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de behandeling

at.groep Zorg is een zorgaanbieder voor geestelijke gezondheidszorg. Wij bieden zowel generalistische basiszorg
(GBGGZ) als specialistische zorg (SGGZ) aan kinderen, jeugd
en volwassenen. Dat kan individueel en in groepsverband.
We vinden het belangrijk om van toegevoegde waarde te zijn.
Dat is wat we nastreven en ook laten zien. Dat doen we door
bewust een keuze te maken hoe we zorg organiseren. Dat kan
heel gericht vanuit één specialisme, maar dat kan ook door
een aanpak breder te bekijken en te organiseren. Maar hoe we
het ook gaan doen, ons doel blijft altijd gelijk; namelijk een
laagdrempelige en effectieve oplossing voor alle vraagstukken!
Wat we daarbij belangrijk vinden, is een tevreden cliënt!
Omdat wij geloven in de verbinding van gezin, onderwijs,
arbeid en zorg, kiezen wij voor een integrale aanpak. Op die
manier werken we aan een aanpak die past bij de cliënt.
We werken met een professioneel team van psychologen,
GZ-psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,
speltherapeuten, psychomotorische therapeuten,
gezinstherapeuten en psychiaters.

Bij het aanleren en oefenen van praktische
vaardigheden bieden we verschillende soorten
behandelingen. Denk aan:

waar staan we voor?
Een hoge kwaliteit en hoge klanttevredenheid vinden
wij belangrijk. Binnen at.groep Zorg werken we met PRET.
Dit staat voor Positief, Respectvol, Enthousiast en Teamwerk. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
Met PRET werken we effectief en efficiënt. Afspraken zijn
duidelijk en we besparen tijd. We geloven in samenwerking.
Samen met onze partners werken we aan het vergroten van
de mogelijkheden van onze cliënten en hun gezin. Door te
verbinden bereiken we een duurzaam effectief resultaat.

wat doen we?
Ieder vraagstuk wordt door ons vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Hiermee krijgen we een zo compleet
mogelijk beeld van de cliënt. Op die manier kunnen we een
zorgvoorstel aanbieden dat geheel op zijn eigen situatie is
afgestemd. Om een compleet beeld te vormen kijken we naar
de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt, maar nemen
we waar mogelijk ook informatie mee van ouders, het gezin,
begeleiders op school en/of werk waar mogelijk. Met onze
laagdrempelige en effectieve oplossing zorgen we er voor dat:
•
klachten verminderen,
•
we de ontwikkelingsproblemen en bijkomende
psychiatrische problemen behandelen,
•
we de cliënt vaardigheden aanleren en/of deze 		
vaardigheden vergroten om zo zelfstandig mogelijk in
de maatschappij te kunnen functioneren.
Dit resulteert in een actieve deelname aan en
integratie in de maatschappij.
Het naaste omgeving van de cliënt wordt door educatie,
training, therapie of een combinatie daarvan bij de behandeling betrokken. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat cliënt
meer ondersteuning en instrumenten heeft om de nieuwe
vaardigheden te oefenen in de alledaagse zaken.
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Handelingsgerichte diagnostiek
Medicamenteuze behandeling
Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR)
Systeemtherapie
Psychomotorische therapie
Speltherapie en
Coaching

Soms is het effectiever om vaardigheden in
groepsverband te oefenen. Wij bieden de volgende
groepsbehandelingen:
•
agressieregulatie training
•
emotie-regulatietraining en
•
weerbaarheidstraining
Ieder vraagstuk bekijken en behandelen wij
integraal. Dit vergroot de kans op een zo goed
mogelijk resultaat. We belichten bij de behandeling
zowel de psychopathologie, de persoonlijkheidsontwikkeling (zowel sociaal-emotioneel als
cognitief), de lichamelijke ontwikkeling, het
gezinssysteem en het praktisch functioneren in de
school-, werk- en woonomgeving.

aanmelden voor zorg bij at.groep
Wilt u iemand aanmelden bij at.groep? Dat kan door
het invullen van het aanmeldformulier. Dit formulier
vindt u op onze website www.at-groep.nl/zorg.
Vergeet niet de verwijsbrief van de huisarts.
Heeft u nog vragen? Belt u ons dan via
telefoonnummer 085-4833240.

www.at-groep.nl/zorg

