Format aanbieder website Regio WBO samenwerken
Vul de bijlage in en stuur deze terug naar jeugdhulp@breda.nl.
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Koekkoek & Co, psychologen en therapeuten
Nel Koekkoek
info@koekkoekenco.nl
0162-321815
Dongen
www.koekkoekenco.nl
Koekkoek & Co biedt sinds 2009 Basis-GGZ-behandelingen en
psychologisch onderzoek voor kinderen, jeugdigen en hun
ouders (en volwassenen) vanuit een oplossingsgerichte en
systemische benadering, door GZ-psychologen,
Orthopedagogen(-Generalisten), SKJ-behandelaren, een
gezinstherapeut en gezinsbegeleider. Tevens is een
kinderpsychiater beschikbaar. Allen zijn oplossingsgericht en
systemisch opgeleid.
We zien jaarlijks ongeveer 300 cliënten, waarvan ongeveer
een derde jeugdigen, zowel uit regio Hart van Brabant als
regio West-Brabant-Oost.

Specifieke producten die aanbieder levert

Praktijk voor Basis GGZ. Wij onderscheiden ons door – naast
reguliere behandelingen – therapie aan te vullen met inzet
van paarden. Onze behandelaren werken vanuit een
oplossingsgerichte en systemische benadering.
Koekkoek & Co behandelt diverse zorgvragen. Het werken
met getraumatiseerde kinderen met hechtingsproblematiek is
veelvoorkomend binnen onze praktijk. We hebben tevens
specialisten m.b.t. preverbaal trauma. Daarnaast hebben we
deskundigen m.b.t. ontwikkeling en het met behulp van
psychologisch / psychiatrisch onderzoek vaststellen en
behandelen van ontwikkelings-stoornissen, zoals informatieen prikkelverwerkingsproblematiek (AD(H)D / autismespectrumstoornissen) en leerstoornissen. Verder hebben we
veel ervaring met behandeling van depressieve klachten,
angststoornissen, gedragsproblemen en eetstoornissen.
Tevens hebben we de nodige expertise in huis voor kinderen
die slachtoffer zijn van (hoog)conflictscheidingen.

Overige informatie m.b.t. samenwerking

Wij werken momenteel intensief samen met diverse
huisartsenpraktijken, Zorroo, voorliggend veld, scholen,
fysiotherapiepraktijken, sociale werkplaatsen en organisaties
voor begeleiding. Daarnaast worden wij door onze therapie

met paarden regelmatig ingezet als onderaannemer door
SGGZ, LVB en andere GGZ-praktijken.
Voor de overige typen jeugdhulp hebben we momenteel nog
geen samenwerking.

