
  
Multidisciplinaire zorgpraktijken op scholen en in gezondheidscentra 
Expertisecentrum Uniek heeft multidisciplinaire zorgpraktijken op scholen en in gezondheidscentra in de Randstad. Wat ons 
uniek maakt, is de multidisciplinaire samenstelling van het team. Naast kinder- en jeugdpsychologie, bieden wij ook 
logopedie en kinderfysiotherapie. Hierdoor zijn we in staat om snel te screenen en te behandelen met een zo kort 
mogelijke wachttijd. De onderlinge samenwerking bevordert de kwaliteit van zorg.  
 

Kinder- en jeugdpsychologie 
De ontwikkeling van kinderen en pubers verloopt niet altijd zonder zorgen. Soms kunnen problemen rond de ontwikkeling 
of opvoeding van een kind of puber ontstaan. De kinderpsycholoog is er voor kinderen van 4-18 jaar en hun ouders. Wij 
bieden onderzoek en behandeling bij onderstaande probleemgebieden, werken waar nodig integraal/multidisciplinair en 
bieden handelingsadviezen voor ouders en scholen. 
 
De psycholoog van Uniek is gespecialiseerd in het behandelen van problemen bij: 

- Aandacht- en concentratieproblemen: bijvoorbeeld zorgen van school over werkhouding, motivatie, AD(H)D 
- Het leren: zoals bij lezen en spellen (dyslexie), rekenen (dyscalculie), begrijpend lezen en intelligentie 
- Sociale contacten: zoals problemen in de contacten en relaties met gezinsleden, leeftijdsgenoten en/of 

leerkrachten of docenten en autisme-onderzoek 
- Emotionele problemen: zoals somberheid, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, (faal)angst, verdriet of boosheid 
- Psychosomatische klachten: zoals buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid 

 
De psycholoog onderzoekt, brengt de oorzaak in kaart en behandelt het kind/de jongere (en ouders) op een doelgerichte, 
oplossingsgerichte manier. Verder wordt altijd afstemming gezocht met school of andere betrokkenen, als dat nodig is. 
Uniek heeft een contract met de gemeente voor een vergoede dyslexiebehandeling. De dyslexiebehandeling kan ook op 
school plaatsvinden. 
 
Voorbeelden van individuele behandelvormen die gebruikt worden zijn cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte 
therapie, motiverende gespreksvoering en speltherapie. Verder kunnen ouderbegeleiding en pedagogische begeleiding 
onderdeel zijn van de behandeling. 
 

Hoe werkt het? 
Een verwijzing is nodig, de volgende instanties kunnen naar Uniek doorverwijzen: 

- De huisarts 
- Jeugdloket van de Gemeente (ook wel sociaal team, centrum jeugd en gezin, ouder kind team genoemd) 
- Een medisch specialist 
- Gecertificeerde instellingen 
- Kinderrechter/OM 

 
De verwijzing kan gestuurd worden naar onze planner Sandra Veldmeijer:  
Email-adres: hulpvraag@expertisecentrum-uniek.nl  
Telefoonnummer: 06 13 12 11 01 
Dan wordt er een intake gepland. 
Particuliere hulp, waarbij ouders rechtstreeks contact zoeken met Uniek, is ook mogelijk.  
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