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Oosteinde is een samenwerkingsverband van twee praktijken 

met zelfstandig gevestigde zorgverleners. U vindt bij ons:

 

eerstelijnspsychologen

klinisch psychologen

psychotherapeuten

GZ-psychologen

orthopedagogen

(kinder)psychiater

haptonoom

speltherapeut

Oosteinde staat voor kleinschaligheid, laagdrempeligheid en 

betrokkenheid. Het uitgangspunt is zorg op maat. Dit betekent: 

de behandeling duurt zo kort als mogelijk of zo lang als nodig.

Oosteinde streeft naar korte wachttijden. De lijnen met de huis- 

en bedrijfsartsen, scholen en andere verwijzers zijn kort. 

Aanmelding

U kunt het aanmeldingsformulier van onze website downloaden 

en opsturen. Telefonisch aanmelden is ook mogelijk. U krijgt dan 

het aanmeldingsformulier thuisgestuurd. 

Behandeling is uitsluitend mogelijk na verwijzing van de huis- of 

bedrijfsarts. We verzoeken u de verwijzing met het aanmeldings-

formulier mee te sturen. Na ontvangst van het formulier krijgt u 

een uitnodiging voor een eerste gesprek. 

Uitgebreide informatie over de praktijken, vergoedingen en 

werkwijze vindt u op onze websites: 

www.oosteindeppc.nl

www.oosteindekinderenenjeugd.nl

Oosteinde PPC

OOSTEINDE PPC richt zich op 

diagnostiek en behandeling 

van jongeren vanaf 16 jaar, 

volwassenen en ouderen. 

De therapie richt zich, afhan-

kelijk van de aanmeldings-

klacht op het individu, de 

partnerrelatie of het gehele 

gezin. Hiernaast bestaat de 

mogelijkheid tot groepsbe-

handeling. 

Behandeling vindt kortdurend 

plaats (eerstelijnspsycholo-

gie), of langduriger in de twee-

delijn  (psychotherapie). 

Afhankelijk van de aanmel-

dingsklacht kan haptonomie 

zowel kort- als langerdurend 

worden aangeboden, als 

zelfstandige behandeling, of 

in combinatie met een vorm 

van psychologische of psy-

chotherapeutische zorg.

Oosteinde 

kinderen en jeugd

OOSTEINDE kinderen en jeugd 

houdt zich bezig met diagnos-

tiek, behandeling en begelei-

ding van kinderen en jong-

eren van 4 tot en met 18 jaar. 

Ouders en eventueel leer-

krachten worden bij de 

behandeling betrokken. 

Behandeling vindt in beginsel 

individueel plaats, waarop 

ouderbegeleiding een be-

langrijke aanvulling kan zijn. 

Behandeling kan ook in ge-

zinsverband worden gedaan.  

Daarnaast zijn er verschillende 

mogelijkheden tot groepstrai-

ningen. Te denken valt aan: 

sociale vaardigheidstraining, 

een spel- en praatgroep 

voor scheidingskinderen en 

groepsbegeleiding voor hoog-

begaafde kinderen. 
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OOSTEINDE 
kinderen en jeugd

OOSTEINDE psychologie 

psychotherapie en consultancy

Dokter Larijweg 110

7961 NR Ruinerwold

T 0522-480936

E info@oosteindeppc.nl

W www.oosteindeppc.nl

De Wijk

OOSTEINDE

kinderen en jeugd

Rheebruggen 10

7964 KR Ansen

T 0521-351240

E info@oosteindekinderenenjeugd.nl

W www.oosteindekinderenenjeugd.nl
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