Gevoel
en
Gedrag

• Angstig?
• Vaak zenuwachtig?
• Snel van streek?
• Huil- en driftbuien?

Timpaan helpt!

Gevoel en gedrag (GGZ jeugd)
Maakt u zich zorgen over uw kind? Is uw kind vaak angstig of
zenuwachtig? Is uw kind snel van streek of heeft hij/zij last
van huilbuien? Of is er iets anders aan de hand?
Vormen deze kwesties een belemmering in het dagelijks leven? Dan kunt u bij ons terecht voor een passende behandeling, eventueel voorafgegaan door een diagnostisch
onderzoek.

Wie zijn we?
Timpaan Support is een instelling voor onder andere
dyslexiezorg en basis-GGZ. Wij bieden kortdurende
behandelingen op het gebied van:
•
•
•
•

angsten
gedragsregulatie
emotieregulatie
psychosomatische klachten, zoals onbegrepen hoofd- of
buikpijn

Het doel is om het kind beter om te leren gaan met emoties
als angst, boosheid en verdriet. Dat doen we in samenwerking
met ouders en school.

Wat doen we?
We werken binnen de behandeling met wetenschappelijk
bewezen principes vanuit de cognitieve gedragstherapie,
leertheorie en oplossingsgerichte psychologie. Dit wordt
aangevuld met diverse spelvormen die op dezelfde principes
gebaseerd zijn. Hierdoor zorgen we voor een (inter)actieve
behandeling. De behandelsessies vinden plaats met ouder en
kind. We proberen de behandeling zoveel mogelijk in de buurt
van uw kind plaats te laten vinden. In overleg kan de
behandeling plaatsvinden op school of op één van onze
behandellocaties.

Aanmelding
Om uw kind aan te melden voor behandeling van gevoel en
gedrag is een verwijsbrief nodig van de huisarts, jeugdarts of
sociaal wijkteam/gebiedsteam.

Wachttijd
We streven naar een zo kort mogelijke wachttijd. De indicatie
van de wachttijd is 1 tot 4 weken. Voor de actuele wachttijd
kunt u terecht op onze website.

Informatie
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met:
Astrid Hermans

06-823 18 910

a.hermans@timpaanonderwijs.nl
www.timpaansupport.nl

www.timpaansupport.nl

Direct naar de website
van Timpaan Support:

Timpaan Support
Transportweg 12, 9405 PR, Assen
Tel: 088-90 80 100
www.timpaansupport.nl

