KINDEREN EN JEUGDIGEN

VERGOEDINGEN

DEVOTAS biedt hulp aan ouders en
kinderen, wanneer er sprake is van een
morele, sociale, motorische en/ of verstandelijke
belemmering in de ontwikkeling. En waar
opvoeden en omgang met gedragsproblemen niet
meer zo als vanzelfsprekend verloopt.

Met ingang van 2014 krijgt u
behandelingen bij een psycholoog
vergoed via uw zorgverzekering. Behandelingen
binnen de Basis GGZ, maken deel uit van het
basispakket van uw zorgverzekering. Het kan zijn
dat u rekening moet houden met uw eigen risico
en kunnen er bepaalde behandelingen
uitgesloten zijn. Declaratie kan alleen aan het
einde van uw behandelingstraject door middel
van een Totaalfactuur. Devotas heeft met een
aantal zorgverzekeringen een betalingsovereenkomst; Deze staan op onze website benoemd.

In een 1e gesprek met ouders wordt een
inventarisatie van de vraagstukken gemaakt.
Samen met de behandelaar worden afspraken
gemaakt hoe het verdere traject eruit zal gaan
zien. Dit kan advisering, onderzoek, training en/
of therapie inhouden.
Diverse vraagstukken kunnen wij voor u
onderzoeken en/of hulp bieden bij; AD(H)D,
autisme, (faal)angst, leervraagstukken,
identiteitsproblemen, gedrag- en werkhoudingproblemen, opvoedingsvraagstukken,
hoogbegaafdheid, hulp en ondersteuning bij
echtscheiding, rouwverwerking, huiswerkbegeleiding, functietraining, enz.…
Tevens bieden wij voor kinderen en jongeren
diverse trainingen;
• Training Rots en Water
• Sovatraining
• Training Zelfcontrole
• Functie training
• T.O.M. training
• Grow up! Pubertraining (12 jaar en ouder)

Devotas heeft contracten voor jeugdhulp
afgesloten met verschillende Gemeenten. De
meest recente contracten vindt u op onze
website. Mogelijk komt u in aanmerking voor
vergoeding van kosten.
Uiteraard mag u ook altijd
zelf uw zorg inkopen en
kosten zelf dragen. Voor meer
informatie kunt u natuurlijk
altijd vrijblijvend contact met
ons opnemen.

DEVOTAS heeft geen wachtlijst !

DEVOTAS
Generalistische
Basis GGZ Volwassenen.
Jeugdzorg; diagnostiek, begeleiding en trainingen voor
jeugdigen en ouders.

Keuzevrijheid - U mag zelf kiezen welke
zorgbehandelaar u wilt. Maar het kan zijn dat u
niet alle kosten vergoed krijgt. Informeer daarom
vooraf naar de hoogte van uw vergoeding. En of
u te maken heeft met uitsluitingscriteria.
De volgende informatie kunt u gebruiken om te
bepalen of u in aanmerking komt voor vergoeding;
• Regiebehandelaar en GZ-Psycholoog is BIG
geregistreerd,
• Psychologen zijn “Psycholoog NIP”,
• Orthopedagogen zijn lid van het NVO,
als NVO Orthopedagoog,
• Al onze behandelaars voor jeugdzorg zijn
geregistreerd bij SKJ, als het gaat om
Jeugdhulp.
• Devotas is on-gecontracteerde zorg voor
volwassenen. Echter beschikt Devotas wel over
betaalovereenkomsten met een aantal
verzekeringen, waardoor u geen facturen van
Devotas ontvangt; zie website.
• Devotas heeft diverse zorgcontracten voor de
Jeugd afgesloten. Ook deze vindt u terug op de
website.
Voor de meest recente gegevens verwijzen wij u
altijd naar de website; http://www.devotas.nl/
zorgverzekeringen
DEVOTAS kent geen gratis eerste gesprekken.

CONTACT
T 0186-785014
F 0186-629609
E info@devotas.nl
W www.devotas.nl
Kijk op onze website voor een vestiging bij u in
de buurt.
AGB code praktijk 94057220
K.v.K. Rotterdam; 66098548
IBAN: NL88INGB0005943954

VOLWASSENEN

RELATIE THERAPIE

SEMINAR PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

U hoeft geen diepgaande problemen te
hebben om hulp te vragen aan een psycholoog. U kunt er ook terecht als u, om
wat voor reden dan ook, niet tevreden bent over
uw huidige en algemeen functioneren. Met wat
steun en inzicht kunt u wellicht meer bereiken. U
bent ook welkom met simpele vragen, voor
aandacht, een duwtje in de rug om simpelweg uw
verhaal te kunnen doen.

Vaak is de start van een relatie heel
voorspoedig en vol van energie. Echter
voor het behouden van een goede relatie
is vaak meer nodig dan verliefdheid alleen. De
wereld om ons heen verandert en ook wij zelf zijn
ook aan verandering onderhevig.

Effectief functioneren betekent een optimale
inzet van uw persoonlijke kwaliteiten, zonder
voorbij te gaan aan mensen met wie u van doen
heeft, de situatie waarin u verkeert en het doel
dat u wilt bereiken.

Wij bieden kortdurende hulpverlening aan volwassenen met hulpvragen aangaande;
• Somberheid en depressiviteit,
• Burn-out, of Bore-out,
• Werkgerelateerde problemen, ontwikkeling,
• Tobben of piekeren,
• Angsten en fobieën, dwangklachten,
• Verlegenheid, assertiviteit, communicatie,
• Eenzaamheid, sociale fobie,
• (Jeugd) trauma's, PTSS,
• Rouw en verliesverwerking (o.a. ziekte),
• Echtscheiding en kind(eren),
• Relatieproblemen, enz...
Of het afnemen van een diagnostisch onderzoek/
persoonlijkheidsonderzoek m.b.t. diverse vraagstukken; AD(H)D, draagkracht/ draaglast, Autisme, intelligentie, persoonlijkheidsproblematiek,
etc.
In een eerste gesprek wordt er een inventarisatie
van uw vraagstuk gemaakt. Besproken wordt hoe
het verdere verloop van de behandeling eruit zal
zien. Dit kan advisering, onderzoek of therapie
inhouden. Het aantal gesprekken hangt af van de
aard en de ernst van de problematiek of ander
vraagstuk. Dit kan
zeer kort zijn als het
om een beperkt advies
gaat of wat langer bij
zwaardere problemen.

DEVOTAS kan u relatietherapie bieden, waarin u
samen een ontdekkingsreis aan gaat, inzichten
en handvatten aangereikt worden op praktische
wijze. U kunt leren weer open te zijn, terug
kunnen keren naar het uzelf zijn, uzelf en uw
partner opnieuw leren af te tasten en opnieuw
leren kennen, de ander centraal stellen, groeien
in liefde, leren relativeren, quality-time voor
elkaar hebben, intimiteit creëren, eerlijkheid,
grenzen leren aangeven, nadenken over de ander
en de relatie, samen leren praten, samen doelen
leren stellen, elkaar leren begrijpen, enz.…
Relatietherapie bij Devotas kent zeker successen,
meer dan 93% van de koppels blijft bij elkaar.
Heel soms blijkt de relatie onherstelbaar, echter
wordt dan de keuze tot uit elkaar gaan wel heel
bewust genomen en is er in dit proces nog steeds
goede begeleiding en ondersteuning te bieden.
Bij echtscheiding of verbreken van de relatie
kunnen wij u ondersteunen, naast ondersteuning
in uw persoonlijke processen kunnen we
eveneens ondersteuning bieden in het vormen
van een goede ouderschapsrelatie en een
bijbehorend ouderschapsplan, mocht u samen
kinderen hebben. U kunt samen, door goede
afspraken te maken, veel leed voor uw kinderen
voorkomen dan wel grotendeels beperken.
Uw kinderen lopen soms met gevoelens van
onmacht, schuld en onzekerheid. Wij beschikken
over een kortlopend programma om met uw
kind(eren) te doorlopen. Om zo ruimte te
kunnen geven aan hun verdriet en hun proces.

In de training “Persoonlijke Effectiviteit” kijken
we enerzijds naar kwaliteiten: Waar heeft u
plezier in? Wat zijn uw talenten? Maar ook:
Waar bent u minder goed in? Wat kunt u verder
ontwikkelen? Anderzijds leert u wat effectief
gedrag is in de relatie met misschien collega’s of
uw leidinggevende, misschien met klanten of nog
belangrijker in privé relaties die u onderhoudt.
Met de inzichten en technieken uit deze training
zult u daadwerkelijk effectiever functioneren in
welke situatie u zich ook bevindt.
Duur: 2 hele dagen, met bewijs van deelname
certificaat! Deze seminar wordt maandelijks
gegeven. Vraagt u gerust naar de data voor de
komende maand of kijkt u op onze website.
Inhoud van het programma;
• Gedragingen en interactiepatronen,
• Leren afstemmen op uw omgeving,
• Meer successen behalen in uw dagelijkse
werkzaamheden,
• Maximale invloed op uw eigen stemming,
• Afrekenen met “uitstel”-gedrag en werkelijk uw
doelen bereiken,
• Meer motivatie vinden voor het behalen van uw
doelen,
• Uitbreiden van persoonlijke communicatie
stijlen,
• Persoonlijke uitstraling en zelfbewustzijn,
• Kernkwaliteiten en persoonlijke kracht,
• Optimaal en effectief reageren uit persoonlijke
kracht...
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