial teaching is heel 

waardevol. Een kind leert denkstrategieën in te zetten bij die vakken waar hij 

of zij moeite mee heeft. Deze strategieën kunnen ook in andere situaties 

gebruikt worden. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Door de combinatie van mediatie en remedial teaching geeft Bureau Slinge 

begeleiding die aansluit bij de specifieke behoefte van het kind of de jongere. 

 

Aanmelding Telefonisch 

 

Financiering Basistarieven                                                                                                                

Basis uurtarief begeleiding                                                                              € 45,00 

(45 minuten begeleiding en 15 minuten voorbereiding) 

Basis uurtarief gesprekken (o.a. met derden)                                              € 45,00 

Intake, kennismakingsgesprek en wekelijkse korte verlaglegging            € 0,00 

Verslaglegging (handelingsplan, evaluatie, PGB aanvraag etc.)                € 45,00 

Vergoeding reisuren                                                                                          €27,50 

Reiskostenvergoeding per kilometer                                                              € 0,19                         

Overige kosten worden in overleg bepaald en schriftelijk vastgelegd. 
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Naam Carolien Jonkman 
Praktijk voor natuurgeneeskundige paranormale therapie 

 
Contactgegevens contactpersoon: Carolien Jonkman 

Hartkampweg 8 

8101 ZW Raalte 

0572-352720 

info@carolienjonkman.nl 

www.carolienjonkman.nl 

 

Doelgroep Mensen met problemen. 

 

Doelstelling Samen gaan we op pad om zichtbare (bv gedrag, 'niet lekker in het vel zitten', 

leerproblemen, gezondheidsklachten, etc) en onzichtbare informatie 

(gedachten, emotionele, hemelse en aardse krachten, etc) bewust te worden. 

We kiezen opnieuw waardoor gedrag en een 'samen zijn' ontstaat die 

prettig(er) is voor iedereen. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Wat er precies gebeurt bij een consult omschrijft Carolien Jonkman voor de 

duidelijkheid met beeldspraak: ,,Als er iemand tegenover mij zit ga ik als het 

ware fijntunen, afstemmen op de ziel. Ik scan in korte tijd als het ware dan het 

lichaam: spieren, gewrichten, spijsverteringsorganen, alles eigenlijk. Uiteraard 

is daarbij de vrije wil van de desbetreffende persoon ontzettend 

belangrijk. Ik zal namelijk niets voor je kunnen betekenen als jij het niet 

wilt. Vervolgens doe ik eigenlijk 1001 dingen tegelijk, dat valt haast niet uit te 

leggen. Ik zie het lichaam als een veld met allemaal energieballetjes en ga aan 

de slag waar het nodig is.'' 

Op de stoel of op de behandeltafel maakt ze, al naar gelang de klacht, zacht 

contact met voeten, hoofd of schouders. De behandeling is dan in volle gang 

en kan 5 tot 25 minuten duren. 

 

Aanmelding Telefonisch 

 

Financiering Consult: € 40,00 (maximaal 15 minuten) 

Het consult bestaat (meestal) uit een kort gesprek en een behandeling. Als 

je  langer wilt praten of jezelf langer comfortabel wilt voelen, dan is een 

verlengd consult van 30 minuten (€ 80,00), 45 minuten (€ 110,00) tot een uur 

(€ 135,00)  mogelijk. De eerste keer dat u komt, is altijd dubbel. Betaling à 

contant. 

Door het voeren van de titel natuurgeneeskundige therapie in plaats van 

paranormale therapie worden de sessies door nog meer 

ziektekostenverzekeringen vergoed. De bedragen zijn inclusief 21 % BTW.  
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Naam Centrum Samsara  
Natuurlijk Ontwikkelen en Genezen  

 
Contactgegevens contactpersoon: Carlien Woudwijk Cramer 

Hagenvoorde 22 

8103 PE Raalte 

0572-351304 

info@centrumsamsara.nl 

www.centrumsamsara.nl 

 

Doelgroep Ouders en kinderen die op zoek zijn naar een gelukkig sociaal leven! 

 

Doelstelling Het kind in Contact brengen met zijn haar Eigen-Wijsheid. 

Kinder-angsten omzetten in kracht en liefde. Kinderen anders leren omgaan 

met hun persoonlijke aangeleerde verstandelijke wijsheid. Om zo sociaal aan 

te sluiten bij hun omgeving. Creativiteit ontwikkelen door het scheppen en 

gebruiken van hun persoonlijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten toepassen in de  

persoonlijke ontwikkeling,  muziek, dans, sport,  het schilderij en de taal. 

Ouders leren hoe ze een liefdevolle maar krachtige coach kunnen zijn voor 

hun kind.  Ouders laten inzien hoe  ze hun kind kunnen begeleiden tot unieke 

gelukkige kinderen. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Begeleiden en behandelen van kinderen en hun ouders: ADD - ADHD - 

Autistisme - Asperge syndroom - Hoogsensitief HSP - Spiritueel - Agressie - 

Verdriet en andere gedragsproblematieken.   

 

Aanmelding Telefonisch  

 

Financiering Consulten 

Intake + reading op schrift, totaal 2 uur                                                 € 150,00 

Persoonlijke begeleiding of behandeling per uur                                 € 75,00 

Behandeling per half uur                                                                           € 38,00 

 

Aanvullende contacten 

Telefonische consulten per kwartier                                                       € 20,00 

Korte e-mail consulten op schrift                                                             € 38,00 

 

Na betaling van de rekening kan men het declareren bij de zorgverzekeraar 

voor een eventuele vergoeding. 
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Naam Juf Ineke Kok  
RT en Huiswerkbegeleiding Heino 

 
Contactgegevens W.J. Kok 

Van Sonsbeeckstraat 12 

8141 VB Heino 

Tel: 0572-393867 / 06-20468495 

www.jufinekekok.nl 

 

Doelgroep Kinderen van 4 tot en met 12 jaar 

 

Doelstelling Hoe eerder een probleem wordt onderkend des te eerder kan een 

behandeling worden gestart. Er vroeg bij zijn is belangrijk om blijvende schade 

te voorkomen. 

De behoefte aan extra, gerichte ondersteuning bij leerproblemen is en blijft 

groot. Is die ondersteuning voor uw kind op de eigen basisschool 

ontoereikend, dan kunt u kiezen voor Remedial Teaching. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

• Als uw kind moeite heeft bij het leren lezen, spellen of rekenen, en 

vastloopt in de leerstof van de basisschool;  

• Als de mogelijkheid bestaat dat uw kind dyslexie of dyscalculie heeft;  

• Als er sprake is van een Persoonsgebonden budget (PGB) waarmee een 

Remedial Teacher bekostigd kan worden.  

• Ook als er sprake is van een leerlinggebonden financiering (LGF of 

rugzakje) kunnen de ouders toestemming geven aan de school om hulp 

van een Remedial Teacher  in te kopen.  

Het is mogelijk dat een diagnose wordt gesteld aan de hand van een 

pedagogisch-didactisch onderzoek, waarna een handelingsplan wordt 

opgesteld. Daarna wordt gezamenlijk vast hoe vaak en waar de begeleiding zal 

plaatsvinden. Na afloop van de afgesproken periode volgt een evaluatie. 

Een handelingsplan wordt bij voorkeur opgesteld in overleg met de school, 

zodat de hulp aanvullend kan zijn bij het leerstofprogramma van de school. 

Het is mogelijk dat de hulp door de school in gang wordt gezet, zodat de 

behandeling onder schooltijd kan plaats vinden. 

 

Aanmelding Na de telefonische aanmelding volgt een intakegesprek aan huis, waarbij de 

mogelijkheden worden besproken voor de begeleiding. Hieraan zijn geen 

kosten verbonden.  

Het verdient de voorkeur dat ook de school deelneemt in het traject van de 

diagnosestelling/behandeling. 

 

Financiering • Intakegesprek                                                                                                  gratis 

 • Pedagogisch/didactisch onderzoek (indien gewenst)                            € 270 

 • Gesprekstarief met ouders, leerkrachten, enz.                                       € 50 

• 45 minuten begeleiding per week                                                              € 45 

 • 30 minuten begeleiding per week                                                              € 30 

 

 

• Reiskosten RT bij u aan huis/op school                                     € 0,25 per km 
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Naam Karuna 
Praktijk voor Holistische Energetische Therapie & Spirituele Coaching 

 
Contactgegevens Monique Postma 

Kievit 20 

8103 CA Raalte 

Telefoon: 0572-355264 

E-mail: info@karuna.cc 

www.karuna.cc 

 

Doelgroep Mensen met uiteenlopende klachten. Het kan daarbij gaan om  lichamelijk 

klachten, werksituaties, echtscheiding, overlijden van een dierbare, opvoeding 

van kinderen, burnout, stress, of andere persoonlijke emotionele kwesties. 

Maar ook mensen die zich persoonlijk en/of spiritueel verder willen 

ontwikkelen en begeleiding vragen in dit proces. 

 

Doelstelling Monique Postma is hooggevoelig, heldervoelend. Door een groot aantal 

ervaringen in haar leven en door verdere opleiding kan ze nu mensen bijstaan 

in hun groeiprocessen. 

“Als holistisch energetisch therapeut en healer werk ik vanuit mij intuïtie, mijn 

hart, mijn innerlijke wijsheid en kennis en maak ik gebruik van mijn 

heldervoelende en helderziende vermogens. Ik stuur zeer krachtige energie, 

ook op afstand. Ik help je graag om situaties te verhelderen, zodat je zelf tot 

inzichten kunt komen en om jou  te leren zelf gebruik te gaan maken van je 

eigen kracht en het zelfhelend vermogen. 

Fysieke en geestelijke klachten of blokkades kunnen een gevolg zijn van 

onbalans tussen lichaam, geest en ziel. De balans kan verstoord raken of 

geraakt zijn door (soms al in de vroege jeugd ontstane) aanpassing aan de 

omgeving of situaties, door ervaringen die niet goed zijn verwerkt, door 

onzekerheid etc. Ook  (onverklaarbare) vermoeidheid of het gevoel weinig of 

geen energie meer te hebben kunnen hier het gevolg van zijn.” 

 

Ondersteuning Basiszorg particulier 

Er wordt  gestart met een gesprek waarin één en ander al verhelderd kan 

worden en er inzichten kunnen komen. Monique geeft/werkt met energie. 

Dat gebeurt al tijdens het gesprek en ook tijdens een eventuele behandeling. 

Tijdens zo'n behandeling, zittend op een stoel of desgewenst liggend op een 

behandeltafel, maak ze contact met het fysieke lichaam, door met haar 

handen het lichaam aan te raken. Maar ook door in/met de 

energielagen/auralagen om het lichaam te werken. 

 

Aanmelding Het is mogelijk om via de mail  of telefonisch een afspraak te maken.  

Monique is werkzaam in de praktijk op: 

Maandag t/m woensdag  en op vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur 

In overleg 's avonds tussen 19.00 tot 21.00 uur.  

 

Financiering Deze praktijk is aangesloten bij de BHET ( Beroepsvereniging voor Holistische 

Energetische Therapeuten ) en de RING. Dit betekent dat Karuna voldoet aan 

de voorwaarden voor een professionele praktijk. Hierdoor is het mogelijk voor 

de cliënt om vergoedingen via de ziektekostenverzekeraar te krijgen.  

De vergoedingen zijn afhankelijk van uw ziektekostenverzekering / 
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aanvullende verzekering. 

De consulten worden via aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk 

vergoed. 

 

Tarieven: 

- Consult/energetische behandeling 60 minuten                                 € 57,50  

- Energetische behandeling/healing 30 minuten                                 € 35,- 

Oorkaars therapie 45 minuten                                                              € 45,- 

- Telefonisch consult of afstandsbehandeling, per 15 minuten         € 12,50 

- (Foto) behandeling op afstand per week                                             € 25,- 

Verzoek met naam (en foto) mailen naar:  info@karuna.cc 

 

STARGATE SESSIES: 

Langdurige sessie ( 45 min. in de Astrum Stargate zonder coaching )   € 57,50  

(totale duur 60 minuten)                                                                                                 

 

3x langdurige sessie                                                                                         € 150,= 

                                          

Kortdurende sessie ( 20 min. in de Astrum Stargate)                                € 35,= 

Dominus Cervix groepshealing in een groep van max. 6 personen         € 17,50 
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Naam Nabij verliesbegeleiding 
Ondersteuning in moeilijke tijden 

 
Contactgegevens contactpersoon: Marion Korenromp-Herder 

Weidelaan 128  

8103 ET Raalte 

0572-363377  / 06-48201951 

mail@nabijverliesbegeleiding.nl 

www.nabijverliesbegeleiding.nl 

 

Doelgroep Kinderen, volwassenen en scholen die geconfronteerd worden met verlies, 

sterfte en scheiding. 

 

Doelstelling  

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Verliesbegeleiding van kinderen, adolescenten en volwassenen. Individuele 

begeleiding bij verlies van gezondheid, werk, verlies van partner, broer/zus, 

kind(eren) en relaties. Groepsbegeleiding is mogelijk. KIES-coach (Kinderen In 

Echtscheiding Situaties) op scholen KIES voor mij! Is de specialisatie voor 

individuele begeleiding in de praktijk. Verliesconsulente voor scholen o.a. 

rouwprotocollen opzetten tevens begeleiding tijdens of na een verliessituatie 

binnen of nabij de school. 

 

Voor zowel het team als het betreffende gezin. Begeleiding (na zelfdoding) van 

nabestaanden. Daarnaast werk ik voor Trauma Opvang Nederland. 

 

Aanmelding Telefonisch of per mail 

 

Financiering Een eerste afspraak om kennis te maken duurt ongeveer 30 tot 45 minuten, 

de kosten bedragen € 30,00 

Een sessie duurt doorgaans ongeveer een uur. 

• De kosten per sessie bedragen voor kinderen en studenten (per 1 

oktober  2012) €  57,50 (inc. BTW). 

• Voor volwassenen zijn de kosten €  67,50 per sessie (incl. BTW).  

• Voor echtparen is het tarief €  95,50 per sessie. 

• voor gezinsgebeleiding is het tarief €  95,50 per sessie. 

• Voor huisbezoeken staat er een bedrag van 75,50 per sessie, dit is excl. de 

vergoeding van € 0,28 per gereden km. 

De rekening voor de sessies dient men contant te betalen. 

Voor gezinsbegeleiding bedragen de kosten € 95,50 per gesprek van ongeveer 

1,30 uur. 

Na betaling van de rekening kan men het declareren bij de zorgverzekeraar 

voor een eventuele vergoeding. 
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Naam Natuurgeneeskunde praktijk 
Kinesiologie, Allergie Eliminatie NAET, Asyra IDT 
 

Contactgegevens Ewa Bouman-Lewandowska 

Patrijs 52, 8103 DB RAALTE 

T : 0572 362579 

M : 06 25507365 

E : ewa@elewa.nl 

I: www.elewa.nl 

 

Paramedisch Centrum Klazienaveen 

Kruizemunt 3,  

7892 AE  KLAZIENAVEEN 

 

Doelgroep Volwassenen en kinderen met uiteenlopende klachten 

 

Doelstelling Er wordt uitgegaan van de volgende invalshoeken:  

• Natuurgeneeskundige therapieen  

• Gezondheidsanalyse met ASYRA IDT ® (Integrale Diagnose en Therapie)  

• Allergie test en allergie eliminatie NAET (voeding- en belastende factoren)  

• Onderzoek van voedingsopname en supplementen  

• Toegepaste Kinesiologie o.a.:  

- Touch for Health  

- Edu- Kinesiologie/woordblind  

- Wellness Kinesologie/Stress Release  

- Cranio Sacraal/Kinesiologie  

- Primaire reflexen  

- Chineese voetreflexologie  

• Het ontgiften van uw lichaam  

• Opheffing van energetisch blokkades  

• Versterking van uw immuunsysteem en vitaliteit  

• Het zelfhelend vermogen te activeren  

• Neutraliseren van restverschijnselen van vaccinaties en bijwerkingen van 

medicaties  

• Begeleiding naar een goede gezondheid en balans  

• Specifieke ondersteuning bij verschillende gezondheid problemen  

• Bij fysieke en psychische klachten o.a.  

- Huid ( bvb. eczeem) en luchtwegen  

- Darmaandoeningen  

- Chronische vermoeidheid  

- ADHD, concentratie; leerproblemen  

- Stress release, trauma’s  

- Ook bij andere ziekten of ter preventie 

 

Ondersteuning Basiszorg particulier 

Onderzoek naar oorzaken van klachten met het ASYRA IDT® systeem. Naast 

voedingsovergevoeligheden zijn er ook nog andere belangrijke oorzaken die 

bij klachten als ADHD etc. voorkomen. De meest voorkomende zijn: 

- Toenemende tekorten aan vitamines en mineralen;  

- Electro smog belasting;  

- Verstoringen van het neurotransmittersysteem;  
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- Schade van vaccinaties;  

- Te kort aan nutrieën evenals invloeden vanuit de darmen en andere 

organen op de hersenen en het gedrag;  

- Dysbiose en darmstoring;  

- Hormonale problemen;  

- Onverwerkte emoties.  

 

Als de oorzaken bekend zijn wordt het beste behandelplan opgesteld. Het 

behandelprotocol, als een effectief behandelplan, wordt individueel aangepast 

bij elk kind / persoon, afhankelijk van de aanwezige klachten en oorzaken. 

Daarna worden de storingen in een bepaalde volgorde geëlimineerd o.a. door 

middel van verschillende technieken van Gespecialiseerde Kinesiologie, NAET 

(Nambudrispad Allergie Eliminatie Technieken) , alsmede door middel van 

voedingssupplementen en Bloesem Remedies. 

De brede aanpak van ADHD, ADD, ODD, PDD-nos, Autisme, schoolprestaties, 

concentratieproblemen, geheugen, stemming- en gedragsstoornissen en 

andere verwante beelden leidt in de meeste gevallen zonder medicatie tot 

een sterke vermindering van de klachten, het beter functioneren in het 

dagelijks leven, verbeterde school- en leerprestaties en afname van 

ongewenst gedrag. Kinderen hoeven niet meer zware medicijnen te slikken; 

medicijnen die op den duur de werking verliezen maar ook vervelende 

bijwerkingen hebben. 

Het Asyra IDT® systeem is een nieuw uniek systeem dat samen met de NAET 

en de verschillende technieken van de Gespecialiseerde Kinesiologie de 

therapie de maximale kans op behandel succes geeft.  

 

Aanmelding Om deze therapie te volgen is de vastgestelde diagnose ADHD- en/of PDD-

Nos, Autisme, Asperger etc. niet noodzakelijk, en niet nodig. 

De verwijsbrief van de huisarts is ook niet nodig. 

 

Financiering Betaling van de sessie dient direct na afloop contant plaats te vinden. Een 

pinautomaat is niet aanwezig. De ontvangen nota kan ingediend worden bij de 

zorgverzekeraar.  
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Naam New Live, Frank Veldkamp 

Energetische geneeswijze 

 
Contactgegevens Frank Veldkamp 

Raarhoeksweg 32 

8102 SZ Raalte 

Tel: 0572-360382  

Mob: 06-41736957  

info@newlive.nu 

www.newlive.nu 

 

Doelgroep Waarom New Live en geen New Life? Simpel, dit is een verbastering van de 

namen van mijn kinderen (Newt en Liv). Mijn gezin betekent voor mij letterlijk 

'nieuw leven'. Door ervaringen in mijn leven (zie mijn biografie) ben ik 

veranderd in een man met een heldere visie op het leven en het hiernamaals. 

 

Doelstelling Veel mensen lopen onnodig lang rond met alledaagse kwaaltjes waar ze op 

den duur mee hebben 'leren leven'. Denk hierbij aan rugpijn, nekklachten, 

migraine, etc. Vaak zijn dit terugkerende klachten waarvan men niet weet wat 

de oorzaak is. Zolang zo'n 'kwaaltje' niet behandeld wordt is de kans groot dat 

deze alleen maar erger wordt, in plaats van dat deze 'vast vanzelf wel 

overgaat'. Dit soort klachten kunnen gemakkelijk behandeld worden 

doormiddel van magnetisering en/of Quantum Touch, dit is een vorm 

energieoverdracht die zorgt dat de pijn minder wordt. Dit gebeurt door 

handoplegging of door van een afstandje te stralen. 

 

Ondersteuning Basiszorg paticulier 

- Ontstoren van stralingen d.m.v. stenen of draden die ter bescherming in 

uw huis of bedrijf worden geplaatst 

- Het contact leggen met dierbare overledenen en/of gidsen 

- Behandelen via foto's van u of uw dier. Na elke behandeling wordt u 

persoonlijk gebeld 

- Maatwerk betreffend voeranalyses voor uw dier(en). (Ook bedrijfsmatig) 

- Persoonlijke advisering in school en schoolbegeleiding 

- Begeleiding in het maken van beroepsmatige beslissingen 

- Individuele en/of groepsreading 

 

Behandelingen 

- Magnetiseren 

Bij rugpijn, nekklachten, migraine, huilbaby's, allergieën, eczemen, 

depressies, etc. Neemt de pijn deels of volledig weg, ook bij huisdieren. 

- Quantum- Touch 

Verlenging van magnetisering. Behandeling doormiddel van drukpunten.  

- Stralingen 

Ontstoren van stralingen d.m.v. stenen of draden die ter bescherming in 

uw huis of bedrijf worden geplaatst.  

- Heldervoelend-/ziend 

Het contact leggen met dierbare overledenen en/of gidsen.  

- Fotobehandeling 

Behandelen via foto's van u of uw dier. Na elke behandeling wordt u 

persoonlijk gebeld.  
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- Diervoeranalyse 

Maatwerk betreffend voeranalyses voor uw dier(en). Ook in de agrarische 

sector.  

- Individuele en groepsreading 

Persoonlijke advisering in school en schoolbegeleiding. (maken van 

klasindelingen, begeleiding leerproces, etc.) 

Begeleiding in het maken van beroepsmatige beslissingen (begeleiden van 

sollicitatie procedures, werksfeer,etc.).  

- Homeopatische producten en mineraliën stenen 

Bach druppels, helende mineraliën stenen 

 

Huisbezoek 

Huisbezoeken zijn mogelijk via afspraak. 

 

Aanmelding Telefonisch 

 

Financiering  
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Naam Pedagogenpraktijk De Step 

 

Contactgegevens Pedagogenpraktijk De Step 

Tuurweide 23 

8131 CV Wijhe 

Tel: 0570-523933 

 

Doelgroep  

Doelstelling  

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

 

Aanmelding Telefonisch 

 

Financiering Deels zorgverzekering 
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Naam People in Process, Irene Nieuwendijk 
persoonlijke begeleiding en teamontwikkeling 

 
Contactgegevens contactpersoon: 

Irene Nieuwendijk 

Bentinckstraat 7 

8101 BA Raalte 

06-24684117 

irenenieuwendijk@peopleinprocess.nl 

www.peopleinprocess.nl 

 

Doelgroep People in Process begeleidt mensen, jong en oud, tijdens lastige fasen waarin 

zij problemen en of veel stress ervaren.  

 

Doelstelling Iedereen heeft in zijn leven tegenwind en tegenvallers op zijn pad. Meestal 

lukt het ons vanzelf, soms kunnen we wel wat hulp en inzicht gebruiken om 

hier beter mee om te gaan.  

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen – jong en oud - zelf beschikken over 

hulpbronnen om bepaalde situaties de baas te zijn. Het is de kunst om de 

juiste hulpbronnen op het juiste moment in te zetten en daarmee de 

persoonlijke effectiviteit te vergroten.  Wij kunnen daarbij behulpzaam zijn en 

bieden begeleiding bij het formuleren en bereiken van doelen. Daarnaast 

helpen wij mensen bij het in balans brengen van de emotionele 

energiehuishouding. 

Kortom, wij bieden begeleiding bij het weer in beweging komen en stappen 

zetten. Daarbij gaan wij ervan uit dat mensen altijd zelf het heft in handen 

houden. Sleutelwoorden in onze benaderingswijze zijn: betrokken, veilig, 

respect, humor, enthousiast, positief, divers, ontwikkeling. 

Wij maken gebruik van verschillende theorieën, instrumenten en modellen, 

gebaseerd op onder meer Transactionele Analyse (TA), Neuro Linguistisch 

Programmeren (NLP), Denkstijlen, Rationeel Emotieve Therapie (RET), 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), (Individueel) Systemisch 

Werken, Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).  

Voorop staat dat wij denken in mogelijkheden en oplossingen en steeds kijken 

wat het beste bij uw vraagstelling past. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Een aantal voorbeelden: heb je last van angsten; word of werd je gepest en 

heb je daar ook nu last van; heb je gedachten over zelfdoding; ben je te zwaar 

en lukt het nog niet om een gezonde levensstijl aan te nemen; heb je veel 

conflicten met anderen of veel tweestrijd binnen jezelf;  heb je last van een 

laag zelfbeeld, neig je naar verslavingsgedrag;. …en wil je hier hier structureel 

verandering in aanbrengen. 

Onze begeleiding begint met een eerste kennismaking. Vrijblijvend, want het 

is van belang dat het ‘klikt’ tussen u en de counselor-coach. Tijdens dit eerste 

gesprek brengen wij uw hulpvraag in kaart. 

Een counselingtraject is relatief kortdurend. Het aantal gesprekken dat nodig 

is, hangt af van de aard van de hulpvraag. Het verloop van het 

begeleidingsproces zal daarom per persoon verschillen. Gemiddeld zijn tussen 

de 4 en 10 gesprekken voldoende om u weer op weg te helpen. 
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Aanmelding Telefonisch 

 

Financiering Bij People in Process is het kennismakingsgesprek (ongeveer 45 minuten) 

gratis. De kosten van persoonlijke begeleiding bedragen € 75,00 inclusief BTW 

per uur. Een gesprek neemt 1 à 2 uur in beslag. 

 

Vergoeding via de zorgverzekeraar 

Omdat de counselor–coaches van People in Process zijn aangesloten bij de 

NFG kunt u bij de meeste zorgverzekeraars, wanneer u aanvullend verzekerd 

bent, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. 

Counseling/psychosociale hulpverlening valt in de meeste polissen onder de 

noemer natuurlijke gezondheidszorg, alternatieve zorg, alternatieve 

geneeskunde of natuurgeneeskunde. 

 

 

  



Organisaties sociale kaart WSNS Salland  27 juni 2013 

 
36 

Naam Tekenpraktijk JUPITER 
Voor Intuïtief Tekenen En Creatieve Communicatie 

 
Contactgegevens contactpersoon: Odilia Klein Koerkamp 

Korhoen 46 

8103 CK Raalte 

0572-357371 

tekenpraktijkjupiter@home.nl 

www.tekenpraktijkjupiter.nl 

 

Doelgroep Kinderen met o.a. faalangst, ADD/ADHD, autisme, dyslexie en emotionele 

problemen. 

 

Doelstelling Tekenen is de natuurlijke taal van het kind. Alles wat het kind tekent laat iets 

zien van zichzelf. Door het stimuleren van expressievormen kan het zich beter 

visueel en non-verbaal uiten. Door een situatie te tekenen kan het (probleem) 

zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden. Het doel is om de 

creatieve communicatie van ieder kind te stimuleren. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Het kind kan meer zelfinzicht krijgen door zelf te mogen vormgeven, inkleuren 

en versieren, daarnaast kan/mag het kind de vele verbale en intellectuele 

informatie bepalen op een gevoelsmatige manier. Hierdoor ontdekt het kind 

waarom en waarvoor het leert. Wat je echt beleeft vergeet je niet meer! Dit 

heeft een enorme uitwerking op zijn alledaagse gedrag, motoriek, opname- en 

verwerkingsvermogen en sociale vaardigheden. 

Leerdoelen voor het kind zijn: 

• Vreugde beleven aan zijn psychomotorische ontwikkeling.  

• Het lichaam betrekken bij de verbeelding en fantasie.  

• Door met beide handen te tekenen komt de hersensynchronisatie op 

gang.  

• De coördinaties lopen tussen oog, hand, vingers, been, voet, gevoel, 

verstand en de stem. Dus heel het kind komt aan bod.  

• Het weer wakker en fris worden.  

• Sociale vaardigheden aanleren door samen in stilte op één blad te 

tekenen.  

• Nieuwe tekenvaardigheden en meer zelfexpressie, begripsvormen, 

eigenwaarde en verantwoordelijkheid ontdekken.  

• Het overwinnen van angst.  

• Het kind leert zijn eigen geaardheid en karakter beter kennnen en die van 

anderen. 

 

Scholen, onderwijsteams, begeleiding 

Het is ook mogelijk dat op school themalessen aangeboden worden tijdens het 

werken met o.a. projecten. Ook voor teams van scholen kunnen cursussen en 

workshops verzorgd worden. Daarnaast is het mogelijk om op scholen een 

lezing te geven over Creatieve Communicatie tijdens b.v een jaarvergadering. 

 

Aanmelding Via een contactformulair op de website 

 

Financiering Het intakegesprek is gratis. Verder in overleg 
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Naam Zorgboerderij Beumershoek 
 

Contactgegevens contactpersoon: Gera Schoorlemmer 

Overmeenweg 25 

8111 PD Heeten 

0572-382479 

info@zorgboerderijbeumershoek.nl 

www.de-zorgboerderij.nl 

 

Doelgroep Zorgboerderij Beumershoek is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen 

met een lichamelijke, verstandelijke- of meervoudige beperking of een (aan 

autisme verwante-) contactstoornis. 

 

Doelstelling Op de boerderij kunnen zij op een veilige en prettige manier hun dag 

doorbrengen. Tegelijkertijd leren ze spelenderwijs vaardigheden om zichzelf 

(verder) te ontwikkelen. Hierbij kijken we vooral naar de kwaliteiten en 

vaardigheden van het kind, i.p.v. zijn of haar beperkingen. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Op de boerderij hebben de kinderen veel vrijheid en ruimte, waardoor ze 

weinig druk ervaren en zich veilig en geaccepteerd voelen. Ieder kind met een 

van bovengenoemde beperkingen kan met een indicatie voor een 

persoonsgebonden budget (PGB) bij ons terecht. 

 

Aanmelding Telefonisch  

 

Financiering PGB 
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Naam Zorgmakelaarskantoor 
 

Contactgegevens contactpersoon: Gera Schoorlemmer 

Overmeenweg 25 

8111 PD Heeten 

0572-382479 

info@het-zorgmakelaarskantoor.nl 

www.het-zorgmakelaarskantoor.nl 

 

Doelgroep Kinderen in moeilijke situaties en ouders die moeite hebben met de 

opvoeding. 

 

Doelstelling Het zorgmakelaarskantoor kan ouders en kinderen op verschillende manieren 

begeleiden en adviseren. Daarnaast helpen wij u ook met het aanvragen van 

indicatie's. Bijvoorbeeld bij het beantwoorden van uw vragen omtrent het 

krijgen van zorg en begeleiding. 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier 

Het Zorgmakelaarskantoor gaat gelijk met de problemen rondom het kind en 

de ouders aan de slag. Binnen een week wordt er een afspraak gemaakt voor 

een gesprek. Soms is het voor het kind of de ouders van belang dat er direct 

hulpverlening wordt ingezet. 

Via ons uitgebreide netwerk vinden wij altijd wel iemand die precies de hulp 

en zorg kan leveren waar u of uw kind behoefte aan heeft. 

 

Aanmelding  

Financiering  
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Naam Cognito 
Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding 

 
Contactgegevens Krommejak 8 

8011 NP Zwolle 

Telefoon: 038 423 20 08 

www.cognitopraktijk.nl 

 

Telefonisch spreekuur: 

• Op werkdagen tussen 8.30 en 9.00 uur 

• Op werkdagen tussen 12.00 en 12.30 uur 

 

Voor algemene vragen en afspraken: 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00 – 10.00 uur 

 

Doelgroep De therapeuten van Cognito Praktijk richten zich op de individuele 

problematiek van kinderen, jeugdigen en jong volwassenen (4 – 23 jaar) 

veelal  in samenwerking met hun ouder(s)/verzorger(s). Zij 

bieden psychologische zorg in de eerste en tweede lijn. 

 

Doelstelling Cognito biedt een breed scala aan behandelingen: cognitieve gedragstherapie, 

oplossingsgerichte therapie, EMDR, neuropsychologische behandeling, 

mindfulness training, medicamenteuze behandeling en diverse 

groepstrainingen. Ook bieden ze ouder- en gezinsbegeleiding 

 

Ondersteuning Basiszorg particulier + Jeugd-GGZ particulier/2 

Angsten 

Naast specifieke angsten/fobieën kunnen sociale angst, faalangst, 

dwangklachten, verminderde sociale weerbaarheid, piekeren en gevoelens 

van onzekerheid een reden voor aanmelding zijn. 

 

Stemmingsklachten 

Stemmingsproblemen zoals aanhoudende somberheid, geprikkelde of boze 

stemming of stemmingsschommelingen. 

 

Emotionele problemen als gevolg van ingrijpende of traumatische 

gebeurtenissen 

Bijvoorbeeld als gevolg van een seksueel trauma of mishandeling, scheiding 

van ouders, pestervaringen, een ernstige of chronische ziekte of na het 

overlijden van een dierbaar persoon. 

 

Faseproblemen 

Problemen die verband houden met de specifieke ontwikkelingsfase waarin 

het kind of jongere zich bevindt zoals de overgang naar de middelbare school 

of bij het zelfstandig gaan wonen. 

 

Eetstoornissen 

Zoals anorexia/boulimia nervosa, binge eating. Deze problematiek wordt 

behandeld in samenwerking met een kinderarts en diëtiste van de Isala 

klinieken in Zwolle. 
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Lichamelijke  klachten 

Bijvoorbeeld chronische ziektes als diabetes en epilepsie. Bij deze 

problematiek werken ze samen met de kinderartsen van de Isala klinieken. 

Ook problemen zoals chronische vermoeidheid en pijnklachten zoals 

langdurige hoofd- en buikpijn waarvoor onvoldoende een lichamelijke 

verklaring is gevonden. Hiervoor werken ze samen met de algemene 

kinderartsen van de Isala klinieken. 

 

Gezinsproblemen 

Zoals veelvuldige ruzies en terugkerende interactie- en 

communicatieproblemen. 

 

Aanmelding De aanmelding bij Cognito Praktijk wordt verricht door de ouders/wettelijke 

verzorgers van het kind. Nadat het aanmeldformulier is ingevuld, wordt er 

gebeld voor een intakegesprek. 

 

Financiering Afhankelijk van de verwijzing en de ingeschatte hulpvraag van uw verwijzer 

alsmede de inschatting door Cognito Praktijk wordt er zorg vanuit de eerste of 

tweede lijn geboden.  

 

1e lijn GGZ zorg: 

• De kosten van een standaard consult in de 1e lijn variëren van € 80,00 tot 

€ 85,00 afhankelijk van de eventuele overeenkomst die Cognito Praktijk en 

de zorgverzekeraar daartoe heeft gesloten. 

• In het basispakket van de zorgverzekering worden de eerste 5 consulten 

per kalenderjaar vergoed. 

• Voor 2013 betaalt de ouder een wettelijk verplichte eigen bijdrage van € 

20 per consult zelf. 

• Kinderen en jongeren betalen geen eigen risico voor 1e lijn GGZ zorg. 

 

2e lijn GGZ zorg: 

Kinderen en jongeren betalen geen eigen risico en geen eigen bijdrage voor 2e 

lijn GGZ zorg. 
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Naam An-Profiel 
Psychologenpraktijk Dalfsen 

 

Contactgegevens Drs A. H. de Groot 

Vriesenhof 1 

7721 DJ Dalfsen 

Tel: 06-18442216 

www.an-profiel.nl 

 

Doelgroep Kinderen in de basisschoolleeftijd 

 

Doelstelling Praktijk voor psychologisch en didactisch onderzoek en advies 

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier/1 

 

Aanmelding  

 

Financiering Deels zorgverzekering 
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Naam Autimaat 

 

Contactgegevens Autimaat 

Burgemeester van Nispenstraat 10 

7001 BS Doetinchem 

Tel: 0314-675151 

E-mail: info@autimaat.n 

www.geefmede5.eu 

 

Doelgroep Mensen met autisme 

 

Doelstelling Omdat het kind/ de cliënt onderdeel is van een systeem (het gezin,familie, 

school, werk of dagbesteding) richten wij ons niet alleen op het kind/ de cliënt 

zelf, maar ook op het systeem als geheel. Wanneer de mensen die daar deel 

van uitmaken het kind/ de cliënt begrijpen en op de juiste manier op hem 

kunnen afstemmen zal het kind/ de cliënt kunnen groeien en zich positief 

kunnen ontwikkelen. Dit maakt dat het kind/ de cliënt steeds zelfstandiger 

leert functioneren, als volwaardig lid van de maatschappij. 

Uitgangspunt is de methodiek Geef me de 5.  

 

Geef me de 5 is ontstaan vanuit de intentie om kwalitatief goede zorg te 

verlenen aan mensen met autisme. Om deze zorg waar mogelijk nog verder te 

optimaliseren zijn wij voortdurend in ontwikkeling. Wij onderscheiden ons 

door het feit dat wij ons in de behandeling niet richten op het (ongewenste) 

gedrag zelf maar op de oorzaak van dit gedrag. Hierdoor kunnen we, samen 

met u, het probleem bij de kern aanpakken en zijn positieve 

gedragsveranderingen blijvend. 

Onze medewerkers werken vanuit de methodiek Geef me de 5. Bij autisme is 

juist afstemmen in de communicatie een kunst op zichzelf. Daarom hebben wij 

de Auti-communicatie ontwikkeld. 

 

Auti-communicatie is een manier van communiceren die speciaal is afgestemd 

op het denken van het kind/de cliënt met autisme. Naast het toepassen van 

Auti-communicatie leren wij ook het gedrag van het kind/de cliënt met de 

Autibril op te bekijken, waardoor het gedrag beter te begrijpen is en te 

koppelen aan de oorzaak. Op basis van denken vanuit de oorzaak en 

toepassen van Auti-communicatie biedt Geef me de 5 u handvatten en tips. 

Duidelijkheid en voorspelbaarheid staan hierbij centraal. Door toepassing van 

de Geef me de 5 methodiek wordt het kind/ de cliënt beter begrepen en kan 

overleven kan weer leven worden wat de basis is voor sociale, emotionele en 

cognitieve groei naar grotere zelfstandigheid. 

 

Ondersteuning Basiszorg paticulier/1 

• Video Interactie Analyse Autisme 

In elk van de trajecten die bij ons gevolgd kunnen worden, wordt gebruik 

gemaakt van Video Interactie Analyse Autisme. Wij hebben jarenlange 

ervaring met deze effectieve werkwijze. Video Interactie Analyse Autisme 

vormt dan ook een vast onderdeel van onze behandeling. Videobeelden 

van het kind/de cliënt met autisme, opgenomen in zijn eigen omgeving, 

worden samen met ouders en/of begeleiders besproken. Deze beelden 

bevatten waardevolle informatie over de wisselwerking tussen het gedrag 
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van het individu en zijn omgeving. Die informatie wordt gebruikt om tot 

maatwerk te komen.  

• Maatwerk aan huis 

Systeem Behandeling/gespecialiseerde begeleiding Autisme (SBA)  

• Wat 

Uw kind met autisme is uniek. Dat vraagt om maatwerk. Daarom vormt 

uw hulpvraag het uitgangspunt van onze behandeling bij u thuis.  

• Hoe  

Wij werken vanuit de methodiek Geef me de 5. Samen met u kijken we 

naar het gedrag van uw kind met de zogenaamde Autibril op. Met behulp 

van deze manier van kijken en door middel van Video Interactie Analyse 

Autisme leert u het gedrag van uw kind te koppelen aan het autistisch 

waarnemen en denken, waardoor u uw kind beter leert begrijpen. 

Hierdoor kunt u beter afstemmen op wat uw kind nodig heeft, van waaruit 

uw kind zich verder kan ontwikkelen.  

• Waar  

Niet alleen het kind is uniek. Ook de situatie waarin het kind leeft is uniek. 

Daarom vindt de behandeling/gespecialiseerde begeleiding plaats in de 

situatie waarop de hulpvraag betrekking heeft. Meestal is dit bij u thuis, 

maar het kan ook op school zijn, op het werk, of bij de dagbesteding.  

• Wanneer  

U kunt een beroep doen op de diensten van Autimaat als uw kind een 

Autisme Spectrum Stoornis heeft. U kunt zich ook aanmelden wanneer het 

kind naast een stoornis in het autistisch spectrum ook nog een andere 

beperking heeft. 

Bij twijfel of uw kind in aanmerking komt voor behandeling kunt u contact 

met ons opnemen.   

• Voor Wie  

Uw kind als hij niet ouder dan18 jaar is en thuiswonend kunt u bij ons 

terecht.  

• Door Wie  

Als ouder bent u de ervaringsdeskundige van het kind. Samen met de 

expertise van de Autisme Deskundige van Autimaat wordt een krachtige 

combinatie gevormd om met de hulpvraag rondom het kind aan de slag te 

gaan. Autimaat heeft van diverse disciplines mensen in dienst, waaronder 

een kinder- en jeugdpsychiater, een GZ-psycholoog en verschillende 

gedragswetenschappers om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Ook 

Colette de Bruin is verbonden aan Autimaat en geeft waar wenselijk 

advies. Tevens werkt Autimaat nauw samen met Praktijk Leutscher, 

praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Eefde. 

 

Aanmelding Het aanmelden van uw kind kan telefonisch of per e-mail. Na aanmelding 

wordt u uitgenodigd voor een eerste gesprek op ons kantoor. Na de start van 

de behandeling/gespecialiseerde begeleiding komt onze autismedeskundige in 

de beginperiode wekelijks bij u thuis om samen met u aan uw hulpvraag te 

werken. 

 

Financiering Autimaat is een door het ministerie voor volksgezondheid erkende instelling. 

Onze systeembehandelingen worden daarom vergoed door de meeste 

zorgverzekeraars. Een basisverzekering is hiervoor voldoende. Gezien de 

veranderingen bij de diverse zorgverzekeraars is Autimaat genoodzaakt haar 
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beleid aan te passen. Autimaat neemt alleen nog maar cliënten aan, met een 

zorgverzekeraar, waarmee voor 2013 een contract is, of die aangegeven 

hebben een contract met Autimaat aan te willen gaan. 
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Naam Berkel-B 
Studiebegeleiding, orthopedagogiek, eerstelijnszorg en gezinsbegeleiding 

 

Contactgegevens Berkel-B heeft meerdere vestingen in het gebied Apeldoorn, Deventer, 

Zutphen, de Achterhoek, Twenet, Salland en de Liemers. 

 

Hoofdlocatie Lochem: 

Berkel-B Lochem 

Zutphenseweg 106 

7241 SE Lochem 

Tel. 0573-257696 

www.berkel-b.nl 

 

Locatie Holten – Irenegebouw 

Berkel-B Holten 

Boschkampsstraat 6 

7451 GC Holten 

Tel. 0548-701243 

 

Locatie Ommen – De Carrousel 

Berkel-B Ommen 

Van Reeuwijkstraat 5 

7731 EH Ommen 

Tel. 0529-455944 

 

Doelgroep Jeugdigen (5 t/m 20 jaar) en ouders. 

Berkel-B is een particuliere instelling voor studiebegeleiding, orthopedagogiek 

en jeugd- en gezinshulpverlening. Sinds 2002 is het accent meer verschoven 

van studiebegeleiding naar orthopedagogiek.  

Het totale team bestaat op dit moment uit een GZ-psychoog, orthopedagoog, 

creatief therapeut, dramatherapeut, ergotherapeut, ouderbegeleiders, 

(gespecialiseerde) gezinsondersteuners, leerkrachten, remedial teachers, 

medewerkers in ondersteunende functies, buddy’s, etc.  

De medewerkers zijn verdeeld over de takken studiebegeleiding, 

orthopedagogiek, (jeugd- en gezins)hulpverlening en eerstelijnszorg. 

 

Doelstelling Berkel-B vindt het belangrijk dat jeugdigen en hun ouders leren hun eigen 

krachten op een positieve manier te gebruiken, opdat ze vanuit hun eigen 

kracht hun eigen leven en het leven in relatie met anderen vorm kunnen 

geven. 

 

Ondersteuning Basiszorg particulier/1 

1. Diagnose en behandeling van dyslexie 

De diagnostiek vindt altijd plaats op de locaties in Lochem, Zutphen of 

Ommen. De behandeling kan ondermeer ook plaatsvinden in Holten, 

Diepenveen en Deventer. 

  

2. Studiebegeleiding 

- Huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en 

leerlingen met LGF of een PGB 

- Bijlessen 
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- Remedial teaching bij specifieke leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie 

of dyscalculie) 

- Motivatie en leren leren 

 

3. Orthopedagogiek 

- Begeleiding en behandeling, bijvoorbeeld gericht op leerstrategieen, 

sociaal emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden, faalangst, 

trauma verwerking, weerbaarheid/assertiviteit, agressieregulatie, 

opkomen voor jezelf, examenvrees, depressiviteit of somberheid, 

ouderbegeleiding of VIB. Maar er worden ook therapieen geboden, 

zoals kunstzinnige/creatieve therapie, speltherapie, drama therapie en 

agressie regulatie therapie. 

- Diagnostiek op het gebied van leer(on)mogelijkheden, intelligentie, 

schoolkeuze, persoonlijkheid en op sociaal-emotioneel gebied 

 

4. Gezinsbegeleiding 

- Ouderbegeleiding in de vorm van directe begeleiding aan ouders bij 

hun opvoedingsrol. Dit kan via een methodische aanpak gebeuren, 

zoals “Geeft me de 5” bij ASS problematiek of bijvoorbeeld “Remweg” 

bij oppositionele problematiek. Ouderbegeleiding kan ook in de vorm 

van behandelcoordinatie van het gehele begeleidingstraject. 

- Gezinsondersteuning, waarbij de gezinsondersteuner het gezin komt 

ontlasten door het kind of de kinderen op te vangen. De 

gezinsondersteuner kan aan huis komen, maar tevens het kind 

meenemen uit huis. 

- Vrije tijd activiteiten, vakantie activiteiten en zorgboerderij. Het kind 

wordt even uit het gezin gehaald en doet leuke dingen, terwijl de 

ouders tot rust kunnen komen. 

- Video interactie begeleiding (VIB) om de onderlinge communicatie en 

handelingen in het gezin te sturen. 

 

5. Schoolondersteuning 

- Directe ondersteuning, waarbij een medewerker van Berkel-B 

meeloopt in de klas, om zowel het kind als de leerkracht te kunnen 

ondersteunen 

- Indirecte ondersteuning door het begeleiden van een leerkracht of 

schoolteam door een orthopedagoog buiten schooltijd. Een leerkracht 

of schoolteam kan ook SVIB volgen met betrekking tot een specifiek 

kind of een specifieke problematiek. Ook kunnen leerkrachten een 

training volgen om deze zelf in de klas te geven. Bijvoorbeeld een 

faalangstreductietraining. 

 

Aanmelding Via de hoofdlocatie in Lochem. 

 

Financiering De eerstelijnszorg kenmerkt zich onder andere door het recht op een aantal 

vergoedingen voor bepaalde begeleidingsvormen op basis van zijn of haar 

ziektekostenverzekering. 

Vanuit de basisverzekering biedt Berkel-B psychologische begeleiding. Bij 

psychologische begeleiding heeft u in de basisverzekering recht op 5 sessies 

per kalenderjaar. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u 

daarnaast nog recht hebben op extra sessies. Wel heeft u een eigen bijdrage 

van € 20,- per sessie. Een aantal aanvullende verzekeringen vergoedt ook de 
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eigen bijdrage. U dient wel een verwijsbrief bij uw huisarts, een andere 

behandelend arts of bij Bureau Jeugdzorg te halen. 

Vanuit de aanvullende verzekering is het soms mogelijk de kosten voor 

creatieve therapie (beeldend, drama of muziek) en/of speltherapie vergoed te 

krijgen. De hoogte van de vergoeding is verschillend per verzekeraar en 

afhankelijk van uw gekozen aanvullend pakket. Het is meestal niet 

noodzakelijk een verwijsbrief bij uw huisarts te halen. Wij adviseren u vooraf 

uw polisvoorwaarden na te gaan op de mogelijkheden. 
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Naam De Geheime Tuin Kinder en Jeugdtherapie 

 

Contactgegevens De Geheime Tuin heeft vestigingen in Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Bussum 

en Maarsen 

 

Vestiging Apeldoorn 

Regentesselaan 7 

7316 AA Apeldoorn 

Tel:  

apeldoorn@degeheimetuin.info 

www.degeheimetuin.info 

 

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur, behalve op 

woensdag. De behandelaren zijn op hun directe telefoonnummer te bereiken 

tussen 12.00 en 12.30 uur en zijn bereikbaar per mail.  

 

Medewerkers: 

• Eke Petter (GZ-psycholoog)   

Tel: 088-0201534 

• Lidewij Wouters (GZ-psycholoog) 

Tel: 088-0201553 

• Saskia van der Hijden (Orthopedagoog/Psycholoog / Orthopedagoog-

generalist i.o.) 

Tel: 088-0201531 

 

Doelgroep Eerstelijns psychologische hulp voor kinderen, jongeren en ouders 

 

Doelstelling Met kinderen, jongeren en gezinnen wordt er gewerkt aan oplossingen voor 

psychologische en sociaal-emotionele klachten. Kinderen en ouders worden 

zelf actief betrokken bij het zoeken naar oplossingen. Ook scholen en 

dierbaren zoals grootouders kunnen in overleg bij de behandeling betrokken 

worden.  

De basis van elke behandeling is de eigen motivatie van kinderen, jongeren en 

ouders om een oplossing te vinden die voor hen werkt. Men werkt 

oplossingsgericht en systeemtherapeutisch.  

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier/1 

De Geheime Tuin behandelt geen leerproblemen en kinderen met een 

verstandelijke beperking. 

Voor diagnostisch onderzoek moeten kinderen minimaal 6 jaar oud zijn.  

Er wordt gewerkt met cognitieve gedragstherapie, EMDR-therapie en 

systeemtherapie. 

Naast diagnostiek biedt De Geheime Tuin ook groepstherapieën: 

- Anders boos worden. Een groep waarin kinderen hun emoties leren 

reguleren 

- De leeuw is los! Een groep voor jonge kinderen en hun ouders met 

angstklachten 

- Just do it! Een groep voor kinderen en jongeren met angst- en 

stemmingsklachten 

- Run to relax! Een groep voor jongeren met stemmingsklachten 
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En een groepstraining: 

- Uit elkaar is wel apart. Een groep voor kinderen van gescheiden ouders 

 

Aanmelding Er is een verwijsbrief van de huisarts nodig en een getekende 

toestemmingsverklaring. 

 

Financiering De kosten worden grotendeels vergoed uit de basisverzekering  en de 

contracten die ze afgesloten hebben met de meeste verzekeraars. 
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Naam Francis Zwiers 
Praktijk voor Integratieve Kindertherapie 

 

Contactgegevens Praktijk Integratieve kindertherapie 

Francis Zwiers 

Hogeweg 25 

8131 RJ Wijhe (elshof) 

Telefoon: 06 48 94 48 36 

info@franciszwiers.nl 

www.franciszwiers.nl 

 

Doelgroep Kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen 

vanaf 3-13 jaar. Bij deze therapie staat het kind met zijn of haar klacht centraal 

en wordt vanuit verschillende invalshoeken  naar het kind en de klacht 

gekeken en gewerkt. De therapie richt zich op zowel de binnenwereld  als de 

buitenwereld van het kind  zoals gezin, familie, school enz.  Doel van de 

kindertherapie is om het kind op een ontspannen en snelle manier , controle 

te laten krijgen over hetgeen waar het kind last van heeft. Het kind zal dan in 

staat zijn om keuzes te maken. Het kind leert zo te vertrouwen op zo zijn/haar 

eigen kracht, ontwikkelt ik-sterkte en zelfvertrouwen en gaat autonoom 

handelen. 

 

Doelstelling Ik help kinderen hun eigen kracht te herkennen 

 

Ondersteuning Basiszorg paticulier/1 

• Problemen in de ontwikkelingsfase: eetproblemen, slaapproblemen, 

zindelijkheidsproblemen, leerproblemen, hechtingsproblemen. 

• Gedragsproblemen: woedeaanvallen, liegen, stelen, gebrek aan 

concentratie, pesten en gepest worden. 

• Verwerking van emotionele conflicten: trauma, scheiding, angsten, 

rouwverwerking, agressie. 

• Aangeleerde probleemgewoontes: nagelbijten, duimzuigen, haar plukken, 

tandenknarsen, snoepen. 

• Lichamelijke en psychosomatische klachten: eczeem, astma, 

hyperventilatie, pijnbestrijding: (buikpijn, hoofdpijn). 

• Omgaan met bijzondere eigenschappen: spiritualiteit, hoogbegaafdheid, 

hoog sensitiviteit 

 

Aanmelding 1. startfase:  

Hierin maakt u kennis met mij en bespreekt u uw ervaringen met de klacht van 

uw kind. 

2. fase van onderzoek en diagnose:  

Ik probeer goed inzicht te krijgen in de klacht en in het denken, doen en 

voelen van uw kind. Ik onderzoek wat de oorzaak is van het probleemgedrag. 

3. fase van behandeling: 

Door te spelen met uw kind kom ik er achter hoe de binnenwereld van uw 

kind in elkaar zit. Met behulp van diverse soorten speelgoed, spelletjes en 

door creatief bezig te zijn vind ik de therapeutische vorm die het beste bij uw 

kind past. In het spel laten kinderen onbewust hun wereldbeeld zien en laten 

ze zien hoe ze het best geholpen kunnen worden. 

Wanneer de gewenste situatie bereikt is wordt de therapie afgerond. 
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Financiering Eerstelijnszorg. 

Een intake, oudergesprek, oudercoaching en sessie duren respectievelijk een 

uur en kosten € 70,- . Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VVVK 

(vereniging van & voor kindertherapeuten Beroepsvereniging VVVK. Een 

aantal zorgverzekeraars vergoeden therapeuten die zijn aangesloten bij de 

beroepsvereniging VVVK (vereniging van & voor kindertherapeuten) De 

hoogte van uw vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden 

aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder 

aanvullende geneeswijzen. Het rugzakje (PGB) kan ook mogelijkheden bieden 

om deze hulp in te schakelen. 

 

 

  



Organisaties sociale kaart WSNS Salland  27 juni 2013 

 
52 

Naam Isis 

Praktijk voor eerstlijns psychologische hulp en behandeling 

 
Contactgegevens Isis heeft vestigingen in Amersfoort, Brummen, Bussum, Den Haag, Deventer, 

Gorssel, Groenlo, Haarlem, 's-Heerenberg, Nijkerk, Nijverdal, Rotterdam, 

Terwolde, Tolkamer, Twello, Vinkeveen, Voorst, Wilp, Zetten en Zevenaar. 

 

Isis Deventer  

Bezoekadres: Nieuwe Markt 12, 7411 PA te Deventer  

 

Isis Nijverdal  

Bezoekadres: Medisch Centrum Nijverdal, Nijkerkendijk 38, 7442 LS te 

Nijverdal  

 

De locaties zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 

08.30 - 17.00 uur op nummer 088-5808000. 

E-mail: isis@isis.nl 

Website: www.isis.nl 

 

Doelgroep Isis is een praktijk voor eerstelijns psychologische hulp, met ondermeer een 

behandelaanbod voor kinderen en jongeren. 

 

Doelstelling Problemen horen bij het leven. Soms kun je echter zo vastlopen dat je 

ondersteuning kunt gebruiken. 

Uitgangspunt in ons contact met jou is dat je goed bent zoals je bent. Je hoeft 

niets te veranderen om er te mogen zijn. Maar mogelijk wil je wel iets 

veranderen in hoe je dingen aanpakt. 

Samen werken we aan het vergroten van je veerkracht om het leven weer op 

te pakken. Ook het accepteren van jezelf geeft vaak al een vermindering van je 

klachten. Naast individuele gesprekken kan een mindfulness-training hieraan 

bijdragen. 

 

Ondersteuning Basiszorg particulier/1 

Behandelaanbod kinderen en jongeren 

In het eerste gesprek bespreken we de klachten en de hulpvraag. In overleg 

gebeurt dit met ouders apart of met ouders en kind samen. Bij jongeren kan 

ook alleen met de jongere gesproken worden. Hierna vervolgt dezelfde Isis-

psycholoog de behandeling. Bij kinderen tot 16 jaar van gescheiden ouders, 

die gezamenlijk ouderlijk gezag hebben, is toestemming van beide ouders 

nodig voor een behandeling. 

Een goede diagnose vormt de basis van de behandeling. Vanuit de intake 

wordt bekeken of er ook psychologische testen afgenomen moeten worden 

om de problemen goed in beeld te krijgen. 

Isis maakt afhankelijk van de hulpvraag gebruik van cognitieve 

gedragstherapie (werken aan gedragsverandering via cognities), 

oplossingsgerichte therapie (niet het probleem, maar de oplossing staat 

centraal), EMDR (bij trauma’s) of mediatietherapie (hulp aan het kind via de 

ouders). 

Soms is een doorverwijzing naar een andere specialist nodig. Een consult 

duurt 45 minuten. 
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Aanmelding Men kan zich met of zonder doorverwijzing aanmelden. Een verwijzing van de 

huisarts is wel nodig voor vergoeding door de ziektekostenverzekering.  

Aanmelden kan via het digitale aanmeldformulier, via e-mail 

(aanmelding@isis.nl) of via het telefoonnummer 088-5808000. 

Verwijzers kunnen rechtstreeks aanmelden. Clienten kunnen zich ook 

aanmelden als zij een verwijsbrief hebben. De verwijsbrief kan per post of e-

mail gestuurd worden naar: 

 

Isis eerstelijns psychologie 

Markenhaven 25c 

3826 AC Amersfoort 

E-mail: aanmelding@isis.nl 

 

Financiering Eerstelijns psychologische zorg is in de basisverzekering opgenomen. Elke 

verzekerde is vanaf 1 januari 2013 verzekerd voor 5 gesprekken per jaar bij 

een eerstelijnspsycholoog. Isis is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars. 

Dat betekent dat zij volledig vergoed worden door de zorgverzekeraars.  

De eigen bijdrage per consult bedraagt €20,- Vaak is dit verzekerd via de 

aanvullende verzekering. 
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Naam Nijland Kroes 
Kennispraktijk voor zorg & onderwijs 

 

Contactgegevens contactpersoon: Inge Kroes  

Enkstraat 117  

8102 GK RAALTE  

Telefoon: 0570-522805       

inge@nijlandenkroes.nl  

www.nijlandenkroes.nl 

 

Doelgroep Voor kinderen en jongeren met extra ondersteuningsvragen, een stoornis of 

beperking  is deelname aan het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend. Het 

is vaak niet eenvoudig om optimaal deel te nemen aan onderwijs of de 

arbeidsmarkt. Ook zijn ze beperkter in het kiezen van vrijetijdsbesteding en 

worden allerlei dagelijkse beslissingen vaak noodgedwongen voor hen 

genomen. Soms zijn ze aangewezen op extra hulp. Wij zijn zo’n organisatie en 

ondersteunen deze kinderen en jongeren in de regio Salland en Twente. 

 

Doelstelling We zijn er niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun ouders, leraar en 

andere betrokkenen.  

 

Ondersteuning Basiszorg particulier/1 

We adviseren bij ‘zorg- en onderwijsvragen’ en bieden PGB 

logeermogelijkheden, individueel assessment, - psychologisch onderzoek , - 

begeleiding en training. Waar nodig, komen we naar het gezin, de school of 

leerwerkplek. We verbinden visie, kennis en de alledaagse praktijk van gezin, 

scholen en leerwerksituaties. Onze inbreng is gewoon, praktisch en waar 

nodig specialistisch. 

 

Aanmelding Telefonisch 

 

Financiering  
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Naam Obalo 
Remedial teaching en orthopedagogiek 

 
Contactgegevens Sperwer 17a 

8103 CH Raalte 

0572-850400 

info@obalo.nl 

www.obalo.nl 

 

Medewerkers: 

• Elvira Rouwenhorst-Pont, M-SEN 

elvira@obalo.nl 

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend 

• Martine Henning MSc  

martine@obalo.nl 

werkdag: vrijdag 

• Marian Lugtenberg  

marian@obalo.nl 

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag 

• Karin Lorkeers MSc 

karin@obalo.nl 

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

• Elke Tammeling MSc 

marianne@obalo.nl 

werkdagen: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend 

• Loes Italiaander MSc  

Email: loes@obalo.nl 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag 

• Josien Spitse MSc 

josien@obalo.nl 

werkdagen: maandag, dinsdag 

• drs. Herma Korenkamp Orthopedagoog NVO 

herma@obalo.nl 

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagochtend 

• Sandra van Leeuwen MSc 

sandra@obalo.nl 

• drs. Marjolein ter Haar GZ-psycholoog kind en jeugd 

• Hanneke van de Kamp M-SEN en gediplomeerd Remedial Teacher 

 

Doelgroep Obalo is een praktijk waar kinderen terecht kunnen die op school tegen 

moeilijkheden aanlopen. Als het leren niet verloopt zoals verwacht, dan 

kunnen wij uw kind helpen. Maar ook hebben we veel ervaring met 

hoogbegaafdheid, gedragsproblemen en sociaal emotionele problemen, zoals 

faalangst. 

De praktijk is gevestigd in Raalte, maar we zijn er voor kinderen in heel 

Overijssel en daarbuiten. 

 

Doelstelling We helpen elk kind om eruit te halen wat erin zit. Dat is belangrijk voor het 

zelfvertrouwen van nu, én natuurlijk voor een beter toekomstperspectief. 

Onze werkwijze zou "eclectisch" en "pragmatisch" genoemd kunnen worden. 
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Ondersteuning Basiszorg particulier/1 

Bij Obalo werken verschillende remedial teachers en orthopedagogen. Een 

leerling wordt toegewezen aan een van hen, dus uw kind krijgt steeds van 

dezelfde persoon les. Ook voor u als ouders of school is het fijn om een enkel 

aanspreekpunt te hebben. Dit toewijzen gebeurt meestal om praktische 

redenen of om een bepaald specialisme van een teamlid. 

 

Aanbod 

• Bij Obalo zijn verschillende soorten onderzoek mogelijk naar het 

leergedrag van kinderen: 

- dyslexiescreeningtest 

- schoolkeuze 

- dyscalculieonderzoek 

- psychodiagnostisch onderzoek 

- Wat kan Obalo u en uw kind bieden? 

De problemen die we zien bij kinderen zijn vrij uiteenlopend van 

aard. Wij bieden verschillende mogelijkheden aan om uw kind zo 

goed mogelijk te kunnen helpen. 

Als u zelf niet goed een keuze kunt maken, kunnen wij u daar 

natuurlijk bij helpen. 

- orthodidactisch onderzoek 

- dyslexieonderzoek (buiten vergoedingsregeling) 

 

• In de meeste gevallen volgt na een onderzoek individuele begeleiding 

door Obalo: 

- kortdurende hulp met Kids’ Skills 

- Huiswerkbegeleiding 

- middelbare scholieren 

- individuele begeleiding 

 

• trainingen    

- KOOK!Sova 

- mindmappen 

- Snellezen! 

 

• uitgaven    

- Inspiration mindmap software 

- RTrack-LVS 

 

• voor ouders    

- dyslexiecafé 

- Parents' Skills 

 

Aanmelding  

Financiering  
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Naam Psychologische dienstverlening IJsselgroep 
 

Contactgegevens Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) 

Tel. 088 093 15 15 

 

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.30 en 13.30 – 16.30 

 

pdij@ijsselgroep.nl 

www.ijsselgroep-pdij.nl 

 

Doelgroep Psychologische Dienstverlening IJsselgroep (PDIJ) richt zich op kinderen en 

jongeren van 4 tot 18 jaar.  

 

Doelstelling Het is een deskundig en klantgericht collectief van gezondheidspsychologen 

die .I.G. geregistreerd zijn, orthopedagogen en psychodiagnostisch 

medewerkers.  

 

Ondersteuning Basiszorg-particulier/1 

Naast kortdurende behandeling van gedragsproblemen en emotionele 

problemen biedt PDIJ psycho-diagnostisch onderzoek naar en hulp bij  

gedrags-, ontwikkelings- en leerproblemen.  

 

• Leerproblemen 

PDIJ geeft hulp en advies bij problemen op het gebied van lezen, spellen, 

rekenen, informatieverwerking, concentratie en geheugen. Ook 

hoogbegaafde kinderen kunnen op sommige momenten vastlopen binnen 

het onderwijs. Door middel van onderzoek wordt vastgesteld wat er met 

het kind aan de hand is en welke hulp en begeleiding er op school en/of 

thuis nodig is. Verder biedt PDIJ behandelingen die gericht zijn op het 

verminderen van het leerprobleem, of wanneer dat nodig is, op het leren 

omgaan met een leerprobleem. Twee veel voorkomende behandelingen 

zijn: 

 

- Diagnostiek en behandeling van dyslexie 

Op basis van een volledig leesdossier, aangeleverd door de school, kan 

PDIJ beoordelen of een kind in aanmerking komt voor een vergoede 

diagnostiek en behandeling. In de behandeling wordt veel nadruk 

gelegd op de koppeling tussen klanken en letters, zowel bij lezen als bij 

spelling. Als ondersteuning wordt gebruik gemaakt van het speciaal 

voor de IJsselgroep ontwikkelde computerprogramma ‘ISI-lezer’. Naast 

de behandeling wordt er 1 keer per week een actieve inzet van ouders 

thuis gevraagd. Omdat dyslexie een hardnekkig probleem is moet er 

rekening gehouden worden van een totale behandelingsduur van 1 tot 

1½ jaar om tot een goede en blijvende vooruitgang te komen 

 

- Cogmed Werkgeheugen Training 

Cogmed is een wetenschappelijk onderbouwde training voor het 

werkgeheugen, met als doel de concentratie te verbeteren. Bij 80% 

van de deelnemers heeft na deze training een aanzienlijke verbetering 

plaats gevonden m.b.t. de concentratie. Met name is onderzoek 

gedaan naar de effecten bij kinderen met ADHD (met en zonder 
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medicatie).  

Bij de aanmelding worden een aantal vragenlijsten opgestuurd. Als 

deze retour zijn, wordt er een afspraak gemaakt voor een intake en 

een startsessie. Hierin worden de vragenlijsten doorgesproken en 

wordt bekeken of het kind geschikt is voor de training. 

De kinderen trainen thuis op de computer. Vijf weken, vijf dagen per 

week, 45-60 minuten per dag. Kinderen trainen onder begeleiding van 

een volwassene. De voortgang van de trainingssessie van vijf weken 

wordt bijgehouden via internet.Er is wekelijks een telefonische 

coaching en na ongeveer een half jaar is er een telefonisch 

evaluatiemoment.  

 

• Gedragsproblemen 

PDIJ geeft hulp en advies bij o.a. faalangst, sociale vaardigheid, 

somberheid of depressie, angsten, te druk gedrag, problemen n.a.v. 

echtscheiding en ouderhulp bij opvoedingsvragen. 

 

Aanmelding Ouders kunnen zich op werkdagen telefonisch aanmelden. Men ontvangt dan 

een informatiepakket met daarin o.a. vragenlijsten. 

Vervolgens wordt In een intakegesprek samen de vraagstelling doorgenomen 

en bekeken welke interventies wenselijk zijn. Soms kan men met een aantal 

praktische adviezen weer verder, maar het kan ook zijn dat dit niet voldoende 

is. Er wordt dan een voorstel voor behandeling gedaan. Als er meer inzicht in 

de problemen nodig is, dan ligt een psychologisch onderzoek voor de hand. 

Aansluitend op het onderzoek kan, indien gewenst, een passende behandeling 

worden opgestart.  

 

Financiering De kosten voor onderzoek en behandeling worden door de 

ziektekostenverzekering mogelijk (deels) vergoed. Dit hangt af van de 

afgesloten ziektekostenpolis. 
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Naam PRO 
Praktijk voor Remedial Teaching en Orthopedagogisch advies  

 
Contactgegevens Postadres en Bezoekadres: De Regge, zorg onder dak 

Reggelaan 107, 8033 AZ Zwolle 

Telefoon: 038 465 73 90 

 

PRO is maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.15 uur per telefoon 

bereikbaar. Op donderdag tussen 15.00 en 16.00 uur secretaresse Marianne 

van der Meer. Op een ander moment kan de voicemail ingesproken worden of 

per e-mail:  informatie@pro-zwolle.nl 

 

Remedial teachers / Dyslexiespecialist: 

• Mw. G. Houwing: prohouwing@pro-zwolle.nl 

• Mw. J. van der Vegte: provdvegte@pro-zwolle.nl 

• Mw. R. Bouwman: probouwman@pro-zwolle.nl 

 

GZ-psychologen / Orthopedagogen / Kinder- en Jeugdpsychologen: 

• Mw. drs. T.G. van den Berg: provdberg@pro-zwolle.nl 

• Mw. drs. G.J. Meijer: promeijer@pro-zwolle.nl 

 

Doelgroep Ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van ongeveer 4-18 jaar. 

Leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

PRO is een particuliere praktijk. Het werkgebied is Zwolle en omgeving. 

 

Doelstelling Door de samenwerking tussen de orthopedagogen en de remedial teachers 

kan PRO op een breed terrein begeleiding bieden. Deze mogelijkheden 

worden breder door een goede samenwerking met verschillende 

hulpverlenende instanties. Bijvoorbeeld: 

• Schoolbegeleidingsdiensten 

• Dimence 

• Kinderfysiotherapie  

• Speltherapie  

• Logopedie  

• Kinderarts  

• Andere particuliere hulpverleners 

 

Ondersteuning Basiszorg particulier/1 

De orthopedagogen, ook kinder- en jeugdpsychologen, bieden advies en 

begeleiding bij opvoedings- en ontwikkelingsvragen. 

De remedial teacher begeleidt kinderen met specifieke (leer)problemen. 

 

Aanmelding PRO is een particuliere eerstelijns praktijk voor ouders en verzorgers uit Zwolle 

en omgeving. Naar aanleiding voor de vraag voor begeleiding of onderzoek 

wordt tijdens het intakegesprek bekeken of aan de vraag voldaan kan worden. 

Voorafgaand aan het intakegesprek ontvangt men een bevestiging. Daarbij 

krijgt men de algemene voorwaarden en de tarieven. Bij de bevestiging van 

het intakegesprek ontvangt men de volgende informatie: 

• Informatie over het zorgverleningscontract  

• Regeling afspraken  
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• Bereikbaarheid per telefoon  

• Beroepsethiek  

• Tarieven en betaling 

 

Financiering Eerstelijnszorg. 

PRO werkt  met vaste tarieven voor onderzoeken en begeleiding.  

De orthopedagogen bieden kortdurende psychologische hulp. Dit wordt 

(deels) vergoedt door de ziektekostenverzekeraar. Het komt ook voor dat een 

kind en/of ouders langdurige begeleiding vragen. Soms kan een Persoons 

Gebonden Budget (PGB) aangevraagd worden, waaruit de kosten van PRO 

worden betaald. 

De orthopedagogen zijn tevens Kinder- en jeugdpsychologen. Zij staan als 

Gezondheidszorg Psychologen ingeschreven in het B.I.G.- Overheidsregister. 

Dit laatste is een voorwaarde voor vergoeding door de 

ziektekostenverzekeraar. 

De kosten voor de begeleiding van de remedial teacher komen vaak voor 

rekening van de ouders.  
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Naam Psychologenpraktijk Wijhe e.o. 
 

Contactgegevens Psychologenpraktijk Wijhe e.o. 

Emmeke Grandjean 

Schemspad 2 

8131 CA Wijhe 

Tel: 0570-523263 

De praktijk is geopend op maandag, woensdagmiddag en donderdag 

 

Doelgroep Eerstelijns psychologische zorg aan volwassenen, jongeren en kinderen.  

 

Doelstelling Het herkennen van eigen kwetsbaarheden en valkuilen. Door deze beter te 

leren hanteren ervaart men weer meer balans in het leven.  

De werkwijze is praktisch en probleemgericht. Een daarbij veel gehanteerde 

behandelvorm is cognitieve gedragstherapie. Daarnaast wordt ook gebruik 

gemaakt van EMDR, speltherapie en mindfulness/ACT. 

Emmeke Grandjean is ook werkzaam bij Pro Juventus, centrum voor kinder- en 

jeugdpsychiatrie in Wezep. 

 

Ondersteuning Basiszorg particulier/1 

Klachten waarvoor men bij de praktijk terecht kan: 

- somberheid en depressiviteit 

- angst- en dwangklachten 

- onverwerkte rouw 

- spanningsklachten en burn-out 

- onbegrepen lichamelijke klachten 

- opvoedingsproblemen 

- slaapproblemen 

- gedragsproblemen 

- overgewicht/obesitas 

- problemen rondom echtscheiding 

- traumaverwerking 

 

Aanmelding Veelal na overleg met en verwijzing door de huisarts.  

 

Financiering De vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en polis. Het tarief is € 96,- per 

gesprek van 3 kwartier. 
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Naam Bureau Jeugdzorg Overijssel 
 

Contactgegevens Regiokantoor IJssel-Vecht 

Postadres: 

Postbus 568, 8000 AN Zwolle 

Bezoekadres: 

Burgermeester Drijbersingel 39, Zwolle 

Telefoon (038) - 851 48 00 

www.bjzo.nl 

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur 

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel, locatie Deventer 

Bezoekadres: 

Diepenveenseweg 149 

7413 AP Deventer 

Postadres: 

Postbus 198 

7400 AD Deventer 

Telefoon: (0570) – 56 88 55 

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur 

 

Bureau Jeugdzorg Overijssel, locatie Raalte 

Bezoekadres: 

Passage 5 

Telefoon: (038) – 851 48 00 

Openingstijden: bezoek volgens afspraak 

 

Doelgroep  

Doelstelling  

Ondersteuning Basiszorg – Jeugdzorg - Jeugd-GGZ/2 

Loopt de ontwikkeling van kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig gevaar vanwege 

problemen bij het opgroeien en opvoeden, dan helpt Bureau Jeugdzorg 

Overijssel (BJZO) deze kinderen én hun ouders/opvoeders. Wij ondersteunen 

ook kinderen die depressief of autistisch zijn of ernstige gedragsproblemen 

hebben. Kinderen met lichte problemen worden geholpen door de 

eerstelijnszorg, zoals de huisarts of het maatschappelijk werk. 

  

Vrijwillige hulp 

Kinderen, jongeren, ouders, opvoeders kunnen zelf het initiatief nemen en 

contact met ons opnemen. Professionele hulpverleners kunnen naar ons 

doorverwijzen en/of ons benaderen voor informatie en advies. Gaat het om 

kindermishandeling? Ook dan kan iedereen contact met ons opnemen via het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 

kunnen met alles wat ze bezighoudt bellen of chatten met de Kindertelefoon. 

  

Niet vrijwillige hulp 

Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft ook de taak om kinderen en jongeren te 

beschermen. Dat betekent dat we ouders (of verzorgers) en kinderen kunnen 

dwingen om hulp te krijgen. We doen dat als we ons ernstige zorgen maken 

over het gezin waarin een kind leeft en opgroeit. 

Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft verder een afdeling Jeugdreclassering. 



Organisaties sociale kaart WSNS Salland  27 juni 2013 

 
63 

Begeleiders van deze afdeling helpen om te voorkomen dat jongeren opnieuw 

met politie of justitie in aanraking komen. 

Aanmelding Vrijwillige hulp: 

Kinderen, jongeren, ouders, opvoeders kunnen zelf het initiatief nemen en 

contact met ons opnemen. Professionele hulpverleners kunnen naar ons 

doorverwijzen en/of ons benaderen voor informatie en advies. Gaat het om 

kindermishandeling? Ook dan kan iedereen contact met ons opnemen via het 

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Kinderen en jongeren van 8 tot 18 

kunnen met alles wat ze bezighoudt bellen of chatten met de Kindertelefoon. 

 

Niet vrijwillige hulp: 

Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft ook de taak om kinderen en jongeren te 

beschermen. Dat betekent dat we ouders (of verzorgers) en kinderen kunnen 

dwingen om hulp te krijgen. We doen dat als we ons ernstige zorgen maken 

over het gezin waarin een kind leeft en opgroeit. 

Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft verder een afdeling Jeugdreclassering. 

 

Financiering  
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Naam Kinderergotherapie Monique Mollink 
 

Contactgegevens Monique Mollink  

Kinderergotherapie Praktijk  

Rietzanger 12 

8103 EN Raalte 

praktijk@moniquemollink.nl  

Tel: 0572 - 366423 

www.moniquemollink.nl 

 

Doelgroep Kinderen worden ingedeeld in de volgende groepen: 0 – 4 jaar, 4 – 8 Jaar, 8 – 

12 jaar, 12 – 18 jaar. 

 

Doelstelling Kinderergotherapie richt zich op het verbeteren van activiteiten uit het 

dagelijks leven op school en thuis. Het gaat om handelingen / activiteiten die 

de kinderen zelf willen leren of die ouders belangrijk vinden. Het betreft spel, 

zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden. 

Er hoeft niet altijd een duidelijk aanwijsbare reden te zijn voor de problemen 

in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder 

bekende oorzaak. Het kan hen wel zodanig beperken dat dit gevolgen heeft 

voor hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.  

Andere kinderen die bij de kinderergotherapie komen ondervinden problemen 

in het dagelijks leven door een lichamelijke beperking, gedrags- of 

contactstoornis. 

De ergotherapeut kijkt waarom het kind vastloopt. Door middel van 

behandeling en/of het geven van advies aan het kind, de ouders en andere 

betrokkenen worden de problemen opgelost dan wel verminderd . 

 

Ondersteuning Jeugdgezondheidszorg 

Om een goed beeld te krijgen van het kind in zijn eigen omgeving, wordt er 

gevraagd een vragenlijst in te vullen, eventueel aangevuld met een vragenlijst 

voor de school of opvang waar het kind naar toe gaat. De behandeling start 

met een gesprek met de ouders en vanaf 7 jaar ook met het. 

 

Daarnaast doen ze een observatie van het kind in hun praktijk, eventueel 

aangevuld met een extra observatie of test in onze praktijk of thuis, op school 

of op de opvang. Op deze manier brengen worden de sterke en zwakkere 

kanten van het kind in kaart gebracht op het gebied van dagelijkse 

vaardigheden (ADL), de handigheid in het aanleren van nieuwe vaardigheden 

(praxis) en de voorwaarden op het gebied van de motoriek en de verwerking 

van zintuiglijke prikkels (sensorische integratie). 

Na deze eerste fase volgt de individuele behandeling. Dit kan 

plaatsvinden thuis, op school of op de opvang of in hun praktijk. Afhankelijk 

van de vraag en de leeftijd van het kind is de ouder bij de behandeling van hun 

kind aanwezig. Deze behandel- of cursus fase wordt altijd afgesloten middels 

een gesprek met of bezoek aan de school of opvang. 

 

In de evaluatiefase wordt met de ouder besproken in hoeverre de vraag 

beantwoord is en wat de voorwaarden zijn om de vooruitgang vast te houden. 

Eventueel wordt een vragenlijst, observatie of test herhaald om vast te leggen 

waarin het kind vooruitgang heeft geboekt. 
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De groep van 4-8 jaar zit in de onderbouw van het basisonderwijs. Ze zitten in 

groep 1/2/3/4. Ze kunnen problemen ondervinden op onderstaande punten: 

• heeft motorische mijlpalen verlaat bereikt (rollen,zitten, kruipen, lopen);  

• kan minder dan zijn leeftijdsgenootjes;  

• leert sprongsgewijs;  

• verleert iets wanneer hij het niet meer doet;  

• heeft extra herhaling nodig voordat hij iets leert;  

• leert weinig van zelf doen,  

• leert vooral van voordoen en samen doen;  

• heeft weinig drang om iets zelf te doen of te leren;  

• kan zichzelf niet vermaken;  

• kan iets in de ene situatie wel, maar in een andere situatie niet, is 

wisselend hierin;  

• doet alles traag;  

• het leren schrijven verloopt moeizaam;  

• kijkt niet naar wat hij doet;  

• heeft moeite met concentreren.  

 

De groep van 8-12 jaar zit in de midden en bovenbouw van de basisschool. Ze 

zitten in groep 5/6/7/8. Zij kunnen problemen ondervinden op onderstaande 

punten: 

• kan minder dan zijn leeftijdsgenootjes;  

• leert sprongsgewijs;  

• heeft extra herhaling nodig voordat hij iets leert;  

• leert weinig van zelf doen, hij leert vooral van voordoen en samen doen;  

• heeft weinig drang om iets zelf te doen of te leren;  

• kan zichzelf niet vermaken;  

• kan iets in de ene situatie wel, maar in een andere situatie niet, is 

wisselend hierin;  

• zit scheef of nooit stil;  

• moeite met concentreren;  

• heeft een slecht leesbaar handschrift;  

• doet alles traag;  

• kijkt niet naar wat hij doet;  

• moeite met veranderingen;  

 

Aanmelding Andere therapeuten, ouders, collega's of vrienden kunnen attenderen op de 

ergotherapiepraktijk vanwege mogelijke problemen van een kind. Telefonisch 

of per e-mail kunnen ouders  hun kind aanmelden voor ergotherapie of 

kunnen er vragen over ergotherapie gesteld worden. Er is een verwijzing van 

een huisarts, schoolarts of specialist nodig, voordat een ergotherapeut een 

kind mag behandelen. 

Vanaf  juli 2011 is de wet ingegaan dat de ergotherapie direct toegankelijk is. 

Vanaf 1 januari 2012 zullen de meeste zorgverzekeringen de directe 

toegankelijkheid toestaan. 

 

Financiering In de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vergoed. 
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Naam Logopedie praktijken Deventer en omstreken 
 

Contactgegevens Logopedie praktijken Deventer en omstreken is een samenwerkingsverband 

van logopediepraktijken uit de regio Deventer, verenigd in de zogenaamde 

“Kwaliteitskring Deventer”.  Zie www.logopediedeventer.nl 

Enkele Praktijken: 

 

Logopediepraktijk Olst 

Praktijkadres: 

Mw. P.J. Koekkoek  

Watertorenstraat 8 | 8121 BR Olst  

Postadres: 

Ringmus 15 | 8121 JL Olst | 0570-564129  

logopedie.olst@planet.nl | site: www.logopedie-olst.nl 

 

Logopediepraktijk Bathmen  

Mw. T.N. Talma-Pijlman  

Praktijk- en postadres: 

Enklaan 11 | 7437 PM Bathmen | 0570-542999  

tetta.talma@gmail.com 

 

Logopediepraktijk Holten 

Mw. J.M. van Essen - Lysen 

Praktijk- en postadres: 

Schoolstraat 27 | 7451 EV Holten | 0548-362299 / 06-21264569  

info@logopedieholten.nl | site: www.logopedieholten.nl 

 

Deventer 

Spraak-taal polikliniek, spreekuur voor spraak,- taal- en stemstoornissen  

Deventer Ziekenhuis afdeling KNO | 0570-592144 (telefonische afspraken en 

overleg)  

info: www.dz.nl/kno  

 

Doelgroep Clienten in alle leeftijden met communicatieve problemen  

 

Doelstelling Het fundament van de kwaliteitskring wordt gevormd door intercollegiaal 

overleg 

 

Ondersteuning Jeugdgezondheidszorg 

Zij onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van 

taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven 

zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers. 

 

Aanmelding Aanmelding voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling gebeurt na 

verwijzing door een huisarts, specialist, tandarts, orthodontist.  

 

Financiering De kosten voor onderzoek en behandeling worden door de zorgverzekeraar 

vergoed na verwijzing. 

Vanaf 1 januari 2012 is de logopedie direct toegankelijk en kan u zonder 

verwijzing naar de logopediepraktijk, afhankelijk van de zorgverzekeraar.  
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Naam Logopediepraktijk Salland 
 

Contactgegevens Hoofdlocatie: 

Stationsstraat 5 

8102 EB  Raalte 

Tel: 0572 - 351100 

E-mail: info@logopedieraalte.nl 

www.logopedieraalte.nl 

Logopedisten: Dorothe Groen-Schulten, Hanneke Berenpas, Liesbeth 

Nijenkamp en Lisette Kin, Lotte Lenkens, Judith Stoter 

Dagelijks aanwezig. 

 

Locatie Raalte Noord: 

Fazant 32 

8103 EL  Raalte 

Tel: 0572 - 362140 

Logopedist: Dorothe Groen-Schulten 

maandagmiddag- dinsdagmiddag - woensdagmiddag - vrijdagmiddag. 

 

Medisch centrum Heeten 

Uilenbroekstraat 82, Heeten 

Logopedist: Hanneke Berenpas 

dinsdag en woensdagmiddag 

 

Gezondheidscentrum de Parel Luttenberg 

Wispelweg 2b, Luttenberg 

Logopedist: Lisette Kin 

maandagmiddag 

 

Gezondheidscentrum t Kruuspunt Haarle 

Poggenbeltweg 2, Haarle 

Logopedist: Liesbeth Nijenkamp 

maandagmiddag en woensdagochtend 

 

Locatie Heino (tandartsenpraktijk) 

Marktstraat 11-13,  Heino 

Logopedist: Dorothe Groen-Schulten 

donderdagmiddag 

 

Brede school ‘Ons plein’ Heino 

Grote Beukelaer 2,  Heino 

Logopedist: Judith Stoter 

dinsdagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend 

 

‘de Springplank’ Heino 

Canadastraat 37 

8141 AB  Heino 

Logopedist: Judith Stoter 

maandag 
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‘A. Bosschool’ Wesepe 

Scholtensweg 44 

8124 AJ  Wesepe 

Logopedist: Marjan Stam 

maandagochtend 

 

Oostenwind 

Monumentstraat 60 

8102 AM  Raalte 

Logopedist: Marjan Stam 

woensdagochtend. 

 

Carmel college Salland, Praktijk Onderwijs 

Florens Radewijnsstraat 6 

8101 BW  Raalte 

Logopedist: Hanneke Berenpas 

woensdagochtend, vrijdagochtend 

 

Doelgroep De logopediepraktijk Salland is een allround praktijk, waarbij zowel clienten 

van zeer jonge leeftijd als ouderen met communicatieve problemen worden 

geholpen. 

 

Doelstelling Men kan worden geholpen op het gebied van: 

1. adem- en stemproblemen, problemen met de zangstem 

2. spraakproblemen, waaronder stotteren en dysartrie (Parkinson) 

3. taalproblemen, waaronder afasie 

4. hoorproblemen 

5. problemen met lezen en spellen, dyslexie 

6. eet- en drinkproblemen (0-2 jarigen/ kinderen met syndroom van 

Down) 

 

Ondersteuning Jeugdgezondheidszorg 

Op verwijzing van de huisarts of specialist vindt een intakegesprek plaats. De 

logopedist achterhaalt tijdens dit intakegesprek samen met de client welke 

problemen er zijn. Vervolgens wordt er onderzoek verricht dat leidt tot 

gerichte advisering over de te volgen therapie. Samen met de client wordt 

bepaald welk doel wordt nagestreefd.  

 

Therapie: 

In de therapie wordt stap voor stap naar het doel toegewerkt.  

Oefeningen en werkvormen worden samen met de client besproken. 

 

Voorlichting en vroegtijdige hulp: 

Logopedisten van de praktijk geven graag voorlichting en advies aan ouders, 

leerkrachten, peuterspeelzaalleidsters, begeleidsters kinderdagopvang,  

begeleidsters buitenschoolseopvang, artsen, specialisten, consultatiebureau 

artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen. 

 

De praktijk is gespecialiseerd in: 

- eet- en drinkproblemen bij het jonge kind, pre-verbale logopedie. 

- lees- en schijfproblemen, dyslexie. 

- stemproblemen, middels manuele facilitatie of massage technieken 
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volgens Ocker. 

- stemproblemen in combinatie met zangproblemen. 

- slikproblemen bij ouderen, dysartrie (Parkinson). 

- Oromyofunctionele therapie.  

- stotteren/ broddelen. 

 

Aanmelding Aanmelding voor logopedisch onderzoek en/ of behandeling gebeurt na 

verwijzing door een huisarts, specialist, tandarts, orthodontist.  

 

Financiering De kosten voor onderzoek en behandeling worden door de zorgverzekeraar 

vergoed na verwijzing. 

Vanaf 1 januari 2012 is de logopedie direct toegankelijk en kan u zonder 

verwijzing naar de logopediepraktijk, afhankelijk van de zorgverzekeraar.  
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Naam Praktijk Kinderfysiotherapie Raalte 
 

Contactgegevens Monumentstraat 55a 

8102 AK Raalte 

Tel: 0572-356278 

www.kinderfysiotherapieraalte.nl 

info@kinderfysiotherapieraalte.nl 

 

Praktijk kinderfysiotherapie Raalte werkt op de volgende locaties: 

- Raalte, dagelijks op de praktijk en aan huis 

- Luttenberg, elke woensdagmiddag in gezondheidscentrum De Parel  

- De Zonnehof, school voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs  

- De Horizon, school voor speciaal basisonderwijs  

- Basisschool Oostenwind  

- Peuterplus 

 

Openingstijden praktijk: 

- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur 

- Woensdag van 8.00 uur tot 21.00 uur 

- Zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 

 

Doelgroep Hun fysiotherapie is gericht op baby's, kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) 

die achterblijven in hun motorische ontwikkeling of door ziekte of een 

handicap beperkt zijn in het bewegen. 

 

Doelstelling Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen  de fysiotherapie. Het is een 

vier-jarige post-HBO opleiding met de mogelijkheid tot het behalen van de 

professional master. Kinderfysiotherapie is gericht op het  bewegen van 

kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen 

of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat de invloed van de motorische 

beperkingen is op het functioneren van het kind in het dagelijks leven, op 

school, thuis en tijdens sporten. 

 

Marijke Schmidt is afgestudeerd als fysiotherapeute in 1979. Sindsdien is ze 

werkzaam geweest met kinderen in ziekenhuizen, particuliere praktijken, het 

speciaal onderwijs en met meervoudig gehandicapte kinderen.  

Annemarie Duteweerd is in 2005 afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut . 

In 2007 is ze begonnen met de Master opleiding kinderfysiotherapie en is in 

2011 afgestudeerd. Voor het behalen van haar professional master heeft zij 

onderzoek gedaan naar het lange termijn effect van de voorkeurshouding bij 

zuigelingen. 

Mariëlle Lankhorst is afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut in 2010 en is 

bezig met haar 3e jaar aan de opleiding kinderfysiotherapie. Vanaf 1 januari 

2013 wordt Annemarie vanwege haar zwangerschap vervangen door Mariëlle 

Lankhorst. 

 

Hun specalisaties zijn: 

- Voorkeurshoudingen  

- Kinderen met een achterstand in de motorische ontwikkeling en 

verstandelijke beperking, waaronder kinderen met het syndroom van 

Down, ADHD, ADD, DCD, PDD-NOS  
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- Kinderen met neurologische aandoeningen, waaronder Centrale 

Parese  

- Kinderen met ademhalingsproblemen zoals astma  

- Kinderen met schrijfproblemen  

- Kinderen met orthopedische en sportgerelateerde klachten 

 

Ondersteuning Jeugdgezondheidszorg 

Na aanmelding bij de praktijk wordt het kind ingepland voor een screening/ 

onderzoek. Een screening wordt uitgevoerd bij een aanmelding zonder 

verwijzing. Bij het screenen wordt bekeken of de hulpvraag past binnen de 

competentie van de kinderfysiotherapeut.  

Tijdens het onderzoek wordt eerst door middel van een vraaggesprek bepaald 

wat precies de hulpvraag is van het kind, de ouders en eventueel de school. 

Daarna worden testen bij het kind afgenomen en worden vaardigheden 

beoordeeld. Op deze manier wordt duidelijk wat de mogelijkheden van het 

kind zijn en waar de problemen liggen. Over het algemeen is een van de 

ouders bij het onderzoek aanwezig.  

De afspraken worden in onderling overleg gemaakt.  

  

Aan de hand van het onderzoek kan er een oudergesprek gepland worden, 

waarin de resultaten besproken en gezamenlijk de behandeldoelen 

vastgesteld worden. 

 

De behandeling vindt plaats op een van de lokaties in Raalte of Luttenberg 

 

Indicaties voor peuters en kleuters zijn o.a.:  

- Veel vallen  

- Angst om te bewegen  

- Het niet of laat lopen  

- Tenenlopen   

- Asymmetrische ontwikkeling   

- Houterig bewegen   

- Niet stil kunnen zitten  

- Neurologische problemen  

- Orthopedische problemen, waaronder kinderen met klompvoeten  

- Spierziekten     

           

Voor kinderen in de basisschoolleeftijd:  

- Testen/onderzoek op motorische ontwikkelingsachterstand, zowel grove 

als fijne motoriek.  

- Motorische schoolrijpheidstest; leeftijd 4 tot 6 jaar.  

- Onderzoek naar de schrijfvoorwaarden en behandeling van 

schrijfproblemen.  

- Onderzoek naar de handvoorkeur, ruimtelijke oriëntatie, spiegelingen 

links/rechtshandigheid.  

- Onderzoek naar de visuele motoriek en visueel-motorische integratie.  

- Kinderen met een onhandige motoriek, mogelijk ten gevolge van DCD of 

dyspraxie, t.g.v. ADHD of pervasieve ontwikkelingsstoornissen. 

- Mentale retardatie, waarbij ook sprake is van een motorische achterstand.  

- Motorische problemen als gevolg van onzekerheid/emotionele 

kwetsbaarheid/weerbaarheid.  

- Problemen met het tast-, evenwicht- of spiergevoel (sensorische 
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integratie).  

- Houdingsproblemen/orthopedische problemen b.v. afwijkend 

looppatroon, scoliose, klompvoeten.  

- Ademhalingsproblematiek  

- Jeugdreuma 

 

Aanmelding De aanmelding kan op verschillende manieren: 

1. Op eigen initiatief. U heeft geen verwijsbrief nodig.  

2. Via de consultatiebureau-arts of schoolarts. U heeft geen verwijsbrief 

nodig. Wel is er vanaf 2013 bij de meeste verzekeraars een verwijzing 

door de huisarts of  jeugdarts nodig bij een behandeling aan huis.  

3. Via de huisarts. U krijgt dan meestal een verwijsbrief. 

4. Via de specialist. Dat kan een kinderarts, een kinderorthopeed, een 

kinderneuroloog of een andere specialist zijn. U krijgt dan meestal een 

verwijsbrief. 

5. Uw wil uw kind op school laten behandelen, in dit geval is er altijd een 

verwijsbrief nodig 

 

Aanmelden of overleg over wat mogelijk is kan via het aanmeldformulier op 

hun website of telefonisch. 

 

Financiering Voor kinderen tot 18 jaar met een niet-chronische aandoening geldt dat 

kinderfysiotherapie max. 18 keer volledig vergoed wordt uit de 

basisverzekering. Daarboven dient men een aanvullende verzekering te 

hebben voor verdere behandeling.  

Kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een chronische aandoening 

wordt volledig vergoed.  

 

Indien men niet verzekerd is voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven: 

- Reguliere zitting € 29,00  

- Screening € 15,00  

- Intake en onderzoek na screening € 43,00 

- Intake en onderzoek na verwijzing € 43,00 

- Eénmalig kinderfysiotherapeutisch consult € 57,00  

- Zitting kinderfysiotherapie € 43,00  

- Eénmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 43,00 

- Instructie / overleg ouders van een kind € 43,00  

- Toeslag aan huis € 15,00  
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Naam AUDIOLOGISCH CENTRUM 

 

Contactgegevens Oosterlaan 20 

8011 GC Zwolle 

tel.: 038-4218711 (afspraken) 

E-mail: secretariaat-acz@pento.nl 

www.aczwolle.pento.nl 

 

In hetzelfde pand zijn ook gevestigd: 

De Stichting Gezinsbegeleiding voor dove en slechthorende kinderen,  

Het Informatie en Advies Centrum Oorakel en het dylexie centrum Braams en 

Partners  

 

Doelgroep Het Audiologisch Centrum Zwolle is een gespecialiseerd centrum voor 

onderzoek, revalidatie, advies en begeleiding voor mensen met 

gehoorproblemen en kinderen met een taal- en spraakachterstand.  

 

Doelstelling Het AC heeft 2 hoofdtaken: 

1. Diagnostiek, technische revalidatie, advisering en begeleiding bij 

slechthorendheid. 

2. Diagnostiek, advisering en beperkte begeleiding bij kinderen met 

taal/spraak-problemen. 

 

Ondersteuning Jeugdgezondheidszorg/2 

In het centrum werkt een multidisciplinair team dat bestaat uit: audiologen, 

audiologie-assistenten, logopedisten, linguist, maatschappelijk werkenden, 

(GZ)psychologen, orthopedagogen, pedagogisch medewerkers, 

gezinsbegeleiders en technici. Het Audiologisch Centrum beschikt ook over 

een dienst gezinsbegeleiding.  

Audioloog 

De audiologen zijn deskundigen op het gebied van het functioneren van 

gehoor. Zij geven leiding aan het onderzoek en de hoorrevalidatie bij cliënten 

die met gehoorklachten naar het AC verwezen zijn en werken hieraan ook 

actief mee.  

Audiologie-assistent 

De audiologie-assistenten voeren gehooronderzoeken uit bij oudere kinderen 

en volwassenen. Zij spelen een belangrijke rol bij de advisering en controle van 

hoortoestellen en aanvullende apparatuur.  

Logopedist 

De logopedisten testen het gehoor en verrichten onderzoek naar de taal-

/spraakontwikkeling bij (jonge) kinderen en geven vervolgens aan ouders 

adviezen op dit gebied.  

Linguist 

Een linguïst is iemand met een wetenschappelijke achtergrond die zich 

gespecialiseerd heeft in taal. Een (klinisch) linguïst, ook wel taalkundige 

genoemd, voert onderzoek uit bij mensen met (complexe) taalproblemen. Het 

verschil tussen een logopedist en linguïst is dat een logopedist taalonderzoek 

verricht door taaltests af te nemen. Een linguïst kijkt daarnaast ook naar het 

spontane taalgebruik van mensen. Door middel van een video-opname wordt 

informatie verkregen over het taalgebruik van iemand tijdens een spel- of 

gesprekssituatie.  
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Maatschappelijk werker 

De maatschappelijk werkers begeleiden zowel kinderen (en hun ouders) als 

volwassenen bij problemen ten gevolge van slechthorendheid, taal-

/spraakachterstand, oorsuizen of overgevoeligheid voor geluid. Zij verstrekken 

waar nodig uitgebreide informatie aan cliënten en mensen in hun omgeving.  

Psycholoog/orthopedagoog 

De psychologen verrichten onderzoek bij kinderen met problemen op het 

gebied van het gehoor en/of de taal/spraak-ontwikkeling. Zij kijken met name 

naar de algehele ontwikkeling van het kind in relatie tot deze problematiek en 

geven gericht advies aan de ouders met betrekking tot begeleiding, 

behandeling en/of aanvullende diagnostiek.  

Pedagogisch medewerkers 

De pedagogisch medewerker begeleidt een groep auditief beperkte kinderen 

of kinderen met spraak/taalmoeilijkheden ter bevordering van de 

communicatieontwikkeling.  

Gezinsbegeleiders 

De gezinsbegeleider komt in de thuissituatie (en eventuele andere plekken 

waar het kind verblijft) om de hulpvraag van ouders en hun kind met een 

auditieve of spraak/taal beperking te ondersteunen.  

Communicatiedocent 

De communicatiedocent geeft les in de Nederlandse gebarentaal aan ouders 

van dove- en slechthorende kinderen en aan de medewerkers van het 

audiologisch centrum.  

Technicus 

De technicus zorgt ervoor dat alle technische onderzoeksapparatuur en het 

computernetwerk betrouwbaar functioneert. Hij beheert en installeert zowel 

de hoortoestel- als de administratieve  programmatuur. Kalibreert alle 

meetinstrumenten binnen ons centrum. 

 

Aanmelding Om gebruik te kunnen maken van de hulp door het Audiologisch Centrum is 

een verwijzing nodig van de huisarts, keel-neus-oorarts, kinderarts, 

consultatiebureau-arts of arbo-arts. 

 

Financiering Geen, de kosten vallen onder de basisverzekering 
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Naam De Vogellanden 

 

Contactgegevens De Vogellanden 

Bezoekadres  

Hyacinthstraat 66a  

8013 XZ Zwolle  

 

Postadres 

Postbus 1057 

8001 BB Zwolle 

Tel: 038-498 11 11  

E-Mail: info@vogellanden.nl 

www.vogellanden.nl 

 

Medisch secretariaat kinderrevalidatie 

Tel: 038-498 11 72  

E-mail: kinderrevalidatie@vogellanden.nl 

 

Doelgroep Revalidatie voor kinderen en volwassenen na ziekte, trauma of een 

aangeboren afwijking.  

 

Doelstelling De kinderrevalidatie van De Vogellanden biedt een uitgebreid poliklinisch 

behandelaanbod voor kinderen met complexe problematiek, waaronder 

motorische stoornissen. 

 

Ondersteuning Jeugdgezondheidszorg/2 

Behandelteams 

De kinderrevalidatie van De Vogellanden heeft een uitgebreid poliklinisch 

behandelaanbod voor kinderen met een lichamelijke beperking.  

• Kinderen jonger dan acht jaar kunnen terecht bij het 

vroegbehandelingsteam:  

Het vroegbehandelingsteam werkt samen met u en uw kind aan zijn of 

haar ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is dat uw kind leert zo zelfstandig 

mogelijk te worden met zijn of haar beperking, nu en in de toekomst. 

Onderzoek en behandeling vinden plaats in een pedagogisch kader. De 

behandeling richt zich zowel op de ontwikkeling van uw kind als op de 

gevolgen van de beperking van uw kind voor uw gezin. 

Gesprekken 

Nadat uw kind is doorverwezen naar de vroegbehandeling van De 

Vogellanden heeft u meerdere gesprekken met de revalidatiearts, 

maatschappelijk werker en de orthopedagoog. Door deze gesprekken kan 

het behandelteam de behandeling goed afstemmen op de hulpvraag van u 

en uw kind en krijgt u een goed inzicht in de behandeling. 

Behandeling 

De behandelaren bieden uw kind motiverende activiteiten aan in de vorm 

van spel. Daarnaast oefent uw kind in de therapie op speelse wijze met 

activiteiten uit het dagelijks leven. De Vogellanden beschikt over veel 

faciliteiten zoals oefenruimtes en een zwembad die voor de therapie 

gebruikt worden. In het revalidatiecentrum kan uw kind verschillende 

soorten fietsjes en loophulpmidden uitproberen in de therapie wanneer 

dat wenselijk is. 
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• en tot 4 jaar in één van de therapeutische peutergroepen (TPG).  

Leven doe je niet alleen. Samenwerken met anderen, opkomen voor 

jezelf, met anderen spelen en plezier hebben maar ook ruzietjes oplossen; 

het hoort allemaal bij het leven. 

Leren in een groep 

Kinderen leren met en van elkaar in een groep. Binnen De Vogellanden 

bestaat voor kinderen van twee tot vier jaar de mogelijkheid tot plaatsing 

binnen één van de therapeutische peutergroepen. Kinderen komen 

hiervoor in aanmerking wanneer sprake is van een voornamelijk 

motorische beperking die een bedreiging vormt voor de normale 

ontwikkeling. Daarnaast hebben zij veelal problemen op andere 

ontwikkelingsgebieden zoals spraak/taalontwikkeling, verstandelijke en 

sociaal-emotionele ontwikkeling of eetproblematiek. 

Stimulering op alle gebieden 

In de veilige omgeving van de groep stimuleert de therapeutische 

peuterleiding de motorische en verstandelijke ontwikkeling, de 

weerbaarheid en zelfredzaamheid van het kind, zodat het zich uiteindelijk 

zo zelfstandig mogelijk kan redden. 

Individuele therapie en groepsuren 

Binnen de individuele therapiëen maar juist ook binnen het groepsaanbod 

werken de begeleiders aan individuele en meer algemene doelen. In het 

groepsprogramma zijn meerdere groepsbehandeluren opgenomen 

waarbij verschillende therapeuten aanwezig zijn. 

Het behandelteam rondom een kind bestaat uit een revalidatiearts, 

orthopedagoog, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut, 

logopedist, bewegingsagoog en  groepsleiding kinderrevalidatie. 

 

• Oudere kinderen worden behandeld in het team 8-18-jarigen  

Kinderen van 4 tot 18 jaar worden poliklinisch behandeld in De 

Vogellanden in het team 4 tot 18-jarigen. Het kan zijn dat uw kind 

voldoende heeft aan een aantal afspraken (consulten) of dat een 

behandeltraject wenselijk is. Tijdens het eerste gesprek met de 

revalidatiearts wordt besproken wat uw kind nodig heeft. 

Consulten 

Het kan zijn dat uw kind alleen aanpassingen nodig heeft, zoals spalken of 

orthopedische schoenen. In dat geval komt uw kind alleen voor consulten 

op het technisch- of het schoenenspreekuur. De revalidatiearts werkt 

daarin samen met de orthopedisch instrumentmaker en de orthopedisch 

schoenmaker. 

Behandeling 

Als uw kind meerdere soorten therapie nodig heeft, wordt hij of zij 

aangemeld bij het algemene behandelteam of in één van de 

gespecialiseerde kennisteams. Een behandelteam bestaat uit 

verschillende behandelaren zoals logopedisten, ergo- en fysiotherapeuten. 

Zij werken samen onder leiding van de revalidatiearts. De verschillende 

behandelaren stemmen de behandelingen op elkaar af, zodat u of uw kind 

optimaal kan revalideren. Gespecialiseerde teams zijn onderdelen van 

behandelteams die gespecialiseerd zijn in specifieke problematiek. In 

overleg met u stelt het team een behandelplan op, dat is afgestemd op uw 

kind. 
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Samenwerking  

Mogelijk heeft uw kind ook te maken met andere instellingen zoals het 

audiologisch centrum voor gehoorstoornissen en Bartiméus, de specialist 

voor blinden en slechtzienden. Zo nodig worden ook deze behandelaren 

uitgenodigd bij de teambesprekingen om het zorgaanbod goed af te 

stemmen. 

 

• of in het team revalidatie en onderwijs, dat behandelingen aanbiedt op 

onderwijscentrum de Twijn. 

De Vogellanden werkt nauw samen met de Twijn, een onderwijscentrum 

voor speciaal onderwijs voor de regio Zwolle. Deze school is er voor 

leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een lichamelijke, een 

verstandelijke of een meervoudige beperking. Wanneer uw kind naar 

school gaat op de Twijn en revalidatie nodig heeft, dan krijgt uw kind 

therapie van behandelaren van De Vogellanden. Uw kind krijgt de 

benodigde revalidatiebehandelingen in de schoolomgeving, binnen 

schooltijd. 

Eén kind één plan 

Therapeuten, leerkrachten en u als ouder stemmen alle benodigde 

begeleiding op elkaar af. Het gezamenlijke doel is dat uw kind zo 

zelfstandig mogelijk leert functioneren in de maatschappij. Onderwijs en 

revalidatie gaan daarbij hand in hand. 

Revalidatiebehandeling 

De logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten van De 

Vogellanden hebben specifieke deskundigheid vanuit de revalidatie. Zij 

zijn betrokken bij verschillende onderdelen van het onderwijsprogramma, 

waaronder sensogym, halliwick-zwemmen, auditieve training, 

gebarentaal, werken met spraakcomputers en handvaardigheid. Hiermee 

vloeien revalidatie en onderwijs in elkaar over. 

 

Aanmelding Zowel huisartsen als medisch specialisten kunnen een patiënt doorverwijzen 

 

Financiering  
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Naam SEIN  
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland 

 

Contactgegevens Polikliniek Zwolle 

Dr. Denekampweg 20 

8025 BV Zwolle 

Postbus 563, 8000 AN Zwolle 

www.sein.nl 

 

Secretariaat kinderen 

Tel: 038 - 845 71 51  

E-mail: kinderpolizw@sein.nl 

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.00 uur en van 

13.30 t/m 16.00 uur  

 

Doelgroep SEIN is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie en 

verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, behandeling, 

begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en naar epilepsie.  

 

Doelstelling SEIN werkt multidisciplinair. Naast de medisch-epileptologische aspecten is er 

aandacht voor psychologische en sociale factoren. 

  

Ondersteuning Jeugdgezondheidszorg/2 

SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek, observatie en behandeling van 

epilepsie op alle niveau’s: klinisch, poliklinisch, ambulant en residentieel. Ons 

werkgebied strekt zich uit van het geven van voorlichting over aanvallen tot en 

met het langdurig opnemen van cliënten die niet (langer) zelfstandig kunnen 

functioneren. 

SEIN beschikt over 3 klinische centra, 12 poliklinieken, woonvoorzieningen, 

speciaal onderwijs en slaapcentra. 

 

Doorverwijzing naar epilepsiecentrum 

Bij complexe vormen van epilepsie verwijst een huisarts, neuroloog of 

kinderarts door naar epilepsiecentrum SEIN. De epilepsiespecialisten van SEIN 

kunnen verder helpen met een juiste diagnose, behandeling en 

ondersteuning. Mogelijke aanleidingen: 

 

• Het is onduidelijk of u / uw kind epilepsie heeft of niet. 

• Het lukt niet om de aanvallen met epilepsiemedicijnen onder controle te 

krijgen.  

• De epilepsie gaat samen met: 

- een verstandelijke beperking,  

- een lichamelijke beperking,  

- leerproblemen,  

- gedragsproblemen of  

- psychische problemen.  

• U wilt een second opinion.  

• U heeft behoefte aan ondersteuning op uw werk of bij het zoeken naar 

geschikt werk. 

• U heeft behoefte aan ondersteuning in uw dagelijks leven. 

• Als ouder van een kind met epilepsie heeft u behoefte aan begeleiding en 
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ondersteuning. 

 

Aanmelding Voor de (poli)klinieken is een doorverwijzing nodig van een huisarts, 

neuroloog of kinderarts en voor de woonvormen een indicatie van het 

Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 

 

Financiering  
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Naam ViaReva 

 

Contactgegevens ViaReva (hoofd)locatie Apeldoorn 

Arnhemseweg 11 

7331 BA Apeldoorn 

Tel: 055-5382700 

secretariaatrevalidatie@gelre.nl 

www.viareva.nl 

 

ViaTeva locatie Deventer (in Deventer Ziekenhuis) 

Nico Bolkesteinlaan 75 

7416 SE Deventer 

0570-536530 

secretariaat.deventer@viareva.nl 

 

Revalidatieartsen locatie Deventer: 

- Mevr. E. Huisman 

- Dhr. A.W.L de Jong 

- Dhr. M. Riemersma 

- Mevr.  

 

Doelgroep Revalidatie voor volwassenen en jeugd in de regio Apeldoorn, Deventer en 

Zutphen 

 

Doelstelling Specialistisch centrum voor revalidatiegeneeskunde 

 

Ondersteuning Jeugdgezondheidszorg/2 

 

Aanmelding Zowel huisartsen als medisch specialisten kunnen een patiënt doorverwijzen 

 

Financiering  
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Naam Pro Juventus 

 
Contactgegevens Pro Juventus B.v. 

Veluwelaan 17, 8091 ER Wezep 

(038) 443 12 50 

info@projuventus.nl 

www.projuventus.nl 

 

Doelgroep Pro Juventus is een centrum voor Kinder & Jeugdpsychiatrie, gevestigd 

in Wezep en sinds september 2012 ook in Hattem.  

Kinderen vanaf 4 jaar en met vermoeden van psychiatrische problematiek. 

De huisarts kan kind alleen verwijzen wanneer het woonachtig is in het 

postcodegebied dat begint met de volgende cijfercombinaties: 771, 772, 773, 

805, 807, 808, 809, 818, 819 en 827. 

 

Doelstelling Pro Juventus werkt  met een bevlogen team van psychiaters, artsen, 

orthopedagogen, psychologen, gezinscoaches en jeugdcoaches nauw samen 

bij de diagnostiek, behandeling, begeleiding en ondersteuning van kinderen, 

jongeren en volwassenen met gedragsproblemen én hun omgeving. 

 

Ondersteuning Jeugd-GGZ particulier/1  

Een behandeltraject voor ouders en kind kan er als volgt uitzien: 

• Ouderbegeleiding met psycho-educatie en praktische adviezen voor thuis 

• Individuele begeleiding van de jeugdige vanaf 9 jaar (zorg op maat) 

• jeugdcoaching voor de jeugdige vanaf 12 jaar (zorg op maat) 

• medicatiebegeleiding 

• psychologische hulp voor het kind (angst, depressie, dwang, e.d.) 

• zo nodig doorverwijzing naar (nog meer passende) hulp 

 

Artsen: 

• Ronald Graveland, psychiater 

• Marijke van Keulen, arts M&G 

• Karin Gilissen, arts 

• Gosia Hooijer, psychiater & psychotherapeut 

 

Behandelend & Begeleidend team: 

• Miriam Luigjes, Psychiatrisch Verpleegkundige 

• Mieke de Wit, Sociaal Verpleegkundige & IPG 

• Vacature, SPVer 

• Jet van der Worp, Jeugdcoach en Psychiatrisch Verpleegkundige 

• Emmeke Grandjean, Cognitief Gedragstherapeut & GZ-Psycholoog 

• Els Baars, Sociaal Verpleegkundige en Maatschappelijk Werker 

• Dorien Bouten, Ontwikkelingsprsycholoog 

• Caroline Heitz, Gedragswetenschapper & Orthopedagoog 

• Ankie Broeks, Orthopedagoog & Psycholoog 

• Lotte Arts, Orthopedagoog 

• Riny Rutten, Verpleegkundige/Coach/Filosoof 

• Dagmar Vink, Psycholoog 

• Edwin Wijnen, Psycholoog in opleiding 

• Nynke van Herk, GZ-Psycholoog 
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• Tamar Kits, GZ-Psycholoog 

 

Diagnostisch Team: 

• Ester van der Vegte, Kinder & Jeugdpsycholoog 

• Madeleine Stoop, Kinder & Jeugdpsycholoog 

• Natelie Visser, Orthopedagoog NVO 

 

Ondersteunend Team: 

• Martine Spithout, Praktijkmanager 

• Inge Bruggeman, Officemanager 

• Chantal Fijn, secretaresse 

• Jenneke van Bruggen, Facilitair medewerkster 

• Edona Mulay, Facilitair medewerkster 

 

Aanmelding In afwachting van de verwijsbrief kan telefonisch of 

via afspraken@projuventus.nl aangemeld worden. Telefonisch kan het van 

maandag tot donderdag tussen 9 en 10.30 uur bellen op 038 443 1250 en 

vragen naar Miriam Luigjes.  

Tijdens een kennismakingsafspraak worden de problemen besproken en 

wordt bepaald of, en zo ja welke, onderzoeken nodig zijn om er achter te 

komen wat er met het kind aan de hand is. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm 

van gesprekken met uw kind, een spelonderzoek, het afnemen van 

vragenlijsten of een intelligentieonderzoek. Tijdens deze onderzoeksfase 

hebben de ouders met verschillende personen uit het team te maken. 

Wanneer de onderzoeksresultaten bekend zijn, vindt een afrondingsgesprek 

plaats. Hierin wordt de eventuele diagnose verteld en wordt er besproken of 

verdere behandeling en/of begeleiding gewenst is.  

 

Financiering Eerstelijnszorg. 

Pro Juventus heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. 
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Naam Bosman GGZ Kinderen en Jeugd  
 

Contactgegevens Oosteinde 23 

3842 DR Harderwijk 

Telefoon: 0341-722042 (kinderen en jeugd) 

Website: www.bosmanggz.nl 

 

Doelgroep Bosman GGz biedt geestelijke gezondheidszorg vanuit meerdere locaties in 

Nederland. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld hulp bij depressiviteit, 

AD(H)D, autismespectrumstoornissen, verwerking van traumatische 

gebeurtenissen, stress- en burn-outklachten en angsten. 

  

Doelstelling Stoornissen en fobieën komen bij een groot deel van de Nederlandse 

bevolking voor. In Nederland heeft 43% van de bevolking in zijn of haar leven 

een psychische aandoening gehad. Gelukkig is er voor veel aandoeningen een 

behandeling. Ervaart u problemen met het concentreren? Heeft u vragen over 

het gedrag van uw kind? Heeft u het gevoel dat u hulp nodig heeft? Via uw 

huisarts kunt u doorverwezen worden naar de zorg van Bosman GGz. Samen 

werken wij graag aan uw gezondheid. 

Bosman GGz is een sterk merk. Verwijzers en patiënten zijn erg enthousiast 

over de klantvriendelijke, kleinschalige, deskundige zorg die geleverd wordt 

door de medewerkers van onze organisatie. 

  

Bosman GGz BV is in 2007 begonnen als gebudgetteerde zorginstelling. In de 

afgelopen jaren hebben diverse (groeps-)praktijken zich door middel van een 

samenwerkingsovereenkomst bij Bosman GGz aangesloten. De praktijken 

liften daardoor mee op de uitstraling van het merk Bosman GGz. Ze kunnen 

profiteren van de expertise in de gezamenlijke organisatie, onder andere op 

het gebied van zorgprogrammering, efficiëntie, automatisering, kwaliteits- en 

procesbegeleiding, kwaliteitscontrole, personeelsbeleid, opleidingsplaatsen, 

declaratieprocessen en financiële planning & controle. 

 

Bosman GGz biedt psychiatrische zorg aan kinderen, jeugd en volwassenen. 

Dit kan zijn laagdrempelige en kortdurende zorg, als meer specialistische 

diagnostiek en behandeling. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld hulp bij 

depressiviteit, AD(H)D, autismespectrumstoornissen, verwerking van 

traumatische gebeurtenissen, stress- en burn-outklachten en angsten. Ook is 

Bosman GGz het adres voor specifieke interculturele zorg en 

aandachttrainingen (Mindfulness). 

 

Een stoornis heeft vaak een groot effect op iedereen rondom de patiënt. Voor 

familie en vrienden zijn er ook diverse trainingen binnen het aanbod van 

Bosman GGz. Elke locatie heeft een eigen team van specialisten en 

(hoofd)behandelaars. Het behandelaanbod verschilt per locatie. 

 

Ondersteuning Jeugd-GGZ particulier/2  

De polikliniek in Harderwijk biedt kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en 

jongeren met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen, zoals 

(een vermoeden van) ADHD, autisme, depressie, fobieën of dwangstoornissen 

kunnen bij Bosman GGz in Harderwijk terecht. 
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Bosman GGz biedt onder andere: 

• intakes 

• diagnostiek 

• psychologisch onderzoek 

• psychiatrisch onderzoek 

• behandeladvies 

• medicamenteuze behandeling 

• EMDR (traumabehandeling ) 

• cognitieve gedragstherapie 

 

 

Aanmelding Aanmelden kan op www.bosmanggz.nl na een verwijzing van bijv. de huisarts, 

Bureau Jeugdzorg en/of consultatiebureau. 

Indicaties voor verwijzing voor kinderen (4 tot 18 jaar - 3 jaar in overleg): 

• Aanwezigheid van psychiatrische stoornis of een vermoeden hiervan; 

zodanig dat het functioneren in minimaal twee milieus (thuis, op school, 

of in contact met leeftijdsgenoten) duidelijk verstoort is en waarbij de 

ontwikkeling van het kind stagneert of verstoord verloopt. 

• Er dient een vraag naar diagnostiek, advies, consultatie, behandeling, etc 

bij de ouders/verzorgers aanwezig te zijn. 

• Een diagnostische vraag in het kader van een (her) indicatie rugzak en 

PGB. 

 

Financiering Deze valt onder de 2
e
 lijn GGZ zorg. Alleen wanneer er  doorverwezen is door 

een huisarts of een specialist komt men in aanmerking voor een vergoeding 

van een zorgverzekeraar. 
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Naam Ingeborg Zweers-Meester 
Praktijk voor Psychotherapie 

 
Contactgegevens Gentiaan 9 7721 HA Dalfsen 

Tel:      0529-851410 

Email: ingeborg.zweers-meester@home.nl 

www.ingeborgzweers.nl 

 

Telefonisch spreekuur:  

Woensdag 19.00 - 19.30 uur 

Donderdag 8.30 - 9.00 uur 

 

Doelgroep Vanuit haar specialisatie tot kinder- en jeugd-psychotherapeut behandel ze 

voornamelijk kinderen, jongeren en hun ouders. 

 

Doelstelling Alle ouders hebben wel eens zorgen om hun kind, maar als deze zorgen 

langere tijd aanhouden of de zorgen toenemen, is het goed om professionele 

hulp te zoeken. 

In de ontwikkeling van kinderen kunnen zich problemen voordoen die niet 

altijd even gemakkelijk op te lossen zijn. Het gaat dan geregeld om emotionele 

problemen die verschillende klachten tot gevolg kunnen hebben.  

 

Ondersteuning Jeugd-GGZ particulier/2 

Om een goed beeld te vormen van de problematiek, wordt in een aantal 

sessies een ontwikkelingsprofiel opgesteld. Hierin staat beschreven welke 

klachten er zijn, hoe de situatie thuis is, welke sterke punten een kind/jongere 

heeft.  

Maar ook wordt beschreven waar de kwetsbaarheden liggen en hoe een kind 

hiermee omgaat. Dit profiel wordt in samenspraak met ouders en 

kinderen/jongeren opgesteld en besproken. Aan de hand van dit profiel wordt 

ook besproken of verder onderzoek nodig is en of verdere behandeling zinvol 

is.  

 

Het advies voor verdere behandeling kan bestaan uit: 

- individuele psychotherapie voor het kind/jongere 

Wanneer er gekozen wordt voor individuele psychotherapie, zal samen 

met het kind/jongere worden gekeken welke werkwijze goed aansluit. Elk 

kind/jongere is uniek en het ene kind/jongere kan zijn emoties, gevoelens 

en gedachten het beste uiten door te spelen terwijl de ander liever 

creatieve materialen gebruikt of juist praten prettig vindt. Van belang is 

dat een kind zich veilig en prettig voelt om te kunnen uiten wat hem of 

haar bezighoudt. De vorm van de therapie wordt dus altijd afgestemd op 

waar een kind/jongere zich het beste in kan uiten. Het kan bijvoorbeeld 

gaan om voornamelijk: 

1. Speltherapie 

2. Creatieve therapie 

3. Cognitieve gedragstherapie 

Meestal zal het gaan om elementen uit deze verschillende methodieken.  

Vaak is er al veel gebeurd in het leven van kinderen/jongeren voor ze in 

therapie komen. Geregeld ondervinden kinderen/jongeren dan ook chaos 

in hun hoofd. Ze kunnen zich niet direct uiten omdat ze zelf ook niet 
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weten waarom ze zich niet prettig voelen laat staan hoe het is ontstaan. 

Maar ook komt het voor dat kinderen/jongeren al zolang gewend zijn aan 

hun strategieën dat ze deze niet snel durven te veranderen. Centraal staat 

het werken vanuit een situatie waarin een kind/jongere zichzelf mag zijn 

en samen met de therapeut kan zoeken naar manieren om zich weer 

prettiger te voelen. Afstemming met ouders is dan ook noodzakelijk 

aangezien ouders over het algemeen veel ideeën hebben over wat hun 

kind nodig heeft. 

Therapie vindt in principe wekelijks plaats en een sessie duurt 45 minuten. 

 

- advisering aan ouders 

Over het algemeen willen ouders aan hun kind de beste zorg bieden die 

het kind nodig heeft. Soms lopen ouders, vaak tot hun eigen teleurstelling 

of frustratie, vast in eigen mogelijkheden die zorg volledig te bieden.  

Dat kan bijvoorbeeld: 

1. wanneer een kind veel heeft meegemaakt en/of veel kwetsbaarheden 

heeft in zijn ontwikkeling. Zo kan uw kind bijvoorbeeld veel moeite 

hebben om zich te concentreren of komt afspraken niet na.  

2. uw kind wordt misschien gepest en voelt zich daardoor verdrietig. U 

als ouder heeft het gevoel uw kind niet te kunnen bereiken of te 

kunnen helpen.  

3. ouders van een jonge baby merken soms dat het ouderschap niet is 

wat ze  ervan verwacht hadden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij een 

kindje dat veel extra zorg nodig heeft door vroeggeboorte of veel 

medische ingrepen. Maar ook kan uw kind veel huilen en moeilijk 

troostbaar zijn.  

 

Er wordt in deze voorbeelden een groot beroep gedaan op het inzicht en 

de mogelijkheden van ouders. Soms gebeurt het dat ouders merken dat ze 

vastlopen en de zorg in mindere mate kunnen bieden dan dat ze zouden 

wensen. Geregeld geven ouders aan dat ze zich in die situatie voelen 

falen. Wat ze ook proberen, niets lijkt te helpen.  

Daarnaast kan het voorkomen dat ouders vanuit uw eigen achtergrond of 

eigen problematiek moeite ondervinden in de omgang met hun unieke 

kind. Soms komen problemen in het huidige functioneren naar boven, 

zoals bijvoorbeeld echtscheiding, ongewenste werkeloosheid, eigen 

psychische problematiek. Maar ook kunnen oude patronen vanuit de 

eigen jeugd of opvoeding weer naar boven komen. In die situatie kunnen  

ouders merken dat ze zelf eigen vragen hebben en geregeld niet weten 

welke aanpak of omgang goed is voor hun kind.  

In al deze voorbeelden kan ouderbegeleiding gekozen worden. De focus 

zal vooral liggen op het weer aanboren van eigen krachten en het 

inzichtelijk maken van eigen krachten en valkuilen in de omgang met het 

kind.  

 

- gezinstherapie  

Problemen in de omgang met en opvoeding van kinderen hebben hun 

weerslag op het gehele gezin. Er ontstaan automatische patronen waar 

meestal niemand bewust voor kiest maar waar iedereen zich naar gaat 

voegen. We spreken dan geregeld over een negatieve spiraal waar elk 

gezinslid last van ondervindt. Zo kan het gebeuren dat een kind veel 

boosheid uit in het gezin waar de broertjes of zusjes last van hebben. Die 



Organisaties sociale kaart WSNS Salland  27 juni 2013 

 
87 

gaan hun broer of zus meer vermijden waardoor het kind nog bozer 

wordt. Of ouders hebben heel verschillende ideeën over hoe hun kinderen 

opgevoed zouden moeten worden en kunnen het daar niet over eens 

worden. Dit leidt tot onduidelijkheden bij de kinderen die op hun beurt 

ouders weer gaan uitproberen. Ouders reageren vanuit hun verschillende 

ideeën weer op deze situaties en de negatieve spiraal gaat maar door. 

 

Gezinstherapie betekent het samen met een gezin inzicht krijgen in hun 

(vastgelopen) patronen en interacties en zoeken naar een nieuw en 

positiever evenwicht. Een nieuw evenwicht waarbij elk gezinslid zich 

uiteindelijk prettiger kan gaan voelen en kan groeien in zijn persoonlijke 

ontwikkeling. De vorm binnen gezinstherapie kan zeer verschillend zijn, 

afhankelijk van de leeftijden en wensen van de gezinsleden. Bij gezinnen 

met jongere kinderen worden standaard non-verbale technieken gebruikt. 

 

- ouder-kind interactie behandeling 

Wanneer er gekozen wordt voor ouder-kind interactie behandeling staat 

de relatie tussen ouders en kinderen centraal. Het kan voorkomen dat 

ouders niet weten hoe ze om kunnen gaan met bepaald gedrag van hun 

kind.  

Vaak is er een negatieve spiraal ontstaan en weten ouders en kinderen 

niet meer hoe ze anders met elkaar om kunnen gaan. Het kan 

bijvoorbeeld gaan om steeds meer boosheid over en weer maar ook 

kunnen ouders of kinderen zich terugtrekken uit het contact en zijn ze 

onbereikbaar voor elkaar geworden.  

Er kan gebruik gemaakt worden van videomateriaal om zo samen te 

onderzoeken wat er zich afspeelt in de omgang onderling. Vooral zal 

gezocht worden naar de positieve elementen. Ouders moeten bereid zijn 

om naar de relatie met hun kind te kijken en deze bespreekbaar te maken. 

 

Ook kan geadviseerd worden om te verwijzen naar een andere setting 

wanneer de hulp binnen de praktijk niet geboden kan worden. 

 

Aanmelding Psychotherapie is tweedelijnszorg. Hieronder valt diagnostiek en behandeling 

van matig, ernstig tot zeer ernstige vaak complexe problemen. Deze vorm van 

zorg wordt verleend door een psychotherapeut, klinisch psycholoog of een 

psychiater. De positie van een psychotherapeut is vergelijkbaar met de positie 

van een medisch specialist en valt daarmee onder de wet BIG. De titel is bij 

wet beschermd door het BIG register psychotherapeut. Tweedelijnszorg gaat 

altijd via de huisarts of medisch specialist. Het is van belang dat u eerst met de 

verwijzer overleg pleegt over een verwijzing. Wanneer u in aanmerking wil 

komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar is deze verwijzing 

noodzakelijk. 

De aanmelding kan telefonisch plaatsvinden tijdens het telefonisch spreekuur. 

Na de telefonische aanmelding zal er een intake plaatsvinden binnen zes 

weken. Bij deze intake is het van belang dat u, naast de verwijzing, uw 

identificatie (paspoort) en uw polisnummer van de verzekering meeneemt. 

 

Financiering Er worden in de tweedelijns psychologische zorg geen gesprekken 

gedeclareerd maar een afgeronde behandeling ook wel Diagnose Behandel 

Combinatie (DBC) genoemd. 

De hoogte van de factuur wordt niet door de therapeut bepaald maar is 
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gebaseerd op landelijk vastgestelde tarieven. Wanneer er een contract is met 

uw ziektekostenverzekering wordt de rekening rechtstreeks naar uw 

zorgverzekeraar gestuurd. Is er geen contract met uw verzekering dan wordt 

de rekening na afloop van de behandeling (of tenminste na 1 jaar bij een 

langer durende behandeling) naar u gestuurd. Hoeveel u van uw 

zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van het soort polis dat u heeft. 

Belt u in alle gevallen voor de start van de behandeling met uw zorg-

verzekeraar voor informatie. 

De betalingsvoorwaarden van de NVVP worden gehanteerd.  

 

 

 

  



Organisaties sociale kaart WSNS Salland  27 juni 2013 

 
89 

Naam Maatschap Psychiatrie 
Voor volwassenen en kinderen 

 

Contactgegevens Maatschap Psychiatrie voor Volwassenen en Kinderen 

Brinkgreverweg 95 en 222 

7415 CE Deventer 

Telefoon:                0570-631545   

www.psychiatrie-deventer.nl 

 

Bereikbaarheid Secretariaat: 

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 8.30 tot 13.00    

 

• Mevr. B.de Gaay Fortman: BIG registraties; GZ-psycholoog en 

psychotherapeut  

• Mevr. C.Gunning: BIG registraties; GZ-psycholoog , klinisch psycholoog en 

psychotherapeut. N.I.P. registratie; kinder- en jeugdpsycholoog- specialist 

• Heer W.Postema: BIG registraties; kinder-psychiater 

• Mevr. E.van Rij: BIG registraties; klinisch psycholoog en psychotherapeut 

  

Doelgroep De praktijk richt zich op kinderen, pubers, adolescenten, gezinnen en 

volwassenen met allerlei psychische problematiek. 

 

Doelstelling De maatschap psychiatrie voor volwassenen en kinderen is een 

samenwerkingsverband dat bestaat uit een psychiater en drie 

psychotherapeuten/ klinisch psychologen die al twintig jaar samenwerken. 

Tevens zijn er drie opleidingsplaatsen voor gz-psychologen en 

psychotherapeuten. 

 

Ondersteuning Jeugd-GGZ particulier/2  

De behandelingen bestaan uit diverse vormen van therapie waaronder 

individuele therapieën, ouderbegeleiding, gezins- en relatietherapie en 

medicatie voor alle leeftijden. 

De praktijk biedt diagnostiek en behandeling voor allerlei psychische 

problematiek waaronder ADHD, autisme, depressie, angst en 

dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose, trauma’s en relationele 

problemen etc. 

Er wordt gewerkt in twee oorspronkelijke woonhuizen, beiden gelegen aan de 

Brinkgreverweg te Deventer. Deze locaties zijn goed bereikbaar met het 

openbaar vervoer (tien minuten lopen vanaf het station) en er is voldoende 

parkeergelegenheid.  

 

Aanmelding Men kan zich bij onze praktijk aanmelden met een verwijzing van een arts of 

specialist of GGZinstelling. Men kan ook een afspraak maken via de 

secretaresse op maandag, dinsdag, donderdag, en vrijdag van 8.30 tot 13.00 

uur. Vervolgens zal er een intake plaatsvinden veelal gevolgd door een 

psychiatrisch en psychodiagnostisch onderzoek. In het team wordt een 

diagnose en behandelplan voorgesteld, waarna in overleg met de cliënt direct 

een behandeling kan starten.  

De wachttijd varieert voor de intake van 6 tot 8 weken, na de intake is er geen 

wachttijd meer. 
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Financiering Tweedelijnszorg. 

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de 

ziektekostenverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een 

verwijzing van de huisarts noodzakelijk. De behandeling geschiedt middels de 

diagnose behandel combinatie (DBC’s). Dit zijn eenheden die bestaan uit de 

tijd die aan uw behandeling is besteed, inclusief al het benodigde overleg en 

administratieve activiteiten. De factuur wordt na de behandeling direct 

opgestuurd naar de zorgverzekeraar.  
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Naam Praktijk Leutscher  
 

Contactgegevens Praktijk Leutscher 

Schoolstraat 68 

7211BD Eefde 

 

Het secretariaat is op maandag, woensdag en donderdag telefonisch 

bereikbaar van 08.00 uur tot 16.30 uur. 

 

Telefoon:             0575 548380       

secretariaat: info@praktijkleutscher.nl 

website: www.praktijkleutscher.nl 

Voor algemene vragen: info@praktijkleutscher.nl 

 

• Laura van Cittert: Secretaresse, Managementassistente 

• Rita de Ruiter: Secretaresse 

  

e-mailadressen per medewerker: 

• s.leutscher@praktijkleutscher.nl (Sievert: Kinder- en jeugdpsychiater, 

psychotherapeut) 

• r.groenhuijzen@praktijkleutscher.nl (Rik: Kinder- en jeugdpsychiater) 

• j.hopstaken@praktijkleutscher.nl (Joep: Arts, assistent-psychiater en 

gezinstherapeut) 

• k.otters@praktijkleutscher.nl (Kim: Psycholoog / GZ-psycholoog i.o.) 

• f.stempher@praktijkleutscher.nl (Fanny: GZ-psycholoog) 

• s.degroot@praktijkleutscher.nl (Sannie: Psycholoog) 

• y.boekhout@praktijkleutscher.nl (Ylva: Psycholoog) 

• e.hofman@praktijkleutscher.nl (Esther: Psycholoog) 

• t.kolthof@praktijkleutscher.nl (Ton: SPV) 

• p.stein@praktijkleutscher.nl (Philip: Maatschappelijk werker-VO) 

• j.gerrits@praktijkleutscher.nl (Jeroen: GZ-psycholoog) 

 

Doelgroep Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij (vermoeden van) psychiatrische 

problematiek. U kunt hierbij denken aan neuropsychiatrische problematiek als 

ADHD, stoornis van Gilles de la Tourette, autisme, nonverbale leerstoornissen 

en verder de angst- en stemmingsklachten, posttraumatische beelden e.d.  

 

Doelstelling Praktijk Leutscher in Eefde is eind 2005 gestart als vrijgevestigde solopraktijk 

voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Vanwege het groot aantal aanmeldingen en 

de wens om zo veel mogelijk kopstaart trajecten aan te bieden met betrekking 

tot diagnostiek en behandeling is vanaf 2008 overgegaan op een 

organisatievorm met verschillende medewerkers, ieder met specifieke 

expertise. Kwalitatief goede kinder- en jeugdpsychiatrische zorg staat voorop. 

Praktijk Leutscher kiest bewust voor een kleinschalige organisatievorm en 

werken binnen de menselijke maat. 

Suggesties en ook kritiek zijn welkom, u kunt hiervoor te allen tijde terecht bij 

uw persoonlijke behandelaar en/of S. Leutscher. Daarnaast wordt iedere 

ingeschreven patiënt verzocht deel te nemen aan een 

tevredenheidsonderzoek zodat wij de praktijkvoering, mede op basis van deze 

informatie, verder kunnen ontwikkelen. 
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Ondersteuning Jeugd-GGZ particulier/2 

Diagnostiek 

Het intakegesprek vindt in principe plaats bij kinder- en jeugdpsychiater 

Leutscher of Groenhuijzen, in sommige gevallen samen met een medewerker 

uit de praktijk. Aan het eind van het gesprek zal, wanneer het beeld voldoende 

duidelijk is dan wel acute hulp noodzakelijk, een behandelvoorstel worden 

gedaan en in overleg met u een plan van aanpak worden opgesteld. In geval 

aanvullend onderzoek nodig is zal dit eveneens met u worden doorgenomen, 

inhoudelijk en qua tijdspad. Het onderzoekstraject zelf zal binnen acht  weken 

na de intake zijn afgerond, waarna samen met u op zo kort mogelijke termijn 

een adviesgesprek wordt gepland. Hierbij worden de conclusies van het 

onderzoek uitgebreid met u doorgenomen en er wordt door ons advies 

gegeven voor een plan van aanpak c.q. behandelplan. In overleg met u komt 

vervolgens het definitieve behandelplan tot stand. 

 

Behandeling 

Zowel op het gebied van ADHD en daaraan gerelateerde gedragsproblemen 

als autisme en verwante ontwikkelingsstoornissen, angst- en 

stemmingsklachten en posttraumatische beelden zijn er mogelijkheden voor 

een goede behandeling. Globaal uitgangspunt is dat bij psychiatrische 

problematiek die in de kern niet veranderd kan worden het accent zal liggen 

op psycho-educatie, optimaliseren van de mogelijkheden van zowel het kind 

zelf als ouders en (school)omgeving om met de specifieke kwetsbaarheden om 

te gaan en een zo goed mogelijke ontwikkeling van het kind te waarborgen. 

Hierbij is aandacht voor de lange termijn (disease management) o.i. van groot 

belang. Bij psychiatrische problematiek die in de kern wel veranderbaar is zal 

de focus meer liggen op psychotherapeutische benadering. In beide gevallen 

vindt onderzoek en behandeling plaats vanuit een systeemcontext, dat wil 

zeggen met aandacht voor de wisselwerking tussen de problematiek van het 

kind en de overige gezinsleden met als uiteindelijk doel het mobiliseren van 

krachten die een zo goed mogelijke ontwikkeling van ieder gezinslid mogelijk 

maken. 

 

Crisis 

Praktijk Leutscher kan geen 24-uurs bereikbaarheid bieden. Dit heeft als 

consequentie dat patiënten die deze vorm van zorg nodig hebben zich beter 

kunnen aanmelden bij één van de regionale GGZ-instellingen. 

 

Aanmelding Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij (vermoeden van) psychiatrische 

problematiek worden aangemeld voor onderzoek en behandeling. U kunt 

hierbij denken aan neuropsychiatrische problematiek als ADHD, stoornis van 

Gilles de la Tourette, autisme, nonverbale leerstoornissen en verder de angst- 

en stemmingsklachten, posttraumatische beelden e.d.  

 

In de meeste gevallen wordt het volledige traject van diagnostiek en 

behandeling vanuit de praktijk verzorgd. Voor gezinsbegeleiding bij autisme 

wordt regelmatig verwezen naar een daarin gespecialiseerde instelling, 

namelijk Autimaat. Voor cliënten die gebruik maken van deze hulp geldt dat in 

geval psychiatrische medebehandeling gewenst is dit op korte termijn (binnen 

enkele weken) zal worden gerealiseerd.  

 

In verband met schaarste aan kinderpsychiatrische capaciteit worden nieuwe 
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aanmeldingen met als enige vraag indicatiestelling voor een rugzak en/of 

persoonsgebonden budget niet meer aangenomen. Evenmin worden 

patiënten aangenomen als een deel van behandeling al elders plaatsvindt. 

  

Wij richten ons met name op aanmeldingen uit de regio. Hieronder vallen de 

gemeenten Bronckhorst, Brummen, Deventer, Holten, Lochem en de 

gemeente Zutphen. 

  

Wachttijd:  

De wachttijd voor een intakegesprek is momenteel drie maanden, met direct 

aansluitend eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek, dan wel behandeling.   

  

Hoe kunt u (uw kind) aanmelden: 

Wij verzoeken u het aanmeldformulier in te vullen, via de button onderaan 

deze pagina. U ontvangt hierop binnen enkele werkdagen een reactie. Voor 

een aanmelding is een verwijsbrief van uw (huis/kinder)arts noodzakelijk. Ook 

komen wij graag in het bezit van verslaglegging n.a.v. eventueel eerder 

verricht onderzoek. Na ontvangst van deze gegevens zullen wij u spoedig 

uitnodigen voor het intakegesprek.  

  

Indien uw aanmelding niet kan worden geaccepteerd ontvangt u uiteraard ook 

binnen enkele werkdagen bericht en desgewenst suggesties voor alternatieve 

mogelijkheden. 

 

Financiering Tweedelijnszorg. 

Er kunnen alleen patienten worden aangenomen die verzekerd zijn bij een 

zorgverzekeraar met wie Praktijk Leutscher een contract heeft afgesloten.  

 

Zorgverzekeraars: 

In het verleden heeft praktijk Leutscher met alle zorgverzekeraars contracten 

afgesloten. Ten gevolge van de bezuinigingen die momenteel in de GGZ 

worden doorgevoerd, hebben enkele zorgverzekeraars, naast de door de 

overheid opgelegde tariefskortingen, ook budgetkortingen ingevoerd en 

beperkingen in de wijze van praktijkvoering (o.a. m.b.t. de mogelijkheid tot 

het inzetten van hulppersoneel). Omdat goed kwalitatief functioneren van 

onze vrijgevestigde praktijk binnen deze voorwaarden niet mogelijk is hebben 

wij sinds 2012 niet meer met alle verzekeraars een contract afgesloten.  
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Naam ’t Centrum 
(gelieerd aan Dimence) 

Contactgegevens Kinderen & Jeugd 

Martplein 3, 7391 DE Twello 

Telefoon: 0571-279050 

contactkjp@tcentrum.info 

www.portaal.tcentrum.info 

 

Doelgroep Kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. 

 

Doelstelling 't Centrum Kinderen en Jeugd aan het Marktplein in Twello verzorgt kinder- 

en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling. Het team bestaat uit een 

kinder- en jeugdpsychiater, een klinisch psycholoog, een GZ-psycholoog, een 

sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een jeugdarts en twee 

psychodiagnostisch medewerkers.  

Het  aanbod is gericht op onderzoek en behandeling van kinderen, jeugdigen 

en hun gezin/sleutelfiguren.  

 

Ondersteuning Jeugd-GGZ particulier/2 

Bij behandeling gaat het om psychische klachten/geestelijke 

gezondheidsproblemen. Bij counseling gaat het om de verdere ontwikkeling 

van talent en het optimaliseren van het gebruik van persoonlijke 

eigenschappen/kwaliteiten en de keuzes dientengevolge, ook bij met name 

jeugdigen.  Beide worden gecombineerd aangeboden. 

 

Aanmelding Via verwijzing van de huisarts. Er moet dus sprake zijn van psycho-sociaal 

disfunctioneren op de meeste ontwikkelingsgebieden of een ernstige 

verstoring op een gebied. Ook moet er een redelijk vermoeden zijn dat dit 

disfunctioneren samenhangt met een psychiatrische aandoening.  

  

Financiering Deze valt onder de 2
e
 lijn GGZ zorg. 
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Naam Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie 
 

Contactgegevens Accare Hoofdkantoor 

Beilerstraat 173, 9401 PJ ASSEN  

Postbus 39, 9400 AA ASSEN  

Telefoon (0592) 85 70 50 1 

E-mail: rvb@accare.nl 

 

Accare Deventer 

Polikliniek 

Diepenveenseweg 169, 7413 AP DEVENTER  

Postbus 6160, 7401 HD DEVENTER  

Telefoon (0570) 85 15 00  

E-mail: deventersecretariaat@accare.nl 

 

Accare Zwolle 

Polikliniek Zeven Alleetjes 

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV ZWOLLE  

Postbus 1248, 8001 BE ZWOLLE  

Telefoon (038) 852 16 66  

E-mail: infoFJPZwolle@accare.nl 

 

Accare Zwolle 

Polikliniek Schattenkerkweg 

Dr. Eeftinck Schattenkerkweg 1, 8025 BW ZWOLLE  

Postbus 40250, 8004 DG ZWOLLE  

Telefoon (038) 852 16 00  

E-mail: zwollesecretariaat@accare.nl 

 

Accare Groningen 

Polikliniek 

Hanzeplein 1, Ingang 29, 9713 GZ GRONINGEN  

Postbus 660, 9700 AR GRONINGEN  

Telefoon (050) 368 11 00  

E-mail: uckjpgroningen@accare.nl 

 

 

Doelgroep Accare is specialist voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Nederland. Ze 

bieden hulp bij alle problemen die met opvoeden en opgroeien te maken 

hebben. Daarnaast behandelen ze kinderen met een specifieke psychische 

stoornis. 

 

Doelstelling Accare is een gespecialiseerde instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in 

Noord-Nederland.  

 

In de provincies Groningen en Friesland verricht Accare naast patiëntenzorg 

wetenschappelijk onderzoek in samenhang met afdelingen van de 

Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. 

Ook wordt er opleiding en onderwijs verzorgd voor medische studenten, 

kinderpsychiaters in opleiding en GZ-psychologen in opleiding.  
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In de provincies Drenthe en Overijssel heeft Accare een kliniek in Smilde en een 

aantal ambulante centra in de grote kernen van de provincies Drenthe en 

Overijssel. De divisie heeft een logeerhuis op een vakantiepark in Drenthe. Het 

Centrum voor Eetstoornissen vervult een landelijke functie. 

 

Ondersteuning Jeugd-GGZ/2  

Opvoeden en opgroeien 

• Problemen na een scheiding  

• Verstandelijke beperking  

• Problemen met zelfstandig worden  

• In aanraking met politie of justitie  

• Ontwikkelings- en gedragsproblemen bij jonge kinderen  

• Problemen op school en schoolverzuim  

• Geweld of misbruik  

• Ouders met psychische problemen  

• Vermijden van zorg 

 

Voor specifieke doelgroepen 

• Autisme-spectrumstoornissen (autisme, PDD/NOS, syndroom van 

Asperger)  

• ADHD en gedragsproblemen (ODD, CD)  

• Angst- en stemmingsstoornissen (fobieën, posttraumatisch 

stresssyndroom, depressiviteit)  

• Persoonlijkheidsstoornissen 

 

Landelijk aanbod 

• Diagnostiek bij verstandelijke beperking  

• Centrum voor Tic- en Dwangstoornissen (o.a. syndroom van Gilles de la 

Tourette)  

• Lichamelijke klachten  

• Centrum voor eetstoornissen (anorexia, boulimia, extreem overgewicht) 

 
 

Aanmelding Huisartsen en andere specialisten kunnen rechtstreeks verwijzen naar Accare. 

Andere professionals zoals leraren, jongerenwerkers, dominees of 

maatschappelijk werkers kunnen alleen indirect verwijzen. Zij kunnen het kind 

of de jongere adviseren contact op te nemen met de eigen huisarts of met 

Bureau Jeugdzorg.  

 

Financiering Deze valt onder de 2
e
 en 3

 e
 lijn GGZ zorg. 
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Naam Dimence  
 

Contactgegevens Monumentstraat 62 

8102 AM Raalte 

T 0572 398 585 

www.dimence.nl 

 

Openingstijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur en op afspraak. 

 

Burg. Roelenweg 9 

8021 EV Zwolle 

Postbus 473 

8000 AL Zwolle 

 

Nico Bolkesteinlaan 1 

7416 SB Deventer 

Postbus 5003 

7400 GC Deventer 

0570 639 600 

 

Grotestraat 304a  

7441 GV Nijverdal 

T 0548 636 280 

 

Doelgroep Dimence biedt geestelijke gezondheidszorg voor iedereen in Oost-Nederland. 

Ruim 2400 medewerkers werken dagelijks vanuit ruim 60 locaties voor in 

totaal 30.000 cliënten en patiënten per jaar.  

 

Gelieerd aan Dimence:  

• 't Centrum  

• Stichting De Kern 

 

Doelstelling Dimence helpt mensen ontwikkelen. ‘We geloven in de kracht van mensen om 

zich te ontwikkelen. We zetten in op vooruitgang en herstel, met altijd het 

doel om beter te worden. Niet alleen in de betekenis van genezen of (beter) 

leren omgaan met beperkingen, maar ook van groei als persoon, professional 

en organisatie.’  

 

Ondersteuning Jeugd-GGZ/2  

Kinderen tot 6 jaar 

Het KIDZ expertise team van Dimence bestaat uit een sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige, een GZ-psycholoog, een klinisch psycholoog en een 

kinderpsychiater. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in diagnostiek en 

hulpverlening bij jonge kinderen.  Na een kennismakingsgesprek / observatie 

wordt de volgende hulp geboden: 

• ouderbegeleiding 

• speltherapie 

• ouder-kindtherapie 

• video home training 

• EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een 
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behandelmethode om nare ervaringen te verwerken) 

• dagbehandeling (in samenwerking met Lindenhout) 

 

Jongeren 

Psychische problemen zijn net zo normaal als lichamelijke problemen. Ook 

veel jongeren krijgen een keer te maken met een psychisch probleem. De 

meeste jongeren zijn met een paar gesprekken met een zorgverlener 

geholpen. Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende 

psychische problemen waar Dimence bij kan helpen. 

 

Het voorkomen van problemen is altijd beter, daarom kun je ook aan 

een cursus meedoen. In een cursus ga je zelf aan de slag met lastige of 

vervelende gevoelens. Is er iemand in je gezin die last heeft van (psychische) 

problemen en kun jij daardoor wel een steuntje in de rug gebruiken? Dan is 

misschien een van onze ondersteuningsgroepen iets voor jou. 

Cursusaanbod: 

• “Piep zei de muis” club 

"Piep zei de muis" is een club voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar die 

extra steun nodig hebben omdat er thuis of in hun directe omgeving veel 

spanning en stress is. Bijvoorbeeld als een ouder ziek wordt of depressief 

is. Of als er sprake is van scheiding of ruzie. Of als een broertje of zusje 

ernstig ziek is.  

De kinderclub komt 15 weken bij elkaar van 15.30 tot 17.00 uur. Voor de 

ouders zijn er 5 ouderbijeenkomsten. 

 

• ‘Aandacht werkt!’ Mindfulness voor kinderen   

Mindfulness voor kinderen is een training waarin kinderen leren aandacht 

te hebben bij wat ze doen, denken of voelen op het moment dat het er is. 

Zonder er meteen (en automatisch) op te reageren. De basis van 

mindfulness is vriendelijke en bewuste aandacht. Voor gedachten, 

emoties en signalen van het lichaam. Zonder iets af te wijzen of er 

helemaal in mee te gaan, leren kinderen hun binnenwereld begrijpen, 

erkennen en accepteren. 

Kinderen leren in de training een hoofd vol gedachten tot rust te brengen, 

met stemmingen en impulsen om  gaan en geconcentreerd en aandachtig 

werken. Zij leren omgaan met emoties bijvoorbeeld  boosheid of 

somberheid, zonder iets te negeren of weg  te drukken, maar ook zonder 

er helemaal door meegesleept te worden en ze leren te vertrouwen op 

zichzelf en mild en begripvol te zijn naar zichzelf en anderen. 

De training ‘Aandacht werkt!’ is voor kinderen, die moeite hebben met 

slapen of met het omgaan met emoties, als boosheid, somberheid. Voor 

kinderen die last hebben van stress- en spanningsklachten en voor     

kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben. Een training voor jongere en 

oudere kinderen is in voorbereiding. 

Voor deze training is een verwijzing van de huisarts nodig. 

-    De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur en een    

     ouderbijeenkomst, voorafgaand aan de training. 

-    De training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. 

-    De training wordt gegeven in Zwolle. 

-    Een groep bestaat uit maximaal 10 kinderen. 

-    Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
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• Brusjesgroep: En nu jij 

Groep voor broers en zussen van 8 en 9 jaar van kinderen met ADHD of 

een Autisme Spectrum Stoornis. Er is ook een groep voor 10 tot 12 jaar. 

De groep is voor kinderen die opgroeien met een broer of zus die 'anders' 

is. Ze hebben ADHD of Autisme. Dat is soms best lastig! 

De groep komt 5 keer bij elkaar. Voor ouders zijn er 2 ouderavonden. 

Er wordt gepraat over: 

- Leuke en lastige kanten van je broer/zus. 

- Wat is ADHD. Wat is Autisme. 

- Gevoelens over je broer/zus.  

- Wat doe je als je broer/zus heel boos wordt of je na doet… 

- Leuke dingen over jezelf. 

 

• E-mailservice jongeren 

Veel jongeren in Nederland hebben depressieve klachten. Het hebben van 

depressieve klachten kan er voor zorgen dat iemand echt depressief 

wordt. Heb jij depressieve klachten? Misschien is de e-mailservice dan iets 

voor jou. 

De e-mailservice geeft ondersteuning in het omgaan met depressieve 

klachten in maximaal 8 e-mailcontacten met als doel; 

- problemen te verhelderen;  

- het verminderen van de ervaren last;  

- het bieden van perspectief voor het oplossen van het probleem.  

Voor meer informatie kun je kijken op de www.gripopjedip.nl. 

 

• Kind in de knel 

Deze groep is bedoeld voor jongens en meisjes van 4 - 7 jaar en hun 

ouder(s). Aan deze groep kunnen zowel kinderen deelnemen die getuige 

zijn (geweest) van geweld in de thuissituatie als ook kinderen van een 

ouder met psychische problemen. De ouder(s) nemen deel aan de groep. 

In deze cursus wordt informatie gegeven over wat er nodig is om uw kind 

zo veilig mogelijk te laten opgroeien. Tevens kunnen ervaringen met 

andere ouders worden uitgewisseld.  Het doel van de groep is het 

voorkomen dat kinderen nu en in hun volwassen leven problemen krijgen 

door de situatie thuis.  

Voor deze groep is een verwijzing van de huisarts nodig. 

De groep bestaat uit zeven bijeenkomsten van 1,5 uur. De eerste 

bijeenkomst is alleen voor de ouders en is bedoeld als kennismaking met 

elkaar. De overige bijeenkomsten komen kind en ouder(s) samen. 

Wat gebeurt er in de groep: 

- ouder(s) en kinderen zijn samen bezig met spel en ontspanning;  

-  er worden specifieke opvoedingsvragen besproken;  

- er wordt aandacht besteed aan belangrijke thema's zoals 

schuldgevoelens,    schaamte en loyaliteit;  

- emoties worden bespreekbaar gemaakt;  

- kinderen worden uitgedaagd emoties te uiten via spel en beweging.  

 

• KOPP voor jou/ Doe- en praatgroep 

Deze doe- praatgroep is bestemd voor kinderen die opgroeien in een gezin 

met een ouder met psychische of verslavingsproblematiek. De kinderen 

begrijpen soms niet wat er aan de hand is. Veel kinderen durven er niet 
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over te praten. Zij piekeren er in hun eentje over, trekken zich terug en 

raken geïsoleerd. Het is in deze situatie belangrijk dat kinderen zich uiten, 

omdat anders de kans bestaat dat dit soort gedachten en gevoelens zich 

opstapelen en uiteindelijk tot problemen leiden. De kindergroep is géén 

therapiegroep. Kinderen krijgen de kans om spelenderwijs te leren met 

hun situatie om te gaan. Er wordt dus niet alleen gepraat, maar ook veel 

gedaan, zoals tekenen, toneel spelen of video kijken. 

KOPP voor jou is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en 

bestaat uit 8 bijeenkomsten met mogelijk een terugkombijeenkomst en de 

mogelijkheid van een ouderavond(en) en/ of een individueel eindgesprek 

met de ouder(s).  

In deze bijeenkomsten kunnen de kinderen: 

- gezamenlijk leuke activiteiten ondernemen; 

- steun en herkenning bij elkaar vinden; 

- vragen stellen; 

- ervaren dat ze niet de enige zijn. 

 

• Let op de kleintjes 

De groep is bedoeld voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar die thuis 

getuige geweest zijn van geweld tussen hun ouders. Kinderen die 

daarnaast zelf mishandeld zijn, kunnen ook meedoen aan de groep.  

Iedere bijeenkomst staat een thema centraal dat voor de kinderen 

belangrijk is, zoals:  

- boosheid en angst;  

- verdriet;  

- geheimen;  

- toekomst.   

Bij ieder thema horen oefeningen, we praten en doen veel leuke 

activiteiten. Naast de bijeenkomsten voor de kinderen zijn er 

bijeenkomsten voor ouders. Zij krijgen informatie over het doel van de 

groep en over de gevolgen van geweld. Zij kunnen elkaar adviseren over 

hoe je kunt omgaan met je kinderen.  

Voordat de groep begint, is er een kennismakingsgesprek van ouder en 

kind met de begeleiders van de groep. In dit gesprek wordt ook samen 

bekeken of deelname aan de groep voor dit kind geschikt is.  

De groep ‘Let op de Kleintjes’ bestaat uit 9 bijeenkomsten voor de 

kinderen en 3 bijeenkomsten voor de ouder(s). Er zijn geen kosten aan 

verbonden.   

Naast de bijeenkomsten voor de kinderen zijn er bijeenkomsten voor 

ouders. Zij krijgen informatie over het doel van de groep en over de 

gevolgen van geweld. Zij kunnen elkaar adviseren over hoe je kunt 

omgaan met je kinderen.  

 

Aanmelding Via Bureau Jeugdzorg Overijssel of via huisarts / specialist. 

 

Financiering Deze valt onder de 2
e
 lijn GGZ zorg. Alleen wanneer er  doorverwezen is door 

een huisarts of een specialist komt men in aanmerking voor een vergoeding 

van een zorgverzekeraar. 
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Naam Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie 
 

Contactgegevens Zwolle 

Bezoekadres: 

Dr. E. Schattenkerkweg 1, 8025 BW Zwolle  

 

Postadres: 

Postbus 40244, 8004 DE Zwolle 

 

Telefoon: 038 456 11 00 

info.zwolle@karakter.com 

www.karakter.com 

 

Afdelingen Nijverdal (logeerhuis) 

Duivenbreeweg 43 

7441 EA Nijverdal 

 

Informatie over het logeerhuis in Nijverdal ontvangt u via Karakter Almelo, 

telefoonnummer 0546 48 44 44 

 

Doelgroep Karakter is een expertisecentrum in Gelderland en Overijssel voor zorg en 

kennis rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie. De nadruk ligt op tweede- 

en derdelijnszorg. Speerpunten zijn onder meer Infants, licht verstandelijk 

beperkten en orthopsychiatrie. 

 

Doelstelling Karakter kijkt naar de competenties van de patiënt en het gezin én welke 

verantwoordelijkheid zij kunnen nemen. Ons aanbod is gericht op 

empowerment van de patiënt en op zoveel mogelijk behoud van sociale 

inbedding van patiënt en gezin. 

Wij stellen ons voor de maatschappelijke taak om onze kennis en kunde 

optimaal in te zetten. Daarbij werken we samen met andere organisaties om 

de (transitie in de) zorg voor kinderen en jeugdigen met complexe 

psychiatrische problemen te verbeteren. Voor de verwijzingen richten wij ons 

in het bijzonder op huisartsen, medisch specialisten en 

consultatiebureauartsen.  

 

Ondersteuning Jeugd-GGZ/Jeugd-LVB/2/3 

Karakter richt zich op de complexe psychiatrie en op die gebieden waar 

Karakter over expertise beschikt, zoals ADHD en autismespectrumstoornissen, 

licht verstandelijk beperkten, orthopsychiatrie en infants.  

 

Afdelingen Zwolle 

  

Thuis: Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling 

Er komt een gezinsbehandelaar bij het gezin thuis voor advies en begeleiding. 

Dit noemen wij Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG). 

 

IPG binnen Overijssel is onderdeel van het samenwerkingsverband Hulp aan 

Huis Overijssel.  
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Polikliniek:  

Op een polikliniek komen ouders en/of kinderen op afspraak voor onderzoek 

en behandeling. Soms is dit alleen voor het eerste gesprek, soms is de gehele 

behandeling op de polikliniek. 

 

Specialistische polikliniek: 

·          Eetstoornissen 

·          Angst- en stemmingsstoornissen 

·          Neuropsychologische stoornissen 

·          Infants 

 

Deeltijdkliniek (5-18 jaar): 

Op een deeltijdkliniek komen kinderen en jongeren overdag (na school) naar 

een behandelgroep en ‘s avonds en in het weekend gaan ze naar huis. 

 

Kliniek (4-18 jaar): 

Op een kliniek worden kinderen en jongeren dag en nacht op een 

behandelgroep opgenomen.  

 

Afdeling Nijverdal (logeerhuis) 

 

Kinderen met blijvende psychiatrische problemen die thuis wonen, kunnen 

eens in de vier weken een weekend logeren in het logeerhuis. Ze kunnen ook 

in diverse vakantieperiodes komen logeren.  

De  groepen worden ingedeeld naar leeftijd en de activiteiten worden 

afgestemd op leeftijd en problematiek van de kinderen.  

  

Aanmelding Zwolle 

• Verwijzers kunnen patiënten aanmelden via het aanmeldformulier. 

• Met een verwijsbrief kan men zichzelf aanmelden via een te downloaden 

aanmeldformulier. 

 

Nijverdal (logeerhuis) 

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan inschrijving: 

• Uw kind dient een psychiatrische diagnose te hebben.  

• Uw kind dient een IQ te hebben dat hoger is dan 75.  

• Er is geen sprake van agressieproblematiek.  

• Uw kind kan in een groep van ongeveer 10 kinderen functioneren 

• Er dient voor uw kind een indicatie van Bureau Jeugdzorg voor tijdelijk 

verblijf te zijn. Heeft u deze indicatie nog niet, dan kunt u deze zelf 

aanvragen. 

• Tijdens de logeerperiode blijven ouders eindverantwoordelijk en in geval 

van calamiteiten bereikbaar. 

 

Verwijzers en ouders kunnen met vragen over de aanmelding bellen met 

Karakter Almelo, t. 0546 48 44 44 

 

 

Financiering Zwolle: Deze valt onder de 2
e
 en 3

 e
 lijn GGZ zorg. 

Nijverdal: De kosten worden vergoed uit PGB of Zorg in Natura.  
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Naam De Parabool 
 

Contactgegevens De Parabool 

Colmschaterstraatweg 6A 

7433 PR Schalkhaar 

Tel: 0570-627973 

E-mail: info@deparabool.nl 

 

Clustermanager Dagbesteding/Werken 

Cor Janssen 

Tel: 0570-627973 

E-mail: c.janssen@deparabool.nl 

 

Teamleider ambulante dienstverlening 

Alie Abbink 

Tel: 0570-627973 

E-mail: a.abbink@deparabool.nl 

 

Zorgmakelaar 

Jan Slinkman 

Tel: 0570-627973 

E-mail: j.slinkman@deparabool.nl 

 

Doelgroep De Parabool ondersteunt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een 

verstandelijke beperking of aanverwante stoornis. 

 

Doelstelling Het logo, het blauwe huis, staat voor bescherming, voor je thuis voelen. Met 

mensen om je heen bij wie je je veilig en gewaardeerd voelt. Dit huis geeft je 

ruimte om je vleugels uit te slaan, jezelf te ontwikkelen en je leven te leven 

zoals jij dat graag wilt. Een thuis waar je als cliënt de beste zorg krijgt. Daar 

waar nodig en op een manier waarbij jij je het prettigst voelt. En een 

omgeving waarin je de kans krijgt om als individuele medewerker het beste 

van jezelf te laten zien.. 

 

Ondersteuning Jeugd-LVB/2 

De PeuterPlus Groep in Raalte richt zich op jonge kinderen met een 

(vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand op één of meerdere gebieden en 

biedt doelgerichte ontwikkelingsstimulering aan deze kinderen. 

 

Kinderen tot 18 jaar worden opgevangen en begeleid in Orthopedagogisch 

Dagcentrum (ODC) ’t Lantaarntje in Deventer. Dit biedt opvang, begeleiding, 

verzorging, advies en behandeling.  

 

Ambulante begeleiding van kinderen. Steeds vaker kiezen ouders van 

kinderen met een verstandelijke beperking voor reguliere opvang op 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in het reguliere basisonderwijs. De 

ambulante begeleider van de Parabool biedt daarbij ondersteuning van  

- het kind zelf 

- de ouders 

- de beroepskrachten (groepsleider/leerkracht) 

Daarnaast is ambulante begeleiding ook mogelijk binnen het speciaal 
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onderwijs. 

 

Structurele gezinsondersteuning. Naast tijdelijke PPG biedt de Parabool ook 

de mogelijkheid  van vaste ondersteuning binnen een gezin. Deze is van brede 

en structurele aard en kan zowel begeleiding bij opvoeding omvatten als hulp 

bij de financiën of het huishouden, maar bijvoorbeeld ook het bieden van 

oppas aan huis. In de praktijk betekent dit dat de ondersteuner van de 

Parabool op een vast moment, één keer of meerdere malen per week, een 

bezoek brengt. Alle kwesties die rondom het gezin spelen kunnen dan worden 

besproken, waarbij de gezinsondersteuner met praktische hulp en advies een 

steuntje in de rug kan geven. 

 

Aanmelding  

 

Financiering  
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Naam Observatie- en Adviescentrum Raalte 
 

Contactgegevens Het Observatie- en adviescentrum is een onderdeel van Zozijn Kind & Jeugd, 

welke weer valt onder Zozijn, met veel vestigingen in de regio Zwolle – 

Enschede - Nijmegen. 

 

Regiokantoor Zozijn Salland 

contactpersoon: Ria Wellenberg, manager 

Kemphaan 25 

8103 GP Raalte 

0572-342805 

r.wellenberg@zozijn.nl 

www.zozijn.nl 

 

Er zijn verschillende vestigingen van het Observatie- en Adviescentrum:  

in Terborg, Ellecom, Zevenaar, Zutphen, Winterswijk en Raalte. 

 

Observatie- en adviescentrum (O&AC) 

contactpersoon: Mariolet Doppenberg, coördinator 

Kemphaan 25 

8103 GP Raalte 

06 - 55714451 

m.doppenberg@zozijn.nl 

www.observatie-enadviescentrum.nl 

 

Doelgroep Zozijn is een professionele dienstverlener voor: 

• kinderen en jeugdigen met een ontwikkelingsprobleem  

• volwassenen, kinderen en jeugdigen met niet aangeboren hersenletsel 

(NAH)  

• volwassenen met een verstandelijke beperking 

 

Het Observatie-en Adviescentrum (O&AC) in Raalte is bedoeld voor ouders 

van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Als er problemen zijn in de 

ontwikkeling van een kind, dan is het van groot belang om zo snel mogelijk 

erachter te komen wat er aan de hand is. Hiervoor kunnen ouders contact 

opnemen met het O&AC. 

 

Doelstelling Het O&AC is in 1996 opgericht om ouders van kinderen en jeugdigen van 0 tot 

18 jaar met een hulpvraag over ontwikkeling en/of gedrag van het kind te 

ondersteunen en advies te geven. 

Hoe eerder ouders weten wat er speelt en hoe eerder zij advies krijgen, des te 

beter dat is voor ouders en hun kind. 

Het multidisciplinaire team van het O&AC Raalte bestaat uit: 

• een coördinator, 

• een kinderarts, 

• een orthopedagoog, 

• een gedragskundige Video Interactie Begeleiding/Video Home Training, 

• een logopedist, 

• een fysiotherapeut, 

• een spelbegeleidster, 

• een observatiemedewerker. 
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Ondersteuning Jeugd-LVB/2 

Medewerkers van het O&AC brengen door observaties en onderzoeken de 

ontwikkeling van het kind in beeld. Ook kan er een (vermoedelijke) diagnose 

gesteld worden. Het gehele observatie- en adviestraject duurt ca. drie 

maanden. Het team van het O&AC Raalte bestaat uit een coördinator, een 

arts, een orthopedagoog, een logopedist en een observatiemedewerker. Zij 

geven de ouders uitgebreid advies en antwoord op vragen waarmee zij bij het 

O&AC zijn gekomen.  

Voor kinderen van 0 – 6 jaar worden er voor ouders en ketenpartners service-

observaties aangeboden op de peuterspeelzaal, de kinderopvang en school.  

Dit betekent dat bijvoorbeeld een peuterspeelzaal het O&AC kan inschakelen 

om in de groep mee te kijken naar een kind waar vragen over zijn. Dit gebeurt 

uiteraard in nauw overleg met de ouders. 

 

Werkwijze 

1. Aanmelding 

Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met het O&AC. In de 

praktijk gebeurt de aanmelding door de ouders vaak na overleg met 

bijvoorbeeld een kinder- of jeugdarts, het team van Integrale Vroeghulp of 

de leiding van een peuterspeelzaal of de kinderopvang of school. 

2. Kennismakingsgesprek 

Dit kennismakingsgesprek vindt thuis of op het O&AC plaats. Er wordt een 

uitgebreid vragenformulier ingevuld en er wordt aan de ouders 

toestemming gevraagd om gegevens bij specialisten of instanties op te 

vragen. Al deze informatie is nodig om een goed beeld te krijgen van het 

kind en antwoord te kunnen geven op de hulpvraag. 

3. Observatie en onderzoek 

Het kind wordt thuis, op het O&AC of op andere plaatsen, zoals de 

kinderopvang, de peuterspeelzaal of op school door een multidisciplinair 

team geobserveerd en onderzocht. Daarnaast worden vaak video-

opnames gemaakt van het kind in de thuissituatie of op een andere plek. 

Ouders kunnen in overleg bij de onderzoeken aanwezig zijn. 

4. Diagnostiek 

Na de observatie- en onderzoeksfase geeft het O&AC-team aan wat het 

ontwikkelingsniveau van het kind is en of er sprake is van 

gedragsproblematiek. 

5. Advies 

Ouders krijgen advies welke verdere stappen zij met hun kind kunnen 

ondernemen. 

 

Het kind wordt bij voorkeur in de eigen omgeving ondersteund. Zoals thuis en 

op school. Als het nodig is in combinatie met één van de speciale locaties van 

Zozijn. 

Op woensdagmiddag, zaterdag en in schoolvakanties kunnen kinderen terecht 

voor gespecialiseerde begeleiding in vrije tijd. Logeren is mogelijk in een 

logeerhuis of logeergezin en wonen kan in een gezinshuis of woonvorm.  

 

Aanmelding Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is er een AWBZ-zorgindicatie 

nodig. De indicatie kan aangevraagd worden bij Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ouders ontvangen schriftelijk bericht of 

de indicatie wordt afgegeven. Wordt de indicatie afgewezen, dan wordt de 
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reden hiervan met ouders besproken en krijgen zij advies welke 

mogelijkheden er verder zijn.  

 

Financiering AWBZ 
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Naam Orthopedisch Dagcentrum (ODC) ’t Lantaarntje 

 

Contactgegevens ODC ’t Lantaarntje 

Brederodelaan 41 

Deventer 

Tel: 0570-643355 

 

Doelgroep Kinderen met een ernstige meervoudige beperking. 

 

Doelstelling  

Ondersteuning Jeugd-LVB/2 

De begeleiders zijn bevoegd om specialistische zorg, zoals sondevoeding, dieet 

of medicijnen te geven. De ontwikkeling van de kinderen wordt daar waar 

nodig gestimuleerd door de inzet van therapieën zoals logopedie, 

fysiotherapie, muziek en ergotherapie. 

ODC ’t Lantaarntje is ingericht met diverse ruimtes zoals een snoezelruimte, 

een speelzaal, een binnenzandbak, een zwembad en een buitenspeelplaats 

met rolstoelschommel. Het spelen en ervaren gaan hand in hand. 

Op onderwijskundig gebied werkt ’t Lantaarntje samen met De Linde in 

Deventer: een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Zodra de kinderen 

vijf zijn wordt door een leerkracht van De Linde beoordeeld welke 

leeractiviteiten kunnen worden aangeboden. 

 

Aanmelding - Om in aanmerking te komen voor activerende en/of ondersteunende 

begeleiding bij ’t Lantaarntje is de indicatie ‘activerende en/of 

ondersteunende begeleiding’ vereist. 

- Om in aanmerking te komen voor zaterdag-, vakantie- en/of verlengde 

dagopvang bij ’t lantaarntje is de indicatie ‘ondersteunende begeleiding’ 

vereist. In de ze indicatie is vastgelegd hoe vaak het kind gebruik kan 

maken van de opvang. 

- Om voor vervoer van en naar het dagcentrum in aanmerking te komen 

dient bovendien een vervoersindicatie te worden aangevraagd. 

 

Financiering De parabool levert zorg, zowel aan cliënten met een persoonsgebonden 

budget (PGB) als aan cliënten die kiezen voor zorg in natura (ZIN). 
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Naam Peuter Plusgroep 
 

Contactgegevens contactpersoon: Lianne Hagen 

Raarhoeksweg 34G 

8103 SZ Raalte 

06-22289720 

l.hagen@deparabool.nl 

www.deparabool.nl 

 

Doelgroep Stichting de Parabool ondersteunt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen 

met een verstandelijke beperking. 

 

De PeuterPlus Groep in Raalte richt zich op jonge kinderen met een 

(vermoedelijke) ontwikkelingsachterstand op één of meerdere gebieden en 

biedt doelgerichte ontwikkelingsstimulering aan deze kinderen. 

 

Doelstelling Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier. Soms heeft een jong 

kind extra stimulering nodig. 

 

Ondersteuning Jeugd-LVB/1 

Het team PeuterPlus vormt door middel van observatie, diagnostiek en 

behandeling een zo volledig mogelijk beeld van het kind. Vervolgens wordt 

begeleiding en behandeling ingezet aan de hand van een persoonlijk 

ondersteuningsplan. 

Binnen de Peuter Plus Groep wordt multidisciplinair gewerkt. Dit wil zeggen 

dat de behandelaars (logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut) samen met 

de orthopedagoog en de persoonlijk begeleidsters naar het kind kijken. Zo 

worden alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen geobserveerd, 

gediagnosticeerd, begeleid en behandeld. 

Tevens adviseert het team PeuterPlus ouders bij schoolplaatsing en wordt het 

kind op de schoolplaatsing voorbereid. Om ervoor te zorgen dat het kind de 

persoonlijke aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft, werkt het team 

PeuterPlus met een kleine groep kinderen. Om een goed beeld te kunnen 

vormen van een kind, is er een minimum afname van twee dagdelen. 

 

Aanmelding  

 

Financiering  
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Naam Vitree 
 

Contactgegevens Hoofdkantoor: postbus 49 

8260 AA Kampen 

038-3372337 

info@vitree.nl 

www.vitree.nl 

 

Doelgroep Vitree is een jeugdzorgorganisatie voor kinderen en jongeren met en zonder 

licht verstandelijke beperking. Met opvoed- en opgroeivragen en soms ook 

psychiatrische problemen. 

 

Doelstelling Wij denken in mogelijkheden. Wij geloven in eigen kracht. In Raalte biedt 

Vitree o.a. vormen  van hulp thuis, genaamd Intensieve Orthopedagogische 

Gezinsbehandeling.  

Vitree bestaat sinds 2010 en is voortgekomen uit een fusie tussen Stichting 

Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF) en Stichting de Reeve. Kinderen uit de 

provinciale jeugdzorg waren de doelgroep van SJF. De Reeve bood 

behandeling aan kinderen met een licht verstandelijke beperking.  

 

Ondersteuning Jeugd-LVB/2 

Vitree biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling. Van korte hulp tot 

intensieve behandeling. Aan kinderen en jongeren mét en zonder een licht 

verstandelijke beperking en hun ouders/verzorgers. Van opvoedhulp tot 

complexe zorg. Het liefst snel, kort en bij voorkeur in het eigen gezin. Of op 

één van onze 65 behandellocaties in Flevoland en Overijssel. 

 

Aanmelding  

 

Financiering  
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Naam LINDENHOUT 

 

Contactgegevens De contactgegevens van de regio IJsselvallei 

Tussen de Eiken 109 

7325 HH Apeldoorn 

Telefoon: (055) 750 68 40 

E-mail: ijsselvallei@lindenhout.nl 

www.lindenhout.nl 

 

Deventer 

Lindenhout Team 0-12 

Schurenstraat 8a, 7413 RA  Deventer, T 0570 664 999 

 

Rivierenwijk 

Lindenhout 0-6 (Mollemuis) en 6-12 (Apenstaart) 

Merwedestraat 2, 7417 XJ Deventer 

Apenstaart T 0570-623187, Mollemuis T 0570 623114 

 

Keizerslanden (Kei 13) 

Lindenhout 0-6 (Egels) en 6-12 (Stoons) 

Wezenland 582, 7415 JM Deventer 

Stoons T 06 20416239, Egels T 06 51579991 

 

Combiklas De Ambelt - SO - De Kroon 

Koningin Wilhelminalaan 9, 7415 KP Deventer, T (0570)-850008 

 

Doelgroep De medewerkers van Lindenhout werken vanuit vijf regio's in Gelderland en 

een klein deel van Overijssel. 

Vanuit het regiokantoor in Deventer werkt Lindenhout voor kinderen en 

opvoeders uit de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Deventer, 

Voorst, Lochem, Zutphen en Brummen.  

Het basisteam 0-12 in Deventer was de afgelopen 15 jaar gevestigd op de 

locatie aan de Nijhoffgaarde, voor velen nog bekend als Piccolo. 

De Egels (dagbehandeling 0-6) en De Stoons (naschoolse dagbehandeling 6-

12) zitten al weer even op de locatie Kei 13 in Keizerslanden. De Mollemuis 

(dagbehandeling 0-6) en Apenstaart (naschoolse dagbehandeling 6-12) zijn op 

5 juli verhuisd naar de nieuwe locatie in de Rivierenwijk. 

 

Doelstelling Lindenhout biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren en hun 

opvoeders bij wie het opgroeien en opvoeden (even) niet vanzelf gaat. We 

bieden advies en praktische ondersteuning, en ook intensieve behandeling of 

dagopvang. 

 

Ondersteuning Jeugdzorg 

Dagbehandeling biedt hulp aan kinderen van verschillende leeftijden en hun 

ouders met problemen rond ontwikkeling en opvoeding.  

De naschoolse dagbehandeling is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 

Kinderen van 0 tot 6 jaar kunnen een aantal dagdelen per week komen. 

Het doel van de dagbehandeling is het herstellen of op gang brengen van een 

vastgelopen of verstoorde ontwikkeling. Een beeld vormen van de 

kindproblematiek en de factoren die hierbij een rol spelen zijn van belang. 
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De naschoolse dagbehandeling biedt hulp aan kinderen van 6 tot 12 jaar 

waarbij sprake is van een achterstand, stagnatie, of stoornis op (vaak) 

meerdere ontwikkelingsgebieden en biedt hulp aan hun ouders. Het gaat om 

normaal begaafde, schoolgaande kinderen. De kinderen verblijven een aantal 

uren per dag op een vaste locatie in een groepsruimte met een huiselijke 

sfeer. Ze komen na schooltijd en worden na de warme maaltijd weer 

opgehaald. De rest van de avond en de nacht, het weekeinde en een aantal 

weken van de schoolvakanties zijn zij thuis bij hun ouders. 

 

Aanmelding Via Bureau Jeugdzorg 

 

Financiering  
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Naam Tactus 
Verslavingszorg Deventer 

 
Contactgegevens Tactus Verslavingszorg heeft 40 locaties verspreid over diverse plaatsen in 

Overijssel, Gelderland en Flevoland. 

 

Bezoekadres  

Keulenstraat 3  

7418 ET Deventer 

 

Postadres 

Postbus 154 

7400 AD Deventer 

 

Tel: 0570-500100 

www.tactus.nl 

 

Doelgroep 1. Mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, 

medicijnen, gokken, gamen, eten of een combinatie daarvan. Hun gedrag 

kan tot problemen leiden, waardoor ze fysiek en maatschappelijk niet 

meer goed functioneren. Tactus is er voor zowel vrijwillige hulp als door 

aanraking met justitie. 

2. Het netwerk van de client, bijvoorbeeld de partner, de familie, de school 

of de werkgever, maar ook de hulpverlener(s). 

 

Doelstelling Niet meer hulp dan nodig, maar niet minder dan verantwoord (stepped care 

methode) 

 

Ondersteuning Jeugdzorg 

Tactus werkt in circuits waar een aantal geclusterede activiteiten afgestemd 

wordt op een specifieke groep clienten: 

• Behandeling en Begeleiding 

Zowel ambulant als klinisch 

• Preventie & Consultancy 

Voorlichting, beleidsadvisering en het geven van cursussen en trainingen. 

Ook voor het basisonderwijs, ondermeer: 

- “Talk ’n Joy”: een club die wekelijks bijelkaar komt voor kinderen van 8 

tot 12 jaar, van wie de vader of moeder een verslavingsprobleem 

heeft. 

- Een nieuwsbrief voor ouders in het basis- en voortgezet onderwijs. 

• Forensische Verslavingszorg 

Voor mensen met verslavingsproblematiek die met justitie in aanraking 

zijn gekomen 

• Verslavingsreclassering 

Voorkomen van dilicten door mensen die al een delict hebben gepleegd 

• Sociale Verslavingszorg 

Voor zorg aan clienten met chronische verlsavingsproblemen 

 

Aanmelding Via een verwijsbrief van de huisarts. 
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Naam Trias Jeugdhulp 
 

Contactgegevens Hoofdkantoor 

Emmawijk 11, 8011 CM Zwolle (038 456 46 00) 

 

DJK 0-6 ‘Kikker’ (Ivoor) + DSJ 6-12 ‘De Kei’ (Ivoor) 

Raarhoekweg 34, 8102 SZ Raalte (038 456 46 00) 

 

DJK 0-6 Kindertjesweilanden 

Dr. Hengeveldweg 7, 8025 AK Zwolle (038 456 46 00) 

 

DSJ 6-12 De Beuk  

Beukenstraat 89, 8021 XA Zwolle (038 456 46 00) 

 

info@triasjeugdhulp.nl 

www.triasjeugdhulp.nl 

 

Doelgroep Jeugdhulp in Overijssel (0-27 jaar) 

 

Doelstelling Het bieden van flexibele vormen van hulp bij opvoeden en opgroeien. Trias 

werkt gezinsgericht en wil met hun hulp zoveel mogelijk aansluiten bij de 

eigen leefomgeving; familie, vrienden, de buurt en school. Daarnaast hebben 

ze oplossingsgericht werken als doel: ‘… waarbij we consequent uitgaan van 

de oplossing in plaats van het probleem. We richten ons daarbij sterk op de 

krachten, vaardigheden en talenten die elke cliënt heeft.’ 

 

Ondersteuning Jeugdzorg 

Op meerdere locaties jeugd- en opvoedingshulp; ambulante hulp, waaronder 

crisisopvang, deeltijd-dagbehandeling, 24-uurs zorg, pleegzorg en 

jeugdzorgboerderijen.  

Op de locatie Ivoor wordt dagbehandeling, ambulante hulp en trainingen 

aangeboden. 

Overzicht van ondersteuningsmogelijkheden: 

• Ambulante hulp, bij voorkeur in de thuissituatie: 

- Spoedzorg bij acute gezinsproblemen, gericht op het creëren van 

rust en overzicht binnen 28 dagen 

- Ouder-kind groep voor ouders met een baby of een jong kind tot 

anderhalf jaar. Twee keer per week bezoek gedurende 3 tot 4 

maanden. 

- Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG). Samen met PPG-

ster wordt er naar oplossingen en mogelijkheden gezocht bij 

alledaagse situaties. Twee keer per week bezoek. De duur 

varieert. 

- Intensief Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) als er meer 

aan de hand is dan louter opvoedingsproblemen. Twee keer per 

week bezoek gedurende 4 tot 6 maanden. 

- Omgangshuis. Biedt hulp aan ouders die na een scheiding zelf niet 

tot het regelen van de omgang kunnen komen. 

Bemiddelingsgesprekken en begeleide bezoeken. 

• Dagbehandeling als het gedrag en de ontwikkeling van het kind zoveel 

aandacht vragen dat de hulp van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of 
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gewone school onvoldoende helpt. Met als doel zicht krijgen op en het 

herstel of op gang brengen van een vastgelopen of verstoorde 

ontwikkeling. 

- Jonge kind tot zeven jaar. Dagbehandeling maximaal 2,5 dagen 

per week, afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte van het 

kind. Waar mogelijk in combinatie met reguliere plek, zoals 

peuterspeelzaal, kinderopvang of school. Doel: zicht krijgen op en 

het herstellen of op gang brengen van een vastgelopen of 

verstoorde ontwikkeling. Samenwerking met ouders is een 

belangrijke voorwaarde. 

- Schoolgaande jeugd van 5 tot 18 jaar èn het gezin. De kinderen 

komen na schooltijd naar de dagbehandeling. Na het avondeten 

gaan ze weer naar huis. De dagbehandeling biedt structuur en 

specifieke activiteiten/trainingen. Deze richten zich onder meer op 

sociale vaardigheden, zelfbeeld en eigen identiteit, hygiëne en 

zelfverzorging.   

• Jeugdzorgboerderijen voor kinderen tussen de 5 en 18 jaar. Dit is te 

combineren met andere vormen van hulp. Er zijn twee vormen: 

- Dagopvang: kind komt buiten schooltijd, bijvoorbeeld op de 

woensdagmiddag, zaterdag of één of meerdere dagen in de 

vakantie. 

- Logeeropvang: kind verblijft één of meerdere dagdelen per maand 

op de boerderij. 

• Pleegzorg in een pleeggezin. Dit kan voor kortere of langere tijd zijn, of 

alleen voor de weekends of de vakanties. 

• 24-uurszorg als het nodig is dat het kind tijdelijk ergens anders gaat 

wonen. Dit kan in een: 

- Behandelgroep waar het met ongeveer 9 andere kinderen woont. 

Overdag gaan de kinderen naar school, soms speciaal onderwijs. 

- Gezinshuis waar het samen met een aantal kinderen in een 

gewoon huis woont. 

- Spoedzorg is een intensieve, kortdurende vorm van ambulante 

hulp thuis, eventueel in combinatie met een kortdurende opname 

van het kind binnen de crisisopvanggroep. Nooit langer dan 28 

dagen. 

 

Aanmelding Met uitzondering van een aantal projecten met gemeenten (ambulante hulp) 

moet men beschikken over een indicatie van Bureau Jeugdzorg Overijssel. 

Samen met ouder, kind en contactpersoon van BJzO wordt een 

hulpverleningsplan opgesteld. Zowel de hulpvraag van het kind als de 

behoefte aan opvoedingsondersteuning krijgt volop aandacht. 

 

Financiering  
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Naam DJK 0-6 ‘Kikker’ (Ivoor) 
Trias Jeugdhulp 

Contactgegevens Dagbehandeling Jonge Kind ‘Kikker’ (Ivoor)  

Raarhoekweg 34, 8102 SZ Raalte (038 456 46 00) 

 

Doelgroep Kinderen van anderhalf tot en met 6 jaar die in principe in aanleg normaal 

begaafd zijn. Het gaat om vragen op emotioneel en/of sociaal gebied of 

vragen over een eventuele ontwikkelingsstoornis. 

 

Doelstelling Zicht krijgen op en het herstel of op gang brengen van een vastgelopen of 

verstoorde ontwikkeling. 

 

Ondersteuning Jeugdzorg 

De kinderen komen op doordeweekse dagen naar de dagbehandeling. Dit 

kunnen hele dagen of enkele dagdelen zijn. Een belangrijk onderdeel van de 

behandeling is de ontwikkeling van de sociale vaardigheden. Het kind oefent 

in het maken van oogcontact, luisterhouding, antwoord geven, op je beurt 

wachten enz. Ook het samenspelen wordt geoefend in contact maken, 

overleggen en dingen afspreken. Ook is er de mogelijkheid voor therapieën 

(individuele fysiotherapie, ergotherapie of logopedische behandeling), 

observatie en (vroeg)diagnostiek. 

Samen met ouders wordt gekeken wat de beste schoolkeuze is. 

Wanneer kinderen toe zijn aan schoolvoorbereidend werken, kunnen zij 

deelnemen aan de interne kleuterklas op Ivoor. Dit in samenwerking met een 

groepsleerkracht van de Elimschool (cluster 4) te Hellendoorn. Daarnaast 

hebben de kinderen wekelijks groepsgym. 

 

Aanmelding Via BJZ Overijssel 

 

Financiering Provincies, grootstedelijke regio’s, rijksoverheid 
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Naam DSJ 6-12 ‘De Kei’ (Ivoor) 
Trias Jeugdhulp 

Contactgegevens Dagbehandeling voor Schoolgaande Jeugd ‘De Kei’ (Ivoor) 

Raarhoekweg 34, 8102 SZ Raalte (038 456 46 00) 

 

Doelgroep Schoolgaande kinderen van 6 t/m 12 jaar, die in principe normaal begaafd zijn, 

maar bij wie de ontwikkeling verstoord is of achterblijft. Bijvoorbeeld bij: 

- Moeilijkheden op school 

- Gedragsproblemen, bijvoorbeeld driftbuien, hyperactiviteit of 

teruggetrokken/angstig gedrag 

- Ingrijpende gebeurtenissen in het gezin waarop het erg gevoelig reageert 

- Moeilijk kunnen luisteren 

- Slaap-, eet- of zindelijkheidsproblemen 

- Ouders vragen ondersteuning bij de opvoeding 

 

Doelstelling Zicht krijgen op en het herstel of op gang brengen van een vastgelopen of 

verstoorde ontwikkeling.  

 

Ondersteuning Jeugdzorg 

De kinderen komen na schooltijd naar de dagbehandeling. De dagbehandeling 

biedt structuur en specifieke activiteiten/trainingen. Deze richten zich onder 

meer op sociale vaardigheden, zelfbeeld en eigen identiteit, hygiëne en 

zelfverzorging. Sommige kinderen komen twee of drie dagen per week, 

anderen komen alleen voor een specifieke training. Voor de dagbehandeling 

blijven de kinderen tot na de maaltijd op de groep.   

 

Aanmelding Via BJZ Overijssel 

 

Financiering Provincie 

 


