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Contact
met ComeniusGGZ
 
Locatie Bilthoven:
Leyenseweg 115 B
3721 BC Bilthoven

Locatie Amersfoort:
Zielhorsterweg 61
3813 ZX Amersfoort

Locatie Nieuwegein:
Zoomstede 12
3431 HL Nieuwegein

Hoofdkantoor/ 
secretariaat:
Pelmolenlaan 12-14
3447 GW Woerden

T 030 605 25 00

www.comeniusggz.nl

Informatie over ComeniusGGZ
Wij zijn een grote praktijk voor diagnostiek en 
behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ, 
gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 
We bestaan al ruim 30 jaar en zijn in Midden-Neder-
land bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een 
begrip. 

Wij hebben vestigingen in Bilthoven, Amersfoort, 
Nieuwegein en medio 2020 in Hilversum. 

Wij helpen kinderen en jongeren bij de uitdagingen 
waar ze voor staan zoals: leerproblemen (zoals 
dyslexie), gedrags- en ontwikkelingsstoornissen 
(zoals ADHD en autismespectrum stoornissen) en 
sociaal-emotionele problemen (zoals faal- en sociale 
angst). Aan ouders en scholen bieden we handvat-
ten en adviezen die voorwaarden scheppen om 
kinderen en jongeren zich beter te laten ontwikke-
len. Soms is er meer nodig en heeft het kind 
psychologische behandeling of training nodig.

PsyMens Zorggroep
ComeniusGGZ is onderdeel van de PsyMens Zorg-
Groep, waartoe ook PsyMens Kind en Jeugd 
behoort. PsyMens biedt zorg aan kinderen en  
jongeren met complexe psychische/psychiatrische 
problematiek in de specialistische GGZ. Om een 
indruk te krijgen van het zorgaanbod van PsyMens 
Kind en Jeugd verwijzen wij u naar de website 
www.psymens.nl. 

Wilt u informatie of advies? Neem dan contact met 
ons op via telefoonnummer 030 - 605 25 00. U kunt 
vragen naar de locatiemanager of de coördinator 
jeugdhulp. 

Locatie Hilversum:
Emmastraat 54 
1213 AL Hilversum



030 605 25 00

Ondersteuning daar waar het nodig is
In elk gezin zijn er wel eens vragen over de 
opvoeding of de ontwikkeling van kinderen. Soms 
zijn het vragen waarbij opvoeders kortdurend 
extra ondersteuning nodig hebben, om vervol-
gens zelf sterker verder te kunnen. Vanuit de 
jeugdhulpverlening wordt er opvoedondersteu-
ning en begeleiding gegeven in de omgeving van 
het kind. Zo kan er in de thuissituatie met ouders 
en het kind aan doelen worden gewerkt, maar 
kan er ook in de schoolsituatie hulp worden inge-
zet.

Individuele- en groepsbehandelingen
Onze jeugdhulpverleners bieden naast ouderbe-
geleiding, individuele en groepsbehandelingen. 
Deze zijn preventief van aard en dragen bij aan 
het voorkomen dat gedrags- en sociaal-emotio-
nele problemen uitmonden in psychische stoor-
nissen. 

Voor het volledige aanbod van onze individuele en 
groepsbehandelingen verwijzen wij graag naar 
onze website (www.comeniusggz.nl).

Onze visie
Jeugdhulp staat bij ons voor vraaggericht en 
outreachend werken, samen met het gezin. Ons 
doel is om kinderen zo veilig mogelijk op te laten 
groeien. Wij geloven in de kracht van regie 
houden over eigen leven. Onze hulpverlening 
richt zich daarom zoveel mogelijk op het herstel-
len en versterken van het probleemoplossend 
vermogen van zowel het kind als de ouders (eigen 
kracht). Hierbij werken wij volgens het principe 
zo kort als kan, zo lang als nodig.

Wij bieden jeugdhulp overeenkomstig de vigerende 
richtlijnen (www.richtlijnenjeugdhulp.nl).

Welke problematiek pakken wij aan? 
•  Zorgen rondom onderwijs 
•  Versterken van opvoedkundig klimaat 
•  Voortijdig schoolverlaten en verzuim 
•  Ouderschap en opvoeden 
•  Kinderen van ouders met psychiatrische 

problematiek 
•  Multiprobleemgezinnen 
•  Gedragsproblemen 
•  Problematische gehechtheid 
•  (Vecht-)scheiding en problemen van jeugdigen 
•  Stemmingsproblemen 
•  Traumatische ervaringen 
•  Omgaan met ontwikkelingsproblematiek zoals 

ADHD en autisme
•  Zorg voor ouders en het zeer jonge of nog 

ongeboren kind
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Zorgaanbod

Diagnostiek
Als er bij de intake onvoldoende 
helderheid is over de aard en de 
ernst van de problematiek bieden 
wij onderzoek aan. Zo kan er voor-
afgaand aan een gezinsbehandeling 
diagnostiek worden ingezet om 
inzicht te krijgen in de gezinsdyna-
miek, (mogelijk) belastende facto-
ren en reden voor het in stand 
houden van probleemgedrag en/of 
de interactieproblemen binnen het 
gezin.

Gezin
Ons zorgaanbod is altijd maatwerk 
en wordt afgestemd op de behoef-
ten van het gezin. Binnen ons zorg-
aanbod wordt altijd aandacht 
besteed aan:

• psycho-educatie
• versterken van opvoedvaardig-

heden
• vergroten van de probleemoplos- 

sende vaardigheden van alle
gezinsleden

• verbeteren van onderlinge          
communicatiepatronen

• het helpen oplossen van proble-  
men van ouders, die het opvoe-  
den in de weg staan


