Jeugdhulp gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen en Lopik
Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders
en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun
kinderen. Soms zijn de omstandigheden zo dat hierbij hulp nodig is. Gemeenten zijn
sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.
Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar en de gemeente regelt de toegang tot de
jeugdhulp.

De Cirkel en contract gemeente
De Cirkel heeft een contract afgesloten met de regio Lekstroom. Dit betekent dat de
Cirkel een zorgaanbieder is voor de gemeenten Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Vianen
en Lopik en dat de kosten van therapeutische sessies voor kinderen van vier t/m tot
twaalf jaar volledig vergoed worden, mits er een verwijzing is van het wijkteam.
Voor de gemeente Nieuwegein kun je wenden tot het wijkteam Geynwijs via telefoonnr.:
030-410 06 66 of per email: info@geynwijs.nl
Ben je woonachtig in de gemeente IJsselstein, dan neem je contact op met het
jeugdteam in IJsselstein via telefoonnr.: 030-686 99 01 / 06-47 21 78 26 of per email:
ijsselstein@jeugdteam.nu
In de gemeente Houten: 06-29 45 84 69 of email: info@sociaalteamhouten.nl
In de gemeente Vianen: 0347-36 9 911 of email: sociaalteam@vianen.nl
En tot slot de gemeente Lopik: 0348-55 99 55 of email: BSL@lopik.nl
Bij alle sociale teams werken professionals met een brede deskundigheid.
Mocht je over bovenstaande vragen hebben, neem dan contact op met de Cirkel via
telefoonnr.: 030-879 75 89 of via email: info@praktijkdecirkel.nl
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Ik ben Integratief Kindertherapeut, gewichtsconsulent en psycholoog i.o. Naast mijn
contract bij de gemeente, ben ik aangesloten bij twee beroepsverenigingen, te weten:



VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten);
BGN (Beroepsvereniging Gewichtsconsultenten Nederland).

De VIT zet als vereniging verschillende instrumenten in om de kwaliteit van de
dienstverlening door haar leden te bewaken.
De Cirkel is aangesloten bij de VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) onder
registratie nummer: 213.07.A.
Als BGN-gewichtsconsulent begeleid ik cliënten met gewichtsproblemen volgens de
Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en
leefpatroon en een positieve mindset. Consulten voor 'Mind Your Self' worden
grotendeels vergoed door de aanvullende verzekering. Via deze link vind je een
overzicht van zorgverzekeraars welke vergoeden:
https://www.gewichtsconsulenten.nl/pages/29/Vergoedingen.html
Overig









Wachtruimte aanwezig. Koffie en thee beschikbaar plus tijdschriften.
Kosteloos parkeren.
Bushalte in de nabijheid.
Prettige, lichte, warme en kindvriendelijke praktijk cq. speelruimte, plus extra
tweede ruimte voor oudergesprekken, kinderen die snel afgeleid zijn of graag
alleen willen oefenen, tekenen, schilderen, praten, zonder te spelen.
Praktijk is gelegen in een sfeervol, authentiek schoolgebouw te Vreeswijk
(Nieuwegein).
Gelegen in een prettig en mooi dorp.
Praktijk AGB code: 9014251
Kamer van Koophandel nummer: 30267398

Voor meer informatie, brochure, het maken van afspraken of overig, kun je contact
opnemen via email: info@praktijkdecirkel.nl of telefoonnr.:030-879 75 89. Ook kun je
meer lezen op mijn website: http://www.praktijkdecirkel.nl
Met een warme groet,

Esther Vroom
Praktijk de Cirkel
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