
Overzicht aanbieders regio Arnhem 

Dokter Bosman       Website: www.dokterbosman.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Arnhem 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Diagnostiek en behandeling op maat. Deskundig, snel en flexibel. 
 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Diagnostiek, CGT, EMDR, schematherapie, systeemtherapie, mindfulness en 
medicamenteuze behandeling. Bij voldoende aanmeldingen is groepsaanbod mogelijk.  

Heeft u een uniek specialisme?  

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA, klinisch psycholoog + medicatie via arts 

 
Psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink    Website: www.derksenkleinherenbrink.nl   

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Bemmel en Lent 

Inzetbaar voor gemeente Lingewaard en Overbetuwe 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

GZ-psychologen en psychotherapeut 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Diagnostiek en behandeling van basis en specialistische GGZ  
 

Heeft u een uniek specialisme? DSM classificaties van 2 tot 21 jaar 

Huidige wachttijd? 6 – 8 weken 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

NEE 

 
Raadthuys        Website: www.raadthuys.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Arnhem-zuid, Elst en Groesbeek 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Jeugd-GGZ, zowel generalistisch Basis- als Specialistisch-GGZ, onder een 
dak (met VW-GGZ), zowel diagnostiek als behandeling 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

KJ – systeemtherapie, CTG, EMDR, sport- en speltherapie, diagnostiek, 
complexe problemen, ambulante gezinsbegeleiding (IAG) 

Heeft u een uniek specialisme? Complex- trauma, chronisch trauma, vroeg kinderlijk trauma 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA 

 

Kind & Meer        Website: www.kindenmeer.nl   

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Oosterbeek, Renkum, Driel en Elst 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Ieder kind en elke situatie is uniek! Voor kleine en grotere vragen over 
opvoeding, ontwikkeling, gedrags- en gezinsproblemen kun je bij ons terecht. 
Praten is niet voor iedereen de beste manier om aan verandering te werken. 
Kind & meer biedt daarom ook therapie waarin ‘doen’ centraal staat. We 
werken zo kortdurend mogelijk en bekijken vragen vanuit een gezin als geheel..  

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

We kijken samen met het gezin op maat wat past. Mogelijk bij ons is (een 
combinatie van): individuele behandeling bij (GZ-)psychologen of (OG-) 
orthopedagogen en vaktherapeuten elk met eigen specialismen, 
oudergesprekken/gezinsgesprekken, (groeps- of individuele) trainingen, 
onderzoek, en consulten van een psychiater (ook medicamenteuze 
behandeling is mogelijk, alleen in combinatie met behandeling bij ons). 
Benieuwd welk soort ‘termen’ je concreet aan kan denken? Op onze site vind je 
meer info: van cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, PMT, beeldende 
therapie, dramatherapie tot aan spelbegeleiding en mindfulness. Bel of mail 
gerust voor meer informatie: 026-3791901/ info@kindenmeer.nl  

Heeft u een uniek specialisme? We kijken naar waar het gezin/kind last van heeft en wat men anders wil, en 
benaderen dit zo praktisch, systemisch, oplossingsgericht en laagdrempelig 
mogelijk. We geloven dat ook voor meer complexe problematiek geldt dat het 
helpt om in een zo min mogelijk complexe setting geholpen te worden. Als het 

http://www.dokterbosman.nl/
http://www.derksenkleinherenbrink.nl/
http://www.raadthuys.nl/
http://www.kindenmeer.nl/
mailto:info@kindenmeer.nl


stellen van een diagnose (DSM classificatie) daarbij helpt kan dat, daar waar 
het niet gewenst, nodig of helpend is hoeft het niet. Onze combinatie van 
verschillende disciplines helpt om zoveel mogelijk op maat te kunnen werken. 
Als het gaat over problematieken hebben verschillende collegae elk hun eigen 
expertises, bijvoorbeeld: ADHD, ASS, angst, hoogbegaafdheid, gezins- 
/systeemproblematiek, leerproblemen, verlieservaring, opvoedproblemen bij 
jonge kinderen & meer. Ook werken we veel met scheidingen, nieuw 
samengestelde gezinnen, gezinsproblematiek waar jeugdbescherming bij is 
betrokken en KOPP problematiek. 
Wat wij NIET kunnen/doen: waar aard van psychiatrie en/of context maakt dat 
crisisgevoeligheid of benodigde intensiteit van zorg hoog is verwijzen we door 
naar instellingen of praktijken die dagelijks psychiaters in huis hebben (onze 
psychiater is voor beperkt aantal uur aan ons verbonden). Ook nog 
onbehandeld complex trauma, eetstoornissen, TOS en een laag IQ rekenen wij 
niet tot ons specialisme. 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA 

 

Jeugd ggz (Dimence)       Website: www.jeugdggz.com  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Velperweg 35, 6024BE   Arnhem  tel. 0267856200 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Missie 
Wij helpen mensen van 0-18 jaar met psychische problemen en met de beperkingen 
die ze daardoor hebben. We doen dat altijd samen met alle betrokkenen.  
  
(zorg)Visie 
De divisie wil haar missie vorm geven door: 
o   ketenzorg; 
o   samenwerking tussen de verschillende jeugdsectoren; 
o   laagdrempelige toegang; 
o   goede relatie met de 1e lijn. 
 
Speerpunten: 

 Infant mental health (0 tot 6 jaar) 

 Diagnostiek  

 Traumagerelateerde problematiek en traumabehandeling 

 Contextueel behandelen (betrekken van gezin en bredere netwerk) 

 Consultatie en advies (Meedenken met ouders en collega instellingen) 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Binnen Jeugd GGZ team Arnhem bieden wij specialistische (SGGZ) diagnostiek en 
behandeling aan voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, hierbij kun je denken aan 
psychiatrisch en psychologisch onderzoek, Dimence Ouder-Kind interventie (DOK!), 
online behandeling voor ouders van jonge kinderen (Url en Uk in de Wolken), Floorplay, 
Cognitieve gedragstherapie, gezinsbehandeling en traumabehandeling (EMDR). In 
samenwerking met andere teams bieden we ook ouderschapsdiagnostiek  en 2-
Daagse Ouder-kind relatie diagnostiek. Indien nodig bieden wij ook medicamenteuze 
behandeling.  

Heeft u een uniek specialisme? Wij zijn specialisten op het gebied van jonge kinderen en hun ouders: van kinderwens 
en zwangerschap tot en met 5 jaar, anders gezegd, Infant Mental Health, maar zijn we 
ook ervaren in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar.  Als 
prille ouder met een jong kind is het bezoeken van een kantoor een behoorlijke 
inspanning. Zeker voor de cliënten in de jonge  leeftijd werken we graag outreachend 
(aan huis). 
 
We bieden diagnostiek en behandeling van kinderen met allerhande 
traumagerelateerde problemen, regulatieproblemen, ontwikkelingsproblemen en 
gehechtheidsproblemen.  
 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

Ja 

 

Melody PsyCare GGZ       Website: www.psycare.nl 

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Dinxperlo, Doetinchem, Arnhem 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Wij bieden specialistische ggz voor een specifieke doelgroep, namelijk kinderen, 
jongeren en volwassenen met complexe hechtingsproblematiek en/of vroegkinderlijke 
traumatisering 

http://www.jeugdggz.com/
https://www.jeugdggz.com/sites/default/files/folders/psychologisch%20onderzoek%20informatie%20voor%20ouders.pdf
https://www.jeugdggz.com/sites/default/files/folders/DOK.pdf
https://www.jeugdggz.com/sites/default/files/folders/Jeugd%20ggz%20url%20en%20uk%20in%20de%20wolken.pdf
https://youtu.be/zXAw3zcrlZM
https://www.vgct.nl/vgct.nl/public/over-cgt/brochures-voor-kinderen
https://www.jeugdggz.com/sites/default/files/folders/EMDR.pdf
https://www.jeugdggz.com/sites/default/files/folders/Ouderschapsdiagnostiek.pdf
https://www.jeugdggz.com/downloads/folders
https://www.jeugdggz.com/downloads/folders
https://www.jeugdggz.com/sites/default/files/folders/Kidz%20expertiseteam%20.pdf
http://www.psycare.nl/


Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Bij bieden ambulante behandeling op onze locatie: individuele (spel)therapie, 
ouderbegeleiding, EMDR, Schrijftherapie (Write junior), Psycho Motorische Therapie, 
Sensory Motor Psychotherapy, Theraplay, Differentiatietherapie, Fasetherapie, 
Basistherapie (deze laatste drie zijn specifieke behandelmethoden, die door Anniek 
Thoomes-Vreugdenhil ontwikkeld zijn voor mensen met hechtingsproblematiek); verder 
gebruiken we elementen uit de Mentalisering bevorderende therapie en de 
Schematherapie. 
 
Verder bieden wij oudergroepen (5 bijeenkomsten) ter overbrugging van de wachtlijst. 

Heeft u een uniek specialisme? Wij behandelen alleen mensen met complexe hechtingsproblematiek en/of 
vroegkinderlijke traumatisering 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

NEE 

 

Praktijk Roosenboom           Website: www.praktijkroosenboom.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Sweerts de Landasstraat 4 6814DE Arnhem 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Kleinschalig, vrijgevestigde psychiater 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Diagnostiek/behandeling/Depressie/angst/persoonlijkheid/aandachtstekort 

Heeft u een uniek specialisme? AD(H)D 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA 

 

GGZ Centrum Wageningen      Website: www.ggzwageningen.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Wageningen  

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Laagdrempelig en gelijkwaardig.  

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Specialistische geestelijke gezondheidszorg.  

Heeft u een uniek specialisme? Onze psychiater gebruikt haar medische kennis om medicatie en diagnoses af te 
bouwen.  

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA  

 

Praktijk Rigtering                    Website: www.praktijkrigtering.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Utrechtseweg 290 en Marga Klompelaan 6, beiden te Arnhem 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Praktijk Rigtering is een kinder-en jeugdpsychologie praktijk voor kinderen en jongeren 
van 0-18 jaar. Wij bieden psychologische diagnostiek en/of behandeling voor kinderen 
en hun ouders/verzorgers, waarbij ook school of andere hulpverleners betrokken 
worden.  

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Individuele behandeling (waaronder CGT, EMDR, Speltherapie, Theraplay,), 
ouderbegeleiding, thuisbehandeling (kortdurend), systeemtherapeutische behandeling 
(kortdurend), groepstherapie. 

Heeft u een uniek specialisme? Trauma, eetstoornissen, ADHD, autisme, angst, dwang.  

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA 

 

 

 

http://www.praktijkroosenboom.nl/
http://www.ggzwageningen.nl/
http://www.praktijkrigtering.nl/


 

GGZ Scharwachter            Website: www.psychotherapiepraktijkscharwachter.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Huissen, Elst, Arnhem en Nijmegen 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

In de psychotherapiepraktijk worden psychologische en orthopedagogische 
testdiagnostiek en behandelingen, psychotherapie, haptotherapie, speltherapie, 
(psycho)dramatherapie, psychomotorische therapie, beeldende therapie, 
seksuologische therapie, mindfulness, EMDR voor kinderen, jeugdigen, 
volwassenen en ouderen aangeboden. Er bestaat de mogelijkheid voor 
individuele therapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie en groepstherapie. De 
behandelingen zijn evidence based en gebaseerd op de landelijke 
multidisciplinaire richtlijnen en de richtlijnen van de beroepsgroepen GGZ. In de 
gezondheidscentra wordt met huisartsen, de aanwezige disciplines en wijkteams 
samengewerkt. 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Sociaalemotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen, 
opvoedingsproblemen en psychologisch onderzoek 

Heeft u een uniek specialisme? Nee 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA, op vraag kunnen we een psychiater consulteren voor jeugdigen vanaf 16 jaar 

  

Psychiatrie Praktijk Wageningen     Website: www.ppwageningen.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Plantsoen 31 Wageningen 
 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Wageningen en 
Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Psychiatrische diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen 4-18 jaar met 
een uitloop tot 23 jaar. 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Psycho-educatie, ouderbegeleiding, medicatie, cognitieve gedragstherapie, systeem 
therapie, schematherapie, EMDR, Acceptance en Commitment Therapie (ACT)  

Heeft u een uniek specialisme? nee 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA 

 

Praktijk Zij aan Zij      Website: www.zijaanzij.info  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Velp, Zevenaar, Doetinchem en Apeldoorn (per 1-5-2018) 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Omzetten van moeilijkheden naar mogelijkheden op transparante wijze met korte lijnen.  

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Diagnostiek, begeleiding en opvoedingsondersteuning bij kind, adolescent, ouders en 
gezin.  

Heeft u een uniek specialisme? EED, groepsmodule PMT/Creatieve Therapie mogelijk, zowel expertise op leer, gedrag 
en gezinssysteem in huis.  

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

NEE  

 

Dr. Leo Kannerhuis       Website: www.leokannerhuis.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Het Dr. Leo Kannerhuis heeft meerdere locaties in het land. Relevante locaties: 
 Behandelcentrum Kinderen – voor kinderen van 2-12 /13 jaar – Arnhem 
 Behandelcentrum Jongeren – voor jongeren 13-23 jaar – Oosterbeek 
 Behandelcentrum Jongeren – voor jongeren 13-23 jaar – Nijmegen 
 Behandelcentrum Volwassenen- voor volwassenen 24 jaar en ouder – Doorwerth 
 Logeerhuizen – voor kinderen/jongeren met logeerindicatie- Nijmegen 

Inzetbaar voor 
gemeente 

Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, 
Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel 
van uw organisatie? 

 Het Dr. Leo Kannerhuis is een landelijk expertisecentrum voor behandeling en onderzoek van 
autisme, beidt specialistische geestelijke gezondheidszorg en heeft het TOP GGZ keurmerk 
voor al haar behandelafdelingen.  

http://www.psychotherapiepraktijkscharwachter.nl/
http://www.ppwageningen.nl/
http://www.zijaanzij.info/
http://www.leokannerhuis.nl/


 Het Dr. Leo Kannerhuis is er voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand 
(vaak op meerdere gebieden), met een diagnose of het ernstig vermoeden van autisme. 
Naast het autisme hebben zij vaak last van bijkomende klachten zoals angst-, stemming- 
en/of persoonlijksklachten. Eerdere meer lichte vormen van behandeling hebben niet het 
gewenste effect gehad.  

 Het Dr. Leo Kannerhuis werkt bij de behandeling van kinderen/jongeren nauw samen met 
ouders en heeft ruime ervaring met gezinnen waarbij bij meerdere gezinsleden en/of in 
meerdere generaties autisme voorkomt. Soms is gelijktijdige behandeling van kinderen of 
jongeren en volwassenen aangewezen.  

 Het Dr. Leo Kannerhuis heeft intensieve samenwerkingsrelaties met scholen voor (speciaal) 
basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs, en met name met de 
Onderwijsspecialisten/ Scholengemeenschap De Brouwerij en Kristallis. 

Welk behandelaanbod 
biedt u aan 
jeugdigen? 

Het Dr. Leo Kannerhuis biedt diverse vormen van behandeling: 
1. Behandeling aan huis - een gezinsbehandelaar bezoekt het gezin éénmaal per week of 

éénmaal per twee weken aan huis 
2. Poliklinische behandeling - kinderen/jongeren/volwassenen komen éénmaal per week of 

éénmaal per twee weken voor een afspraak naar één van onze locaties.  
3. Deeltijd behandeling – kinderen/jongeren komen een aantal dagen per week overdag naar 

één van onze locaties, gaan de overige dagen naar school en wonen thuis 
4. Klinische behandeling - kinderen/jongeren krijgen alle dagen van de week behandeling, gaan 

overdag -zoveel mogelijk- naar school- , slapen op de klinische groep en komen één weekend 
per twee weken naar huis 

Heeft u een uniek 
specialisme? 

Het Dr. Leo Kannerhuis is gespecialiseerd in autisme en bijkomende problematiek en heeft het 
TOP GGZ keurmerk voor alle behandelafdelingen.  

Huidige wachttijd? De actuele wachttijden staan op de website. Per april zijn de wachttijden: 
 Behandelcentrum Kinderen; wachttijd tot intakegesprek 3 weken en wachttijd tot start 

behandeling 4 weken 
 Behandelcentrum Jongeren Oosterbeek; wachttijd tot intakegesprek 12 weken en wachttijd tot 

start klinische behandeling 4 weken en wachttijd tot start poliklinische/deeltijd behandeling 17 
weken.  

 Behandelcentrum Jongeren Nijmegen; Wachttijd tot intakegesprek voor ambulante 
behandeling is 13 weken en tot start ambulante behandeling is 6 weken. Wachttijd tot 
intakegesprek voor klinische behandeling is 4 weken en wachttijd tot start klinische 
behandeling is 6 weken.  

Beschikbaarheid van 
psychiatrische 
expertise? 

JA, elk behandelteam heeft een kinder- en jeugdpsychiater; één of meerdere gezondheidszorg-
psychologen en orthopedagogen; een ambulant gezinsbehandelaar, een maatschappelijk werker, 
een systeemtherapeut; en meerdere vak-therapeuten, trainers en sociotherapeuten.  

 

Psychologen Centrum Wageningen     Website: www.pcwageningen.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Wageningen 

Inzetbaar voor gemeente Lingewaard, Overbetuwe, Renkum en Wageningen 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Basis GGZ, kleinschalig, jong team, persoonlijke aandacht, korte wachttijd, na intake 
direct starten met diagnostiek of behandeling, altijd een GZ-psycholoog als vaste 
behandelaar gedurende het hele traject. 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Diagnostiek en behandeling binnen de Basis GGZ voor kinderen en jongeren (0-18 
jaar). Behandeling: psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, 
ouderbegeleiding, Braingame Brian  

Heeft u een uniek specialisme? - 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

Nee niet binnen de eigen praktijk, wel korte lijnen met kinderpsychiater in geval van 
medicatievragen. 

 

Praktijk Relou        Website: www.praktijk-relou.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Arnhem (Sweerts de Landasstraat 4), Nijmegen (Fransestraat 29) en Grave 
(Koninginnedijk 252) 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, 
Wageningen, Westervoort en Zevenaar 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

We zijn een vrijgevestigde praktijk, werkend zowel met jeugd- als volwassenen. De 
systeemvisie is vormgevend in onze behandelingen. Ons team bestaat uit GZ 
psychologen, orthopedagogen en systeemtherapeuten.  

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Praktijk Relou biedt systeemtherapie en psychologische behandeling jeugd 8+ en 
volwassenen in de basis GGZ en specialistische GGZ. 

Heeft u een uniek specialisme? Angst, stemming, gedragsproblemen, identiteitsproblemen, lichte tot milde 
hechtingsproblematiek (mogelijkheid tot inzet van Theraplay), systeemproblematiek, 
onder meer scheiding, gezinspatronen die onderhoudend zijn aan de klacht, etc.  
Mogelijkheid tot parallele individuele behandeling van ouder(s) 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA  

http://www.pcwageningen.nl/
http://www.praktijk-relou.nl/


 

 

 

ORGYD kindergroen (Equispecial)    Website: www.orgyd-kindergroen.org  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) 1. De Park 12/ 6661 NW Elst 
2. Wagnerlaan 67/ 6815 AD Arnhem 

Inzetbaar voor gemeente Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Als NVO pedagoog en VIT/RBCZ Kindertherapeut werk ik aan de eigen kracht van het 
kind en gezin met een zorgvraag. Ik werk zowel individueel als systemisch. Op een 
flexibele manier wordt de behandeling aangepast aan de behoeften en mogelijkheden 
van het kind/gezin. Ik werk samen met zorgaanbieders in de regio, met scholen en 
begeleiders maatschappelijke instellingen. 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

ORGYD kindergroen biedt: 
a. specifieke behandeling van zorgvragen t.a.v. onder meer angst, trauma- en 
rouwverwerking, emotionele blokkades, depressie, ADHD-ADD, gedragsproblemen 
(woedeaanvallen, destructief gedrag, liegen, pesten), hechtingsproblematiek, gebrek 
aan zelfvertrouwen, faalangst, Autisme Spectrum Stoornis, eetstoornissen, ernstig 
overgewicht (obesitas) en persoonlijkheidsproblematiek. 
b. opvoedondersteuning aan gezinnen / systemische begeleiding o.a. bij KOPP 
problematiek en echtscheidingsproblemen. 
 

Heeft u een uniek specialisme? Ik werk vooral ook in de buitenruimte. Dat betekent dat ik wandelsessies, 
buitenwerksessies en buiten speelsessies met kind en/of gezin opgezet. Dat kan zowel 
bij mijn praktijk, als in de omgeving van het kind/gezin. 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

NEE 

 

Psychologen en orthopedagogenpraktijk Dodewaard  Website: www.wilmaspijker.nl  

Vraag Antwoord 

Locatie(s) Willem de Zwijgerlaan 22, 6669 AT Dodewaard 

Inzetbaar voor gemeente Overbetuwe, Lingewaard en Wageningen 

Wat is het kernprofiel van uw 
organisatie? 

Diagnostiek en behandeling van leer-, opvoedings- en gedragsproblemen zoals ADHD, 
ASS, ODD, angstproblematiek/depressie en ouder-kind relatieproblematiek/depressie. 

Welk behandelaanbod biedt u 
aan jeugdigen? 

Cognitieve gedragstherapie, RET, emotieregulatietraining, EMDR, rouwverwerking, 
systeemgericht werken/systeemtherapie, speltherapie, weerbaarheidstraining, 
opvoedingsondersteuning en het onderhouden van contacten met de school. 

Heeft u een uniek specialisme? Verricht evenredig veel onderzoek op alle gebieden en werk met alle therapieën 
evenredig veel. 

Beschikbaarheid van 
psychiatrische expertise? 

JA, in het stellen van kinderpsychiatrische diagnoses (zoals ADHD en ASS). Geen 
indicatieinstelling. 

 

 

http://www.orgyd-kindergroen.org/
http://www.wilmaspijker.nl/

