In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekering geheel of gedeeltelijk
de behandeling. Instituut Nijenkamp heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars
contracten afgesloten voor eerstelijns psychologische zorg en voor dyslexiezorg. Om te kijken of uw kind in aanmerking komt voor onderzoek en behandeling van dyslexie kunt u een checklist invullen op onze website.
De uitgebreide tarievenlijst is te vinden op onze site.

Praktijk voor
ORTHOPEDAGOGIEK
• Gespecialiseerd dyslexie- en
dyscalculiecentrum
• Behandeling bij leerproblemen
• Begeleiding bij hoogbegaafdheid
• Orthopedagogische ondersteunende
begeleiding (bijvoorbeeld bij problemen
in het autistische spectrum en ad(h)d)

PSYCHOLOGISCH ADVIES
• Onderzoek en advies
• Diverse behandelmethoden

INSTITUUT NIJENKAMP

• Werkgeheugentraining voor kinderen en
volwassenen

huiswerkbegeleiding &
bijlessen
• Huiswerkbegeleiding, bijlessen en
eindexamentraining
• Module ‘omgaan met dyslexie in het
voortgezetonderwijs’
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INSTITUUT
NIJENKAMP
uw zorg is onze uitdaging
Wij helpen en ondersteunen kinderen, jeugdigen en volwassenen hun gedrag en leerprestaties te verbeteren. Met een deskundig team kijken wij wat de problemen zijn,
onderzoeken de oorzaken en komen met oplossingen.
Elk mens is uniek, daarom is een persoonlijke aanpak van groot belang. Het geven
van vertrouwen en het ontwikkelen van talenten zien wij als een grote uitdaging.
Met elkaar halen wij het beste in de mens naar boven.

Psychologisch advies & behandeling

door samenwerking sterker...

Met verschillende onderzoeken proberen wij te achterhalen waarom het
kind niet goed functioneert en/of afwijkend gedrag vertoont.Wij geven
kortdurende behandelingen bij:

Ons team bestaat uit psychologen, orthopedagogen, remedial teachers,
logopedisten en vakdocenten. Verder werken wij intensief samen met andere
praktijken en instellingen in onze regio. Door deze multidisciplinaire aanpak
kunnen wij snel en kordaat leer- en ontwikkelingsproblemen onderzoeken en
behandelen.

•
•
•
•

Faalangst
Depressieve klachten
(lichte) Gedragsproblemen
Sociaal-emotionele problemen,
gedrags- en/of werkhoudingsproblemen in de klas

• Dwangklachten
• Sociale problemen
• Psycho-educatie aan ouders,
kinderen en scholen (uitleg over
stoornissen zoals ADHD, PDD-NOS)

Cogmed Werkgeheugentraining
Het werkgeheugen wordt getraind waardoor nieuwe informatie beter wordt verwerkt én onthouden. Voor deze training
gebruiken wij de Cogmed-methode. Dit
heeft een positief effect op de volgehouden aandacht, de mate van afleidbaarheid en op allerlei schoolse vaardigheden. De training is geschikt voor
kinderen, jeugdigen en volwassenen!

Orthopedagogiek
De orthopedagogiek houdt zich bezig met leer- en opvoedingsproblemen bij jonge
mensen. Hoe komt het dat iemand niet lekker in zijn vel zit? Waarom vallen de
leerprestaties tegen? Veroorzaakt het gedrag van het kind problemen thuis en/of op
school? Wij onderzoeken de oorzaken en kijken naar de mogelijkheden die het beste
bij de ontwikkeling van het kind passen. Als gespecialiseerd dyslexie- en dyscalculiecentrum hebben wij ruime ervaring met het trainen en helpen van kinderen met
deze specifieke leerproblemen. Wij richten ons vooral op:
•
•
•
•

Dyslexie en dyscalculie (problemen met lezen, spellen en rekenen)
Hoogbegaafdheid (ondersteunen en stimuleren van hoogbegaafde kinderen)
Overige leerproblemen, ook in combinatie met concentratie- en motivatieproblemen
Ondersteuning bij opvoedingsproblemen

huiswerkbegeleiding &
bijlessen
Heeft uw kind problemen met huiswerk
en studie? Wij helpen uw kind met het
opstellen van een werkplanning, door te
overhoren en door het geven van extra
uitleg. Het verbeteren van de studievaardigheden staat hierbij centraal.
Wanneer er alleen problemen zijn met
een bepaald vak geven vakdocenten
individueel en op afspraak bijlessen.

Contact OUDERS & scholen
Bij de meeste van onze diensten worden de ouders op de hoogte gehouden via
ons on-line leerlingvolgsysteem. In overleg en afhankelijk van de behandeling
en training is er contact met de scholen om de begeleiding van het kind optimaal te laten verlopen.

