
 

Bereikbaarheid 
Voor aanmelding en overleg zijn wij voor cliënten 

en verwijzers dagelijks bereikbaar van 13.00 tot 

13.30 op 035 - 72 00 904 / 06 - 302 17 449

U kunt een bericht inspreken op het antwoordap-

paraat, u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld. 

U kunt zich ook aanmelden via de E-mail:

info@piphilversum.nl.

Adres
Gezondheidscentrum de Egelantier

Egelantierstraat 194 F, 1214 EH Hilversum. 

U vindt ons op de eerste verdieping bij 

Fysiotherapeutenpraktijk “Het oude Badhuis”.  

Bereikbaar via 035 - 72 00 904 / 06 - 302 17 449

Internet / E-mail : 
www.piphilversum.nl

info@piphilversum 

cindy@piphilversum.nl

martine@piphilversum.nl

 

Lid van NIP, IKA, LVVP. Geregistreerd als Registerpsy-

choloog NIP, Registerpsycholoog Kinder- en Jeugd, Eer-

stelijnspsycholoog, Gezondheids zorgpsycholoog BIG.

AGB nummers: C van de Velde: 94004535 / 94056389

M van Haelst: 94005052 / 94056444

Alle behandelaars zijn BIG-geregistreerd. De registra-

tienummers staan vermeld op www.bigregister.nl 

psychologen
in praktijk

kinderen - adolescenten - volwassenen

Informatie 
voor cliënten



   

Wie zijn we?
Wij zijn twee BIG geregistreerde GZ-psychologen/ re-

gisterpsycholoog NIP / kinder- en jeugdpsycho-logen, 

eerstelijns psychologen met ruime ervaring met be-

handeling en diagnostiek van ouderen, volwassenen 

en kinderen in de Basis GGZ. Wij kunnen net als de 

huisarts snel hulp bieden bij uiteenlopende proble-

men en zorgen voor een afspraak op een zo kort mo-

gelijke termijn.

De eerstelijnspsychologische zorg is toegankelijk voor 

iedereen en is erop gericht om kortdurend en klachtge-

richte zorg te bieden. Uit diverse behandelmogelijkhe-

den wordt die behandeling gekozen die het best aan-

sluit bij de problematiek. Een aantal gesprekken (5-15) 

kan cliënten voldoende zekerheid geven om op eigen 

kracht verder te kunnen. Uitgangspunt is altijd dat de 

behandeling zo kort duurt als mogelijk is en zo lang 

als noodzakelijk. 

Wanneer naar een psycholoog?
De eerstelijnspsycholoog kan u helpen als u last heeft 

van bijvoorbeeld:

• depressie

• angst- en paniek 

• overspannenheid en burn-out

•  niet medisch verklaarde lichamelijke klachten en 

pijnklachten

• relationele problemen

• echtscheidingsproblematiek (evt mediation)

•  verwerkingsproblemen / psychotrauma 

(o.m. door EMDR)

• arbeidsgerelateerde problematiek

• verslavingsproblematiek 

• sociale vaardigheidsproblemen

• gedragsproblemen 

•  opvoedings- en gezinsproblemen, systeem-

problematiek

Naast de behandeling van bovengenoemde problema-

tiek zijn wij gespecialiseerd in onderzoek naar intel-

ligentie (hoogbegaafdheid, leerproblemen), ontwik-

kelingsstoornissen  (ADHD en Aan Autismeverwante 

Stoornissen) en persoonlijkheidsproblematiek. Daar-

naast zijn wij gespecialiseerd in traumabehandeling 

van zowel kinderen, jeugdigen en volwassenen door 

middel van EMDR.

Op het gebied van kinder- en jeugdigen bieden wij in-

dividuele therapie (speltherapie, oplossings-gerichte 

therapie etc.), systeemgesprekken en ouderbegelei-

ding. 

Specifi eke informatie over de behandeling en 

diagnostisch onderzoek bij kinderen vindt u in 

onze informatie folder voor ouders en leerkrachten.

Hoe werkt een psycholoog? 
In het eerste gesprek wordt bekeken wat het probleem 

is waar u ondersteuning bij wenst. 

De eerstelijnspsycholoog stelt een voorlopige diagno-

se. Soms maken wij daarbij gebruik van vragenlijsten. 

Er wordt in samenwerking met u door ons een behan-

delplan opgesteld. Dit wordt met u besproken en ver-

volgens werkt u in de behandeling samen aan een 

oplossing. Een gesprek met een eerstelijnspsycholoog 

duurt drie kwartier. 

De kosten
Gesprekken bij PiP Hilversum vallen onder de Basis 

Generalistische Zorg. Kosten in de BGGZ komen voor 

vergoeding in aanmerking mits er sprake is van een 

DSM stoornis en er een verwijsbrief is van de huisarts.

Wij hebben voor 2016 geen contracten gesloten met 

de zorgverzekeraars. In uw polisvoorwaarden vindt u 

terug of u voor vergoeding in aanmerking komt. Kos-

ten van de behandeling worden verrekend met het 

eigen risico van de verzekeraar.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze 

website (www.piphilversum.nl).

Wanneer u zich wilt aanmelden: 
Als u zich aan wilt melden bij ons heeft u een verwijs-

briefje nodig van de huisarts. U kunt ook zonder ver-

wijzing bij ons terecht, wij hanteren dan ons particu-

lier tarief. Bij het telefonisch aanmelden noteren wij 

een aantal persoonlijke gegevens. U kunt ook aanmel-

den via e-mail. Na de aanmelding wordt binnen twee 

werkdagen contact met u opgenomen voor het maken 

van een afspraak. 

Cindy van de Velde en Martine van Haelst 


