
 

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 ouders 
en leerkrachten



   

Wie zijn we?
In onze praktijk zijn twee BIG-geregistreerde GZ-psy-

chologen/ kinder- en jeugdpsychologen werkzaam met 

ruime ervaring in het werken met kinderen en jonge-

ren van 0 - 18 jaar. Doel van onze praktijk is om hulp te 

bieden aan kinderen en jongeren waarvan de normale 

ontwikkeling belem merd wordt. Uitgangspunt is dat 

de behandeling zo kort duurt als mogelijk is en zolang 

duurt als nodig. 

Ieder kind is uniek
Soms signaleert u als ouder en/of leerkracht dat er in 

de ontwikkeling van uw kind of leerling iets niet ver-

loopt zoals verwacht wordt. Bijvoorbeeld op gebied van 

het gedrag: het kind vraagt bijvoorbeeld veel negatieve 

aandacht, is erg druk of luistert slecht. Maar ook in de 

sociaal-emotionele ontwikkeling: het kind zit niet lek-

ker in zijn of haar vel, heeft problemen in het contact 

met leeftijdsgenootjes, is somber of angstig.

Voor kinderen met lichamelijke klachten waarvoor 

medisch gezien geen oorzaak is gevonden, die slecht 

slapen en/ of eten en kinderen die dromerig zijn en/ of 

snel afgeleid kunnen wij ondersteuning bieden. Daar-

naast bieden wij begeleiding bij specifi eke problemen 

bij kinderen bij ouders in (v)echtscheiding.

Er kunnen vragen zijn op het gebied van bijvoorbeeld 

aandacht en concentratie en/of intelligentie, of Aan 

Autisme verwante Stoornissen. 

De psychologen kijken samen met u naar de situatie 

én geven advies. We bieden ondersteuning op maat.

Behandeling/ begeleiding:
Samen met u verkrijgt PiP Hilversum informatie over 

wat er aan de hand is en hoe dit kind het beste gehol-

pen kan worden. Een behandelplan wordt opgesteld.  

Behandeling en begeleiding kan bestaan uit:

• individuele behandeling/gesprekken met het kind 

waarbij door middel van spel, creatieve middelen, 

rollenspellen en gesprekjes het probleem wordt aan-

gepakt. Traumaverwerking door middel van EMDR 

behoort tot de mogelijkheden.

•begeleidende oudergesprekken.

• overleg met de school kan eveneens onderdeel van 

de begeleiding zijn.

Psychologisch Onderzoek: 
Doel van psychologisch onderzoek kan zijn om aanvul-

lende informatie te verkrijgen over waar de gedrags-

problemen uit voortkomen die waargenomen worden 

op school en of thuis. Doel kan zijn om een diagnose te 

stellen en hiermee inzicht te krijgen in de problema-

tiek van het kind. Hierdoor kunnen we beter advies 

geven hoe we gedragsproblemen van kinderen kunnen 

verminderen of beter hanteerbaar kunnen maken. Te-

vens kan een beeld geschetst worden van de intellectu-

ele mogelijkheden van het kind. Mogelijkheden voor 

onderzoek zijn 

intelligentieonderzoek naar de cognitieve mogelijk-

heden van het kind. 

persoonlijkheidsonderzoek naar de sociaal emotio-

nele ontwikkeling. 

neuropsychologische screening naar aandacht- en 

concentratieproblemen.  

De kosten
Vergoeding voor psychologie voor kinderen wordt 

met ingang van januari 2015 verzorgd door de ge-

meenten. Wij hebben overeenkomsten met de ge-

meenten in de regio Utrecht West (Wijdemeren, 

Stichtse Vecht, Oudewater, Ronde Venen, Weesp, 

Montfoort, Woerden) en Gooi en Omstreken. De di-

verse gemeenten voeren een eigen beleid, u kunt op 

de betreffende gemeentewebsites kijken wat de voor-

waarden zijn om voor vergoeding in aanmerking te 

komen.

Kindercoaching en ouderbegeleiding worden niet 

vergoed en worden volgens het particulier tarief ge-

factureerd. Deze gesprekken zijn mogelijk zonder 

verwijzing.

Cindy van de Velde en Martine van Haelst 


