Onze kenmerken

Advanced Therapy

➢ Laagdrempeligheid
➢ Hoogwaardige
➢ Geen wachtlijst
➢ Persoonlijke aandacht
➢ Duurzame behandelresultaten
➢ Bevorderen van de eigen
kracht van hulpvragers
➢ Verhogen van zelfredzaamheid

sensitiviteit
➢ Expertise om te werken met
diversiteit

Contact

➢ Hoge mate van interculturele

Maandag t/m vrijdag, 9.00 - 17.00
Adres: Wijnkers 4, 6846 HN Arnhem
T: 026-3891964
T: 06-44464540
E-mail: info@advancedtherapy.nl
Website: www.advancedtherapy.nl

hulpverlening

Ibtisam Rizkallah
Charlotte Stoop

Jeugdhulp bij scheiding

Aanvragen en procedure

•
•

U volgt de procedure voor zorgtoewijzing
via de sociale wijkteams in uw gemeente
of via verwijzing door de huisarts, de
jeugdarts of een medisch specialist.

•
•

Ouderschapsbemiddeling
Ondersteuning aan kinderen en
hun ouders in alle fases van
scheiding
Partnerschap verdwijnt maar
ouderschap blijft
Begeleide omgangscontacten

Onze specialismen
Behandelaanbod
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Systeemtherapie voor individu, relatie
en gezin
Psychosociale therapie
Orthopedagogisch(e) onderzoek,
behandeling, begeleiding en training
Jeugd- en opvoedhulp
Intensieve gezinsondersteuning
Gespecialiseerde begeleiding aan
kinderen, jeugdigen en gezinnen
Gespecialiseerde begeleiding aan
volwassenen (ambulante begeleiding
zelfstandig wonen)
Consultatie en advies
Groepstherapie zoals:
De faalangstreductietraining
De zelfbeeldtraining
Ouders in scheidingssituaties
Kinderen in scheidingssituaties
Sociale vaardigheidstraining

Advanced Therapy heeft zich
gespecialiseerd in behandeling van:
•
Complexe gezinsproblemen
•
Echtscheidingen
•
Problemen binnen nieuw
samengestelde gezinnen
•
Problemen tussen een
kind/jeugdige en zijn omgeving
•
Problemen met een cultuur
gerelateerde achtergrond
•
Problemen bij statushouders van
Arabische herkomst

U kunt ook rechtstreeks met ons contact
opnemen. Wij wijzen u de weg.
Na aanmelding, aanvraag, toewijzing of
contact, wordt u teruggebeld of gemaild
en desgewenst uitgenodigd voor een
oriënterend of een intakegesprek.

Kosten en vergoedingen
De gemeente vergoedt hulp aan
kinderen en jeugdigen voor 100%.
Er is geen eigen bijdrage. Hulp is ook
in te kopen met PGB.
Systeemtherapie, gezinstherapie en
psychosociale therapie voor
volwassenen, worden gedeeltelijk
vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. De hoogte van de
vergoeding is afhankelijk van uw
verzekerd pakket. Het tarief voor
volwassenen bedraagt € 93 per uur.

Over ons behandelaanbod, zijn
folders te downloaden van onze
website www.advancedtherapy.nl.

