Grutsk - Praktijk voor
jeugd en gezin
De krachten gebundeld
voor ervaringsgerichte &
specialistische therapie
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Grutsk - Praktijk voor jeugd en gezin
Wij dragen vanuit onze specifieke expertise bij aan het psychosociaal welzijn van
kinderen, jongeren en hun ouder(s) in en rondom Zwolle. Vanuit diverse professionele
specialisaties werken we samen binnen Grutsk - Praktijk voor jeugd en gezin. Na een
verwijzing wordt gezocht naar de meest passende behandelaar, rekening houdend met
de hulpvraag en de wachttijden.
Een verwijzing van de huisarts, het wijkteam of een gecertificeerde instelling biedt de
mogelijkheid om een behandeling te bekostigen op basis van een jeugdwetbeschikking.
Wij zijn:
Yfke Kuiphof
Elisa Nijenhuis
René Blom
Esra Brouwer
Manon Gervink
Elody Postma
Wilma Jeremiasse
Hester Nienhuis
Onze samenwerking in de praktijk
Onze samenwerking maakt ons niet alleen collega’s op papier, ook werken we veel
samen in de dagelijkse praktijk. We bestaan uit psychomotorisch (kinder)therapeuten en
systeemtherapeuten en we werken veel samen met (kinder)psychologen. Ieder vanuit
eigen specialisaties. We zijn een aanvulling op elkaar en schakelen kort en snel om de
kinderen, jongeren en hun ouder(s) de best passende ondersteuning te bieden. Onze
wachttijden zijn doorgaans kort, waardoor een behandeling snel kan worden opgestart.
Specialistisch en systemisch maatwerk
Wij geloven in een gezamenlijke werkwijze die we specialistisch maatwerk noemen.
Binnen het behandelproces werken we met ervaringsgerichte oefeningen of activiteiten
en staan we stil bij het denken, voelen en handelen van het kind en de ouder(s).
Beweging wordt hierbij als middel gebruikt. Het lichaam als belangrijke graadmeter.
Onze handelingsadviezen zijn concreet en op maat, rekening houdend met de
draagkracht en draaglast van het kind en zijn/haar omgeving. Zo ondersteunen we het
kind op school en in het gezin, in samenwerking met eventuele overige hulpverleners en
het steunnetwerk. We bieden een laagdrempelige en persoonsgerichte behandeling.
Iedereen is welkom, met of zonder gestelde diagnose.
Contact
Voor meer informatie en contact zijn wij te bereiken op onze telefoonnummers
of via praktijk@grutsk.info.

