
kind, jeugd en gezin 
en psychotherapie

volwassenen 
en ouderen

Voor wie
 Volwassenen en ouderen met psychische 

en/of psychosomatische klachten en/of 
zingevingsvragen. 

Het kan gaan om spannings- angst- 
en depressieve klachten, lichamelijke- 

en vermoeidheidsklachten zonder duidelijke 
verklaring, problemen in uw relatie, op uw werk 

of in sociale contacten.

Wat
Een eerstelijnspsycholoog helpt u 

concreet en snel. 
Vanaf het eerste gesprek zoekt u samen

naar uw persoonlijke kwaliteiten en werkt u
aan de oplossing van uw problemen.

Hoe
De eerstelijnspsycholoog is breed georiënteerd

en beschikt over een scala van methoden en 
middelen die aansluiten bij uw klacht 

en uw persoon. 
Er kan gebruik gemaakt worden van

cognitieve-, gedrags-, inzichtgevende-, 
directieve- en/of oplossingsgerichte therapie.

Dit geeft inzicht in uw situatie en wat u anders 
zou willen.  Vijf tot vijftien gesprekken zijn vaak 

voldoende om op eigen kracht
weer verder te kunnen. 

Voor wie
Kinderen en jeugdigen, hun ouders en gezinnen. 
Het kan gaan om sociaal-emotionele problemen, 

gedragproblemen en/of ontwikkelings-
problemen, maar ook om opvoedingsvragen 

en gezinsrelaties.

Wat
Enkele gesprekken zullen nodig zijn 

om een goed beeld te vormen van de
problematiek, de factoren die meespelen en 

de mogelijkheden voor verandering.
Soms is een aanvullend onderzoek nodig. 
Vervolgens wordt het behandelvoorstel 

uitgebreid besproken met ouders en, 
afhankelijk van leeftijd, 

met de jongere zelf. 

Hoe
Naast verbale therapievormen zoals 
gedragstherapeutische en cognitief 
therapeutische technieken, kan ook

gebruik gemaakt worden van non-verbale
therapievormen zoals speltherapie, 

dagdroomtherapie, creatieve therapie en video-
home-training. 

Bij elke vorm van behandeling van kinderen 
en jeugdigen vinden ook gesprekken 

met ouders plaats. Soms zijn oudergesprekken 
voldoende en is het niet nodig het kind zelf te 

behandelen. Soms is het zinvol om gezins-
gesprekken te voeren.

Triade is een psychologenpraktijk waarin 
verschillende disciplines zijn samengebracht 

om zorg op maat te kunnen bieden voor 
alle leeftijden.

Dit betekent dat de praktijk toegankelijk is 
voor iedereen met een vraag op het gebied 
van psychologische hulp en dat wij flexibel 
om kunnen gaan met vragen waarbij zowel 

kinderen en jeugdigen, gezinnen, volwassenen 
en ouderen betrokken zijn. 

Wij willen laagdrempelig zijn en streven naar 
een vraaggerichte, persoonlijke benadering 
waarbij hulp niet langer duurt dan nodig is. 

Bij triade werken
GZ-psychologen (BIG)

Eerstelijnspsychologen (NIP/LVE)
Psychotherapeuten (BIG)

Systeemtherapeuten (NVRG)
Kinder- en Jeugdpsychologen (NIP)

Orthopedagogen (NVO)
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zorg
op maat

voor alle leeftijden

volwassenen en ouderen
Breestraat 6

4331 TV Middelburg
Telefoon: 0118-634040

Fax: 0118-641497
E-mail: info-vo@psychologenpraktijk-triade.nl

kind, jeugd en gezin 
en psychotherapie

Molstraat 3
4331 SM  Middelburg

Telefoon: 0118-641041
Fax: 0118-611224

E-mail: info-kj@psychologenpraktijk-triade.nl

aanmelden en bereikbaarheid
Voor informatie en aanmeldingen
zijn wij van maandag t/m vrijdag
bereikbaar tijdens het telefonisch
spreekuur van 12.30 tot 13.00 uur

financiën
Binnen Triade wordt zowel in de eerstelijns- als 
in de tweedelijnszorg met contracten gewerkt.
Meer informatie vindt u op onze website en bij 

uw eigen zorgverzekeraar.

www.psychologenpraktijk-triade.nl
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