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Vergoeding

Kinderpraktijk Theone heeft per 1 januari 2016 met de 
zeven Westfriese 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.

Aanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier op onze 
website www.kinderpraktijktheone.nl.
U kunt ook aanmelden via
info@kinderpraktijktheone.nl of 0229-840581.
Voor kinder- en jeugdtherapie is een verwijsbrief van een 
huisarts, kinderarts of andere specialist nodig.

Multidisciplinair team

Kinderpraktijk Theone bestaat uit de volgende 
disciplines: (ortho)pedagogiek, GZ-psychologie, 
ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, kindertherapie 
en ouderbegeleiding. Als het nodig is kan vanuit 
verschillende disciplines gewerkt worden aan een 
hulpvraag, waardoor een optimale begeleiding ontstaat.

Vanuit Kinderpraktijk Theone worden trainingen 
gegeven, waarbij kinderen kunnen werken aan 
weerbaarheid, faalangst, boosheid en sociale 
vaardigheden. Kijk voor het actuele aanbod onder 
Educatie op www.kinderpraktijktheone.nl.



Sociaal-emotionele problemen

De kinder- en jeugdtherapeut behandelt kinderen 
en jongeren tussen de 4 en 18 jaar, die de volgende 
problemen laten zien:

 Snel boos of woede aanvallen

 Onvoldoende zelfvertrouwen

 Negatief zelfbeeld

 Faalangst

 Pesten of gepest worden

 Druk of agressief gedrag

 Niet luisteren of terugtrekken

 Slaapproblemen

 Puberproblemen

 Problemen in de rouw verwerking

 Problemen in de trauma verwerking

Daarnaast kan de kinder- en jeugdtherapeut met 
kinderen werken in de omgang van hun bijzondere 
eigenschappen, zoals autisme, 
AD(H)D, hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid.

Het gezinssysteem

Het systeem rondom het kind, zoals gezin, familie, 
omgeving en school, speelt een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van het kind. Het kan zijn, afhankelijk van de 
behoefte van de ouders, dat er gesprekken met de ouders 
worden gevoerd naast de individuele sessies met het 
kind. De ouders krijgen in deze gesprekken handvatten 
hoe zij zelf hun kind kunnen begeleiden in de 
sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het doel
Het doel is uw kind te helpen controle te krijgen over 
datgene waar hij of zij last van heeft. Samen wordt 
gezocht naar een eigen unieke manier, binnen de grenzen 
van zijn of haar eigen mogelijkheden, om vanuit eigen 
kracht het probleem dragelijk te maken of op te lossen.

“Ik heb meer zelfvertrouwen”

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Blije emoties, je prettig en gelukkig voelen, dat willen we 
allemaal! Iedere ouder wil niets liever dan dat het goed 
gaat met zijn of haar kind, dat het kind vriendjes heeft 
en heerlijk alleen en samen kan spelen. Toch lukt dit 
niet altijd. Integratieve kinder- en jeugdtherapie kan een 
oplossing bieden.

‘‘Ik voel me meer blij’’

Behandeling

Er vindt een eerste gesprek plaats met bij voorkeur beide 
ouders. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en het 
probleem vindt dit gesprek plaats samen met het kind 
en de ouders. Soms is dit gesprek al genoeg en kunnen 
ouders samen met hun kind verder. Als niet helemaal 
duidelijk wordt wat er aan de hand is, gaat de kinder- en 
jeugdtherapeut individueel met het kind aan de slag. 
Zonder dat de ouders erbij zijn, gaan het kind en de 
therapeut – door te spelen en te praten – onderzoeken 
wat het kind dwars zit of wat er aan de hand is. Om 
deze reden staat de praktijkruimte vol met verschillende 
speel- en knutselmaterialen. Soms komt het kind met 
een hele andere hulpvraag dan de ouders en soms ook 
niet. Vaak is echter de oplossing verrassend anders dan 
wij als grote mensen hadden gedacht. En dáár gaat het 
om. Gemiddeld zijn hiervoor 5 tot 15 sessies nodig.

“ Ik weet nu wat ik kan doen als ik boos 
wordt”


