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Like ons op facebook!

Nieuwe wet 
Jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe wet
Jeugdzorg ingegaan. Kinderpraktijk Theone 
heeft per 1 januari 2016 met de zeven West-
friese gemeenten een contract ondertekend 
en is daarmee een officieel partner in de zorg. 
Dit betekent dat kinderen van 0 tot 18 jaar 
bij ons terecht kunnen met hun hulpvragen 
en dat de behandeling wordt vergoed door de 
gemeente.

Samen met u en uw kind gaan we op zoek naar 
de juiste oplossing van het probleem, stemmen 
de behandeling daar op af en maken daarbij ge-
bruik van de expertise van onze therapeuten. 
Onze kracht is dat elke behandelaar kijkt naar 
‘wat de klacht achter de klacht’ is. Zo wordt 
zorgvuldig afgewogen welke combinatie van 
behandelingen het beste past bij het kind. 

Ter illustratie

Een gedragsprobleem kan zijn dat het kind 
moeite heeft met luisteren en niet stil kan 
zitten. Dit probleem kan verschillende 
oorzaken hebben. Het kan zijn dat het kind 
faalangstig is of dat ouders niet consequent 
zijn in hun opvoedaanpak. Het kan ook zijn dat 
het kind gevoelig is voor prikkels. 
Kinderpraktijk Theone kan door de diversiteit 
aan disciplines de juiste aanpak bieden.

“Wij kunnen rustig iets bespreken”
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Psychologische hulp

De gezondheidszorgpsycholoog 
(GZ-psycholoog) onderzoekt en behandelt 
kinderen met mogelijke psychische of 
psychiatrische problemen. Daarnaast geeft zij 
advies over de invulling van de verdere 
behandeling. 

Kortdurende orthopedagogische 
behandeling

Samen met de ouders wordt de invulling van 
deze behandeling bepaald. Besproken wordt 
welke disciplines betrokken worden om de 
individuele doelen van het kind te behalen.
De GZ-psycholoog speelt hierin eveneens een 
belangrijke rol en adviseert of bijsturing nodig is 
van het behandelplan. 

Hulp op locatie

Bij bepaalde hulpvragen is het effectiever om 
de hulp op locatie aan te bieden. Denk hierbij 
aan een eetprobleem in de thuissituatie, een 
gedragsprobleem bij de opvang of een concen-
tratieprobleem op school. Ouders en/of 
professionals worden zo direct bij de behande-
ling betrokken en adequaat geïnformeerd en 

geadviseerd.

“Ik krijg mijn werk op tijd af”

Overig aanbod

Kinderpraktijk Theone biedt daarnaast zorg dat 
valt onder de zorgverzekeringswet. Denk 
hierbij aan fysiotherapeutische behandeling 
voor motorische problemen en logopedische 
behandeling voor spraak- en taalproblemen.
Daarnaast verzorgt Kinderpraktijk Theone 
verschillende lezingen en cursussen.
Kijk op www.kinderpraktijktheone.nl voor het 
recente aanbod.

“Ik blijf gezellig spelen 
met vrienden”

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier 
op onze website www.kinderpraktijktheone.nl. 

U kunt ook aanmelden via: 
info@kinderpraktijktheone.nl of 0229-840581

Een verwijsbrief is nodig voor hulpvragen, 
die vergoed worden vanuit de gemeente. 
Deze wordt verstrekt door uw huisarts of een 
professional uit het gebiedsteam. 

Voor wie

Kinderpraktijk Theone biedt hulp aan kinderen 
(met of zonderdiagnose) in de leeftijd van 0 tot 
18 jaar met:

 Gedragsproblemen
 Sociaal-emotionele problemen
 Problemen met (samen) spelen
 Problemen in de zelfredzaamheid
 Problemen met de werkhouding
 Concentratieproblemen
 Slaapproblemen
 Problemen in de zintuiglijke 
 prikkelverwerking

“Als het niet lukt, 
probeer ik het nog eens”

Disciplines

De kracht van Kinderpraktijk Theone is dat zij 
gebruik maakt van onderstaande disciplines:

 GZ-psychologie
 (Ortho)pedagogiek
 Kindertherapie
 Ergotherapie
 Logopedie
 Fysiotherapie

“Als ik me boos voel, 
kan ik het zelf oplossen”


