Informatie en aanmelden
Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen is een gezamenlijk initiatief van
Jeugd ggz en Dimence.
Ouders met psychische problematiek en hun schoolgaande kinderen (vanaf 6 jaar)
kunnen zich via verwijzers of hun behandelaar hiervoor aanmelden.
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Met vragen over (verwijzing naar) Contextueel Behandelen Jeugd en Volwassenen kunt u contact opnemen met

Dimence Zwolle

Jeugd ggz Zwolle

Harmke Nygård – Smith,
Klinisch psycholoog
h.nygard@dimence.nl
T 038 4692 400

Loes Roelands,
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Over Jeugd ggz
Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en
hun omgeving.
De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en het beperken
van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.
Waar mogelijk stimuleren wij de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar
netwerk, om zo de behandeling te ondersteunen en deze zo kort mogelijk te
laten duren.
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