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Extern verwijscircuit integrale zorg voor kinderen/jongeren 

Handige websites voor jongeren  

• www.brainkwiki.nl (psychische problemen) 
 

• https://www.proud2bme.nl/ (eetstoornis) 
 

• www.kindenslaap.com (slaapproblemen) 

 
• www.chargeyourbrainzzz.nl (slaapproblemen) 

 
• www.cyberpoli.nl (uitleg over veel ziektebeelden) 

 
• www.pdsb.nl (prikkelbare darm syndroom) 

 

 

Zorgverleners 

In dit document zijn de zorgverleners onderverdeeld in categorieën. 
 

• Hier vindt u zorgverleners op het gebied van: (chronische) lichamelijke problemen 
 

• Hier vindt u zorgverleners op het gebied van: gedrag en emotionele problemen (balans 
herstellend)  
 

• Hier vindt u zorgverleners op het gebied van beweging en ontspanning 
 

• Hier vindt u zorgverleners op het gebied van voeding 
 

• Hier vindt u zorgverleners voor kinderen en jongeren met (verstandelijke) beperking 
 

 
 

 
 

 
  

http://www.brainkwiki.nl/
https://www.proud2bme.nl/
http://www.kindenslaap.com/
http://www.chargeyourbrainzzz.nl/
http://www.cyberpoli.nl/
http://www.pdsb.nl/
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(Chronische) lichamelijke problemen 
 

Gezondheidscentrum Parkstraat, Artsencentrum voor Integrale Geneeskunde Arnhem 
 
Contact:  Parkstraat 38A, 6828 JK Arnhem  

Beatrice Roldaan, arts integrale geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie  
tel: 06 - 27066396 
Simone Karcher, arts integrale geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie   
tel: 06 - 51383508 

Website:  www.homepathie-arnhem.nl 
Kosten:  worden gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij adviseren de 

polisvoorwaarden door te nemen. 
Doelgroep:  alle leeftijden.  
Aanbod:  homeopathische geneeskunde, voeding en leefstijlgeneeskunde. 
 
Antroposofische Artsenpraktijk Klinge  

 
Contact:  Onder de Linden 21-9, 6822 KV Arnhem  

Loes Klinge - Therapeuticum Aquamarijn in Gezondheidscentrum Onder de Linden,   

tel: 06 - 83445322 (intercollegiaal overleg) 
e-mail: kinderspreekuur@therapeuticumaquamarijn.nl 

Website:  www.loesklinge.nl / www.therapeuticumaquamarijn.nl 

Doelgroep:  0-18 jaar 
Activiteit:  inzicht verkrijgen in constitutie van het kind, waar valkuilen liggen die de klachten 

mogelijk mede bepalen. 
Kosten:  € 80 tot € 140 wordt vergoed door verzekering uit aanvullend pakket 
 
Klimmendaal – revalidatiecentrum 
 

Contact:  locatie Arnhem – intern, Apeldoorn – poliklinisch 026 – 352 6100.  
Meld je aan via website 

Website:  https://klimmendaal.nl  
Doelgroep:  jongeren met een ontwikkelingsachterstand, chronische eetproblemen, DCD, NAH, 

somatoforme klachten, spierziekten, spina bifida 
Kosten:  vergoed door uw zorgverzekeraar 
 

Praktijk Monique – natuurgeneeskundige /orthomoleculair therapeut 
 
Contact:  George Marshallstraat 26, 6836 KW Arnhem  

Tel: 026-3273295.  
Website:  https://www.praktijkmonique.nl/ 
Doelgroep:  4-18 jaar 

Klachten:  darmklachten, hormonale klachten, allergie, ADHD/autisme 
Kosten:  € 50 tot € 120, soms vergoed door aanvullende verzekering 
 
Acufitpro Arnhem  
 
Contact:  Zijpendaalseweg 91 , 6814 CG Arnhem info@acufitpro.nl  

dr Djien Liem, kinderarts, medische acupunctuur  

tel: 088 – 668 8900 
e-mail: info@acufitpro.nl 

Website:  https://acufitpro.nl 
Doelgroep:  onder andere jongeren met hoofdpijn/migraine, pijn en onrust bij zuigelingen en 

chronische pijn bij kinderen 
Kosten:  95 euro per behandeling. In principe niet vergoed door zorgverzekeraar, tenzij 

specifieke aanvullende verzekeringen. 

 
Fysiotherapie Arnhem Zuid & Fysiotherapie Oud Zuid, Marije Lentjes 

 
Contact:  Fysiotherapie Oud Zuid 

Dovenetellaan 61, 6841 EB Arnhem  
tel: 026 - 3214385 

e-mail: info@fysioarnhem.nl 

http://www.homepathie-arnhem.nl/
http://www.loesklinge.nl/
http://www.therapeuticumaquamarijn.nl/
https://klimmendaal.nl/
https://www.praktijkmonique.nl/
file://///szal.med/storage/groupdata/Data%20Communicatie/1.5%20Accountbeheer/Poortspecialismen/Oncologisch%20centrum/Integrative%20Medicine/info@acufitpro.nl
https://acufitpro.nl/
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Website:  www.fysioarnhem.nl 
Doelgroep:  onder andere kinderen met overgewicht en SOLK (somatisch onvoldoende 

verklaarde lichamelijke klachten) tussen 0 en 18 jaar. 
Kosten:  Vergoeding via de zorgverzekering. Onder de 18 jaar 18x vanuit de basis, daarna via  

aanvullende verzekering.  

 
Contact:  Fysiotherapie Arnhem-Zuid 

Middelgraaflaan 16, 6832 AR Arnhem   
tel: 026 - 3218705 

e-mail: info@fysioarnhemzuid.nl 

Website:  www.fysioarnhemzuid.nl 
Doelgroep:  onder andere kinderen met overgewicht en SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde 

lichamelijke klachten) tussen 0 en 18 jaar. 
Kosten:  Vergoeding via de zorgverzekering. Onder de 18 jaar 18x vanuit de basis, daarna via  

aanvullende verzekering.  

 

Medische hypnose 
 

• Mogelijk bij Grace Meurkes (zie integraal kindertherapeut) 
• Mogelijk bij De Speelboom (zie kindertherapeut) 

 
 
Via Fysio - Jaap de Leve / Ingrid vd Schoot 
 
Contact:  de Hooge Bongert 1A 

6903 DA Zevenaar,  

tel: 0316 - 200 050  
e-mail: info@viafysio.nl 

Website:  https://www.viafysio.nl/fysiotherapie/medische-hypnose/ 
Doelgroep:  jongeren met hoofdpijn/migraine, allergie, eczeem, chronische lichamelijke klachten  
Kosten:  vergoed door uw zorgverzekeraar 
 
Praktijk rode Beuk : praktijk voor medische hypnotherapie. 

 
Contact:  Els Tijkorte 

Velperweg 157, 6824 MB Arnhem 
tel: 06 - 26632223 

Website: http://www.praktijkderodebeuk.nl 
Doelgroep:  Voor kinderen vanaf 6 jaar 
Kosten:  per consult € 70. Vergoeding uit het aanvullende pakket van de ouders, komt uit de 

alternatieve zorg (verwijzing nodig) 
 

  

https://acufitpro.nl/
https://acufitpro.nl/
mailto:info@viafysio.nl
https://www.viafysio.nl/fysiotherapie/medische-hypnose/
http://www.praktijkderodebeuk.nl/
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Balansherstellend (gedrag en emotionele problemen) 
Kinderpsychologen 

Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie 
 
Contact:  Delta 1a 6825 ML Arnhem, ook locatie in Nijmegen. 

Consultatielijn voor artsen 088 – 654 5454 
consultatielijn@karakter.com 
aanmelden / verwijzing via zorgdomein 

Website:  https://karakter.com 
Doelgroep:  3-18 jaar 
Activiteit:  diagnostiek, onderzoek en behandeling,  

ook mogelijkheid intensief behandel centrum Kind 
 
Kind en meer – praktijk voor gezin en opvoeding:  Therapie & begeleiding / creatief & 
bewegingsgericht / gezinsbegeleiding 
 
Contact:  locatie Oosterbeek, Renkum, Driel, Elst  

tel: 026 – 379 1901 

e-mail: info@kindenmeer.nl 
Website:  https://kindenmeer.nl 
Doelgroep:  onderzoek, begeleiding en opvoedingsondersteuning voor elke leeftijd 
Behandeling:  individuele therapie + groepstherapie 
Kosten:  grotendeels vergoed door zorgverzekeraar / gemeente 
 
Iriszorg – verslavingszorg bij jongeren 

 
Contact:  Jeugdpoli – Utrechtsestraat 47, 6811 LT Arnhem 

tel: 088 – 606 1600 
e-mail: info.midden@iriszorg.nl 

 
Infant Mental Health Arnhem: jeugd GGZ Dimence 

 
Contact:  Velperweg 35, 6824 BE Arnhem 

e-mail: arnhem@jeugdggz.com 
tel. 026 – 785 6200 

Website:  https://www.jeugdggz.nl/ 
Kosten:  vergoed door zorgverzekeraar / gemeente 
Doelgroep:  0-18 jaar ontwikkelingsonderzoek, kinderpsychiatrisch onderzoek, ouder-kind 

interactie, EMDR, ouderschapsdiagnostiek. Gespecialiseerd in 0-6 jaar (Infant mental 
health) 

 
Max Ernst GGGZ 
 
Contact:  Velperweg 27, 6824 BC Arnhem  

Meld aan via website 
tel: 088-2701220 

Website:  https://max-ernst.nl 
Kosten:  vergoed door zorgverzekeraar / gemeente 
Doelgroep:  specialisten in autisme / ADHD, maar ook angststoornis, somatoforme stoornis.  
 
 
Praktijk de Hoogte - Caecilia Hoogenraad 

 

Contact:  Cattepoelseweg 263, 6815 CD Arnhem 
  tel: 06 - 84730228 

e-mail: caecilia@praktijkdehoogte.nl 
Website: www.praktijk-dehoogte.nl 
Doelgroep:  6-18 jaar, maar ook hele jonge kinderen met preverbaal trauma. Gespecialiseerd in 

cognitieve gedragstherapie/ EMDR bij kinderen met o.a. angsten en trauma 
gerelateerde problematiek   

Kosten:  vergoed door de gemeente 
 

mailto:consultatielijn@karakter.com
mailto:info@kindenmeer.nl
mailto:arnhem@jeugdggz.com
https://www.jeugdggz.nl/
https://max-ernst.nl/
mailto:caecilia@praktijkdehoogte.nl
http://www.praktijk-dehoogte.nl/
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Praktijk Relou (Arnhem Noord en Grave) - GGZ psychologen 
 

Contact:  Sweerts de Landasstraat 4, 6814 DE Arnhem 
tel. 026-3033488, meld aan via website 

Website:  https://praktijk-relou.nl 

Kosten:  vergoed door uw zorgverzekeraar/gemeente 
Doelgroep:  emotionele en gedragsproblemen. SOLK  
 
Praktijk Raadthuys 
 
Contact:  locaties in Elst, Arnhem en Groesbeek 

tel: 0481-483229 

Website:  https://raadthuys.nl 
Kosten:  vergoed door uw zorgverzekeraar  
Doelgroep:  kinderen met ontwikkelingsstoornis 
 
Praktijk Rigtering 
 

Contact:  locatie Arnhem Noord / Zuid 

tel: 026-446 1134 
Website:  https://praktijkrigtering.nl 
Kosten:  vergoed door uw zorgverzekeraar / gemeente 
Doelgroep:  0-18 jaar emotionele en gedragsproblemen. Ook gespecialiseerd in eetproblematiek 
 
Praktijk Zij aan zij 

 
Contact:  locatie Velp, Zevenaar, Doetinchem 

tel: 026 – 379 2376 
e-mail: Contact@zijaanzij.info 

Website:  https://zijaanzij.info 
Therapeuten:  psychologen + creatief en psychomotore therapeuten, systeemtherapeuten 
Doelgroep:  onderzoek, begeleiding en opvoedingsondersteuning voor elke leeftijd 

Behandeling:  individuele therapie + groepstherapie 
Kosten:  grotendeels vergoed door zorgverzekeraars 
 
Riozorg – basis en specialistisch GGZ 

 
Contact:  Jansbinnensingel 1, 6811 AJ Arnhem 

tel: 026 - 820 0208 
Website:  https://riozorg.nl 
Doelgroep:  4-18 jaar 
Kosten:  vergoed door uw zorgverzekeraar / gemeente 
Behandeling:  Behandeling ADHD / autisme / tics /gedragsproblemen. Goed diagnostiek /onderzoek: 

neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek. Multidisciplinair team 
 

  

mailto:Contact@zijaanzij.info
https://zijaanzij.info/
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Integraal kindertherapeut /  Kindercoach / pubercoach 
 

De geluksfabriek  
 

Contact:  Daphne Jacobs, Parkstraat 39, 6828 JD Arnhem 
tel: 06 – 37278737 
e-mail: info@degeluksfabriek.com 

Website:  www.degeluksfabriek.com 
Kosten:  € 93, Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van aanvullende verzekering (met 

verwijzing) 
Doelgroep:  4- 12 jaar 

Activiteit:  integratieve kinder(spel)therapie bij lichamelijke klachten, gedragsproblemen als 
woedeaanvallen, emotionele problemen als weinig zelfvertrouwen, angst of hoog-
sensitiviteit 

 
De Speelboom - Kindertherapie, hypnotherapie, opvoedstellingen 
 

Contact:  Susan Knipping,  Malburgse Sluis 27, 6833 KA  Arnhem (dichtbij Huissen) 
tel: 06 - 20082615   

e-mail: info@despeelboomkindertherapie.nl  
Website:  https://despeelboomkindertherapie.nl/ 
Doelgroep:  4- 15 jaar 
Activiteit:  kinderen met emotionele en gedragsproblemen. Daarnaast ook methode superpoeper 

voor kinderen met poepproblemen. Hypnose voor kinderen met bijvoorbeeld 

chronische buikpijnklachten.  
Kosten:  vergoed door zorgverzekeraar (met verwijzing) 
 
Grace Meurkes, praktijk voor integratieve kindertherapie,  
 
Contact:  Parkstraat 39, 6828 JD Arnhem Tel: 06 - 22429766 
Website:  www.gracemeurkes.nl 

Kosten:  geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van aanvullende verzekering (met verwijzing) 
Activiteit:  integratieve Kindertherapie, EMDR, Medische Hypnotherapie, voor meer info zie 

website. (traumaverwerking, angstreductie, buikpijn, hoofdpijn, broek plassen). 
Doelgroep:  3-14 jaar 
 

Esther Beldman, praktijk voor Kinder- en jongerentherapie,  

 
Contact:  Gezondheidscentrum 'Onder de Linden’, Onder de Linden 21-2, 6822 KG, Arnhem  

tel. 06 - 51179560 
Website:  www.kindertherapiearnhem.nl 
Kosten:  € 93  / vergoed door verzekering en door de gemeente Arnhem, Rheden en Rozendaal 
Activiteit:  kortdurende, oplossingsgerichte psychotherapie, speltherapie, omgaan met angst/  
  stress/ nare gebeurtenissen 

Doelgroep:  6 - 18 jaar 
 
ORGYD Kindergroen BUITENpraktijk 
 
Contact:  Landerij de Park: De Park 12 Elst;  

tel: 06 - 51231903 of 026 -351 2733 
Website:  www.orgyd-kindergroen.org 

Kosten:  € 90 per uur, wordt (deels) vergoed door verzekering / gemeente (verwijzing nodig) 
Doelgroep:  voornamelijk 4-13 jaar, maar ook jongeren van 13-21 jaar. 

Activiteit:  kindertherapie, ouderbegeleiding en opvoedbegeleiding. Meerdere methodieken zie 
website.   

 
Kei-jij verlies- en rouwbegeleiding 

 
Contact:  Sonsbeekweg 26, 6814 BC, Arnhem 

tel: 06 - 14385564  
Website:  www.kei-jij.nl 
Kosten:  wordt (deels) vergoed door verzekering / gemeente (verwijzing nodig) 
Doelgroep:  kinderen, jongeren, jongvolwassen en het gezin. 

mailto:info@degeluksfabriek.com
http://www.degeluksfabriek.com/
mailto:info@despeelboomkindertherapie.nl
https://despeelboomkindertherapie.nl/
http://www.gracemeurkes.nl/
http://www.kindertherapiearnhem.nl/
http://www.orgyd-kindergroen.org/
http://www.kei-jij.nl/
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Activiteit:  psychosociale begeleiding bij (kinder) palliatieve zorg, begeleiding bij ziekte in 
het gezin, speltherapie, verlies- en rouwbegeleiding.  

 
Bureau Brein in Balans 
 

Contact:  Diepesteeg 23, 6994CC  De Steeg 
tel: 06 - 13235973  

Website: www.breininbalans.nl 
Kosten:  € 67,50 per consult van een uur. Wordt niet vergoed door verzekering  
Doelgroep:  4-18 jaar  
Activiteit:  opvoedingsondersteuning, onderwijsadvies en training, beelddenken en dyslexie 

ondersteuning, sociaal-emotionele begeleiding door middel van integrale therapie.  

 
Opgroeiconsulent – Renkum/Heelsum 
 
Contact:  Miriam van Ommeren 

tel: 06-10085847 
Website:  https://opgroeiconsulent.nl of https://groeiconsulent.nl 

Doelgroep:  4-18 jaar 

Activiteit:  psychologie / haptotherapie / yoga maar ook specifiek kindertherapie, pubercoaching 
en opvoedadviezen.  

Kosten:  psychologisch traject vergoed door zorgverzekeraar met verwijzing. Kosten 
haptotherapie zie website.  

 
Therapeutenhuis Arnhem 

 
Therapeuten:  psycholoog, haptotherapeut, integratief kinderen / jongeren therapeut 
Contact:  adres Therapeutenhuis: Parkstraat 39, Arnhem 
Website:  https://www.therapeutenhuis.nl 
Doelgroep:  4-18 jaar 
Activiteiten:  verschillende, zie hun website. Je kunt therapeut zoeken bij de hulpvraag. 
 

Baby Ouder Coaching: Yvonne Welling 
 
Contact: babyoudercoach@gmail.com 

tel: 06 - 23394688  

Website:   www.babyoudercoaching.nl 
 

Muziek en beeldend therapeut 
 
Kunstzinnige therapie 
Contact:  Hedwig Roorda - Therapeuticum Aquamarijn in Gezondheidscentrum Onder de Linden 

Onder de Linden 21-9, 6822 KV Arnhem 
e-mail: kinderspreekuur@therapeuticumaquamarijn.nl 

Website:  www.therapeuticumaquamarijn.nl 
Doelgroep:  5-18 jaar 
Activiteit:  werken aan je eigen gezondheid door te werken met kleur, vorm en beeld   
Kosten:  vergoed door verzekering uit aanvullend pakket (met verwijzing) 
 
 

  

https://opgroeiconsulent.nl/
https://groeiconsulent.nl/
https://www.therapeutenhuis.nl/
mailto:babyoudercoach@gmail.com
http://www.babyoudercoaching.nl/
mailto:kinderspreekuur@therapeuticumaquamarijn.nl
http://www.therapeuticumaquamarijn.nl/
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Beweging en ontspanning 
 

Psychomotore therapeut 

 
Bij praktijk Zij aan Zij en bij praktijk Kind & Meer 
 

Acupunctuur 
 
AcuFit acupunctuur  

Contact:  Zijpendaalseweg 91, 6814 CG Arnhem 
088 - 6688900 
e-mail: info@acufitpro.nl  

Website: https://acufitpro.nl/ 

Activiteit:  acupunctuur onder andere techniek specifiek bij kinderen.  
Doelgroep:  onder andere jongeren met hoofdpijn/migraine, pijn en onrust bij zuigelingen en 

chronische pijn bij kinderen. 
Kosten:  95 euro per behandeling. In principe niet vergoed door zorgverzekeraar, tenzij 

specifieke aanvullende verzekeringen. 
 
 

Therapeutisch Centrum Sonsbeek: Tineke Oostijen/ Ellen IJspeert/ Ilse Tomassen  
 
Contact:  Staringstraat 81 6821 DN Arnhem/ Onder de Linden 21-02 6822 KG Arnhem  

tel: 026 – 370 0296 
e-mail: info@praktijksonsbeek.nl 

Website: www.praktijksonsbeek.nl   

Kosten:  vergoeding in aanvullende verzekering deels/ kosten op website 
Doelgroep:  4-18 jaar 
Activiteit:  acupunctuur onder andere techniek specifiek bij kinderen.  
 
Via Fysio - Jaap de Leve 
 
Contact:  de Hooge Bongert 1A, 6903 DA Zevenaar 

tel: 0316-200 050 
e-mail: info@viafysio.nl 

Website:  https://www.viafysio.nl/fysiotherapie/acupunctuur/ 
Doelgroep:  jongeren met hoofdpijn/migraine, allergie, eczeem, chronische lichamelijke klachten  
Kosten:  vergoed door zorgverzekeraar 
 

(baby) massage / inwrijving  
 
Kinderfysiotherapie Daanen Derksen - verpleegkundige Will Kemna 
 
Contact:  Heijenoordseweg 1, 6813 GG Arnhem,  

tel: 026 – 352 3400  
e-mail: will@daanen-derksen.nl 

Website:  www.daanenderksen.nl/inwrijvingen/ 
Kosten:  € 45 per behandeling / wordt vergoed door de aanvullende verzekering 
Doelgroep:  0- 18 jaar 
Activiteit:  inwrijvingen/massages met etherische oliën - reeks van 7 tot 12 behandelingen 
 
Ritmische massage / euritmietherapie - Therapeuticum Aquamarijn 

 
Contact:  Anneke Jansen / Andrea Wellenstein, Therapeuticum Aquamarijn in 

Gezondheidscentrum Onder de Linden 
Onder de Linden 21-9, 6822 KV Arnhem 
e-mail: kinderspreekuur@therapeuticumaquamarijn.nl  

Website:  www.therapeuticumaquamarijn.nl 
Doelgroep:  0-18 jaar 

Activiteit:  fysiotherapie / massage / euritmietherapie 
Kosten:  € 37,- ,wordt vergoed door verzekering uit aanvullend pakket 
 

mailto:info@acufitpro.nl
https://acufitpro.nl/
mailto:info@praktijksonsbeek.nl
mailto:info@viafysio.nl
https://www.viafysio.nl/fysiotherapie/acupunctuur/
mailto:will@daanen-derksen.nl
http://www.daanenderksen.nl/inwrijvingen/
http://www.therapeuticumaquamarijn.nl/
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Baby massage 
 

Contact:  Locatie: Arnhem Noord, Spijkerstraat 331, 6828 DK Arnhem 
 tel: 06 - 14105030 / Charlotte Bulters 
e-mail: Charlotte@babymamamassage.nl 

Locatie: Arnhem Zuid, Euterpestraat 37, 6846 XG, Arnhem 
tel: 06 - 42824825 / Sabrina Gomez 
e-mail: Sabrina@babymassage.nl 

Website:  http://www.babymamamassage.nl/ 
Doelgroep:  ouders met baby’s 
 
De baby leerplaats 

 
Contact:  Rozendaalselaan 55 in Velp. 

tel: 06 – 23369951 / Francis Blokland 
e-mail: info@debabyleerplaats.nl 

Website:  www.debabyleerplaats.nl 
Doelgroep:  ouders met baby’s 

 

Fysiotherapie (ontspanning)  

 

Fysiotherapie/ ademtherapeut Jose Velthuis 

Contact:  Verlengde prumelaan 77, 6824 JW Arnhem 
Tel: 06-49878392 
e-mail: jose-velthuis@kpnmail.nl 

Website:  https://www.velthuis-ontspanningstherapie.nl/ 
Doelgroep:  oudere kinderen/ jongeren met spanningsgerelateerde problemen, psychische klachten 
Kosten:  Een behandeling van een uur kost €70, methode van Dixhoorn wordt meestal vergoed 

door de zorgverzekeraar. 
Yoga 
 
Gezondheidscentrum Parkstraat 
Kids yoga en tieneryoga 

 
Contact:  Femmy Brug Parkstraat 38A, 6828 JK Arnhem 
Telefoon:  tel: 06 – 41417744 

e-mail: info@kidsyoga.nl 

Website:   www.kidsyoga.nl/ https://www.gezondheidscentrumparkstraat.nl 

Doelgroep:  4-18 jaar 
Activiteit:  yoga 
 
 
Yoga house 

 
Contact:  putstraat 11, 6822 BE Arnhem 

tel: Tineke: 06 21 94 83 00 
e-mail: Info@yogahouse.nl 

Website:  www.yogahouse.nl 
Activiteit:  yoga 
 

 
De opgroeiwinkel 
 
Contact:  Bakensbergweg 72, Arnhem 

tel. 06-18793511 
e-mail: Info@opgroeiwinkel.nl 

Website:  www.opgroeiwinkel.nl/ 
Doelgroep:  9-13 jaar 
Activiteit:  yoga en mindfulness 
 

mailto:Charlotte@babymamamassage.nl
http://www.babymamamassage.nl/
mailto:info@debabyleerplaats.nl
mailto:jose-velthuis@kpnmail.nl
mailto:info@kidsyoga.nl
http://www.kidsyoga.nl/
https://www.gezondheidscentrumparkstraat.nl/mindfulness/
mailto:Info@yogahouse.nl
http://www.yogahouse.nl/
tel:06-18793511
mailto:Info@opgroeiwinkel.nl
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Yoga: zie ook Miriam van Ommeren in Renkum 
 

Mind & body 
 

Mindfulness 
 
→ zie Kind & Meer 
→ zie gezondheidscentrum Parkstraat https://www.gezondheidscentrumparkstraat.nl 
→ zie de opgroeiwinkel 

Puber coaching → zie Miriam van Ommeren 
 
 

Fysiotherapie met multidisciplinaire aanpak 
 
Fysiotherapeutish centrum Poos 

 
Contact:  Stationsstraat 32, 6881 WB  Velp 

tel : 026 – 363 5414 
e-mail: info@fysiopoosvelp.nl     

Website:  www.fysiopoosvelp.nl 
Kosten:  vergoeding via zorgverzekering 

Doelgroep:  0-18 jaar 
Activiteit:  kinderfysiotherapie in het algemeen, prematurenspecialist (ToP kinderfysiotherapeut), 

GO-project, Club-extra, spel- en sporttherapie, Fitkids, KEC Velp, Multidiciplenaire 
aanpak in eerstelijn: samenwerkingsverband kinderfysio, logo, kinderergo, dietiste, 
huisarts en kinderpsycholoog.  

 
Overige kinderfysiotherapeuten - zie lijst op de polikliniek. Daar is ook een lijst met FITkids 

programma’s beschikbaar 
 

Psychodynamisch werk  
 

Nog niet in ons Arnhem-netwerk 

Voeding 
 
Zie uitgebreide lijst met diëtisten op polikliniek kindergeneeskunde. Hieronder worden enkele 

praktijken uitgelicht:  
 
Kruiper diëtiste: Paulien Kruiper – lifecoach en diëtist 
 
Contact:  Home of Zen, Velperweg 95, 6824 HH Arnhem 

tel: 06 - 37377074 
e-mail: info@paulienkruiper.nl 

Website:  www.paulienkruiper.nl/portfolio/contact/ 
Doelgroep:  Life style verbetering - al wandelend.  
Kosten:  vergoeding via zorgverzekering 
 
KernGezond (psycholoog en diëtiste in 1) 

 
Contact:  Locatie 1: Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat 3, Duiven,  

tel: 06 - 13652944 
Locatie 2: Heijenoordseweg 1, Arnhem,  
tel: 06 - 13652944 

Website:  www.praktijk-kerngezond.nl 
Kosten:  Per jaar wordt 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering en daarna 

(deels) uit de aanvullende verzekering. 

Doelgroep:  0- 18 jaar 

https://www.gezondheidscentrumparkstraat.nl/mindfulness/
mailto:info@fysiopoosvelp.nl
mailto:info@paulienkruiper.nl
http://www.paulienkruiper.nl/portfolio/contact/
http://www.praktijk-kerngezond.nl/
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Activiteit:  begeleiding kritische eters, eetproblemen bij kinderen met ASS, advies gezonde 
voeding, vragen over groei en gewicht, voedselallergie en intoleranties, 

poepproblemen, eetstoornissen. 
 
Infant Mental Health Arnhem: jeugd GGZ Dimence 

 
Contact:  Velperweg 35, 6824 BE Arnhem 

tel: 026-7856200 
e-mail: arnhem@jeugdggz.com 

Website:  Jeugdggz.com 
Kosten:  vergoed door zorgverzekeraar / gemeente 
Doelgroep:  kritische eters (peuter leeftijd) 

Activiteit:  eetgroep woensdagmiddag met peuters 
 
Praktijk de Linge 
 
Contact:  spreekuurlocaties: Els, Driel, Heteren, Arnhem 

postadres: Nieuwe Aamsestraat 67b, 6662 NK ELST 

tel: 0481-374546 

e-mail: info@lingevoeding.nl 
Website:  www.lingevoeding.nl 
Doelgroep: gespecialiseerd in mensen met eetstoornis 
Kosten:  vergoeding door zorgverzekeraar 
 
Almadis Diëtistenpraktijk 

 
Contact:  locatie Arnhem Noord, H.P.Marchantstraat 35, Arnhem 

locatie Arnhem Zuid: Cabaret 3, Kamer 3 Arnhem 
tel: 026 – 379 0567 
e-mail: contact@almadis.nl 

Website:  https://almadis.nl 
Doelgroep:  gespecialiseerd in coeliakie 

Kosten:  vergoeding door zorgverzekeraar 
 
 
Vlieg & Melse  

 
Contact:  Medisch Centrum het Span, Van Maerlantstraat 1, 6824 KX Arnhem    

tel: 085 – 051 6886 
Website:   https://allergie-envoeding.nl/ 
Doelgroep:  gespecialiseerd in allergie en voeding 
Kosten:  vergoeding door uw zorgverzekeraar 
 
Voedingstherapie 
 

Contact: Fee van Bruxvoort - Therapeuticum Aquamarijn in Gezondheidscentrum Onder de 
Linden, Onder de Linden 21-9, 6822 KV Arnhem 
e-mail: kinderspreekuur@therapeuticumaquamarijn.nl 

Website:  www.therapeuticumaquamarijn.nl 
Doelgroep:  10-18 jaar 
Activiteit:  met voeding kijken of bijvoorbeeld maagdarm klachten minder kunnen worden  
Kosten:  wordt soms vergoed door verzekering uit aanvullend pakket 

 
Diëtistenpraktijk Vida Sana 

 
Contact:  Hollandweg 50 te Arnhem, Driemondplein 2a te Arnhem, Remigiusplein 13 te Duiven 
Website: www.vida-sana.nl 
Kosten:  wordt vergoed door verzekering 

Doelgroep:  0-18 jaar met ondergewicht, overgewicht, allergieën, Prikkelbaar darm syndroom, 
andere maag-darmproblemen, eetstoornissen. 

Activiteit:  behandelen en begeleiden van kind en de ouders op het gebied van voeding. Geen 

onnodig ingewikkelde diëten, maar kleine aanpassingen op het huidige 

voedingspatroon. 

mailto:arnhem@jeugdggz.com
http://www.imhdenhaag.nl/
mailto:info@lingevoeding.nl
http://www.lingevoeding.nl/
mailto:contact@almadis.nl
https://almadis.nl/
https://allergie-envoeding.nl/
mailto:kinderspreekuur@therapeuticumaquamarijn.nl
http://www.therapeuticumaquamarijn.nl/
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Kinderen jongeren met (verstandelijke) beperking 
 

Overkoepelend organisatie: www.depraktijkarnhem.nl/  
 
de Praktijk Arnhem bestaat uit een netwerk van specialisten werkzaam bij Elver, Pluryn, Driestroom 

en Siza. 

 
 

http://www.depraktijkarnhem.nl/

