Voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling,
thuis en op school.

Waarom RIOzorg?

 Complete zorg: onderzoek en behandeling
 Wetenschappelijk effectief bewezen behandelmethodes
 Een zo kort mogelijke wachtlijst
 Samenwerking met school, wijkteam en huisarts
(indien toestemming ouders)
 Expert bij comorbiditeit
 Vrijblijvend overleg bij RIOzorg

Aanbod RIOzorg
•

Wanneer naar RIOzorg?
Soms kan het zijn dat kinderen minder snel ontwikkelen of dat hun
ontwikkeling stagneert. Als u zich zorgen maakt over uw kind en
hem/haar wilt helpen in de dingen waar hij/zij tegen aan loopt, komt
RIOzorg in beeld. Wij zijn er voor u als uw kind niet lekker in zijn/haar
vel zit, wanneer u of uw kind baalt van hoe dingen thuis of op school
gaan of moeilijkheden ervaart.
Dichtbij huis zoeken we samen met uw kind en zijn/haar omgeving
naar de juiste oplossingen, zodat uw kind zich zo goed mogelijk
kan ontwikkelen. Wij zorgen er samen met u voor dat uw kind met
vertrouwen door het leven gaat.
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Basis GGZ
Onderzoek en behandeling van lichte,
niet complexe klachten.

• Specialistische GGZ
Onderzoek en behandeling gericht
op ingewikkelde, vaker terugkerende
problemen (meer langdurig zorgtraject).

Aanmelden
Voor onderzoek en behandeling
bij RIOzorg heeft u een verwijzing
van een arts, wijkteam/coach of
het CJG nodig. U kunt uw kind
vervolgens aanmelden via het
aanmeldformulier op onze website
www.riozorg.nl
Mocht u hulp nodig hebben bij
het aanmeldformulier, bel gerust
ons hoofdkantoor in Arnhem,
telefoonnummer 026 820028
RIOzorg heeft meerdere behandellocaties verspreid in Nederland.
Omdat de ontwikkelingen op dit
gebied snel gaan, kunt u op onze
website kijken waar wij bij u in de
buurt gevestigd zijn. U kunt ons
natuurlijk ook altijd even bellen.
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De werkwijze van RIOzorg
De school van uw kind
Uw kind zit een groot deel van de dag op school.
Soms worden er op school problemen gezien, terwijl
thuis alles op rolletjes lijkt te verlopen. Of u hebt
grote zorgen om uw kind, terwijl de docent deze niet
herkent. Of u hebt beiden zorgen over de ontwikkeling.
Ongeacht de situatie werkt RIOzorg in het belang van
uw kind graag samen met de school. Dat betekent
dat wij u als ouder(s) en uw kind (indien 12 jaar en
ouder) toestemming vragen voor het uitwisselen
van informatie met school. Het is ook mogelijk dat
wij, in overleg met u, in de klas meekijken of in de
behandelfase de docent begeleiding bieden.

Wist u dat RIOzorg
.. naast behandeling ook onderzoek op maat uitvoert.
.. contracten heeft met bijna alle gemeentes.
.. contactpersonen per regio in dienst heeft die het
aanspreekpunt zijn voor de school, het wijkteam of de arts.
.. behandeling op diverse scholen biedt, kinderen en
ouders van andere scholen zijn er uiteraard ook welkom.
.. veel behandellocaties door heel Nederland heeft.
.. elke behandellocatie een inloop- of belspreekuur heeft.
Kijk voor meer informatie op www.riozorg.nl
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Onderzoek
RIOzorg doet niet alleen onderzoek naar de oorzaak
van de problemen van uw kind, maar kijkt ook naar de
talenten die uw kind kan gebruiken om zich verder te
ontwikkelen. De omgeving van het kind, zoals ouders,
gezin, school, buurt, vrienden, hobby en sportclub,
speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens onderzoek en
behandeling hebben wij aandacht voor al deze aspecten.
Neuropsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek,
persoonlijkheidsonderzoek en een schoolobservatie
kunnen inzicht geven in de ontwikkeling van uw kind.
Uitwisseling gegevens
Bij RIOzorg werken wij met een multidisciplinair
team. In deze samenwerking worden cliëntgegevens
uitgewisseld. Zo nodig werkt RIOzorg ook samen met
externe hulpverleners. U als ouder wordt hierover altijd
vooraf geïnformeerd. U kunt vooraf bezwaar maken als
u niet wilt dat er over u of uw kind gegevens worden
uitgewisseld tussen hulpverleners. Voor meer informatie
verwijzen wij u naar onze website www.riozorg.nl.
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Behandelaanbod

Voor ouders/verzorgers

Op basis van de hulpvraag en diagnose die wordt gesteld:
Psycho-educatie
Iedere behandeling, ongeacht het
probleem, wordt met uitleg gestart
voor zowel kind als ouder.
Wij leggen u precies uit wat er met uw
kind aan de hand is. Als u meer leert
over de betekenis van de diagnose,
gaat u bepaald gedrag herkennen en
begrijpen. Dat helpt u om beter en
makkelijker met uw kind om te gaan.
Als u na de uitleg over de diagnose
en psycho-educatie graag wilt weten
hoe u uw kind het beste verder
kunt helpen, geven wij u (ouder)
begeleiding. Wij leren u vaardigheden
die meteen zijn toe te passen in
situaties die u iedere dag tegenkomt.
Cognitieve gedragstherapie
Binnen cognitieve gedragstherapie
staat anders denken en het
veranderen van gedrag centraal.
Tijdens de therapie (individueel
en groepsgewijs) leert uw kind
negatieve gedachten op te sporen
en te vervangen door meer helpende
gedachten. Door het anders leren
denken veranderen de gevoelens en
het gedrag van uw kind.
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Er wordt ook geoefend met nieuw
gedrag en het oplossen van problemen.
Soms zal de nadruk meer liggen op het
denken en soms meer op het doen.
EMDR *
Als uw kind een traumatische ervaring
heeft meegemaakt kan EMDR helpen.
Bij (vermoeden van) trauma vraagt
de therapeut uw kind de schokkende
gebeurtenis(sen) opnieuw voor de
geest te halen. Door vervolgens uw
kind af te leiden met bewegingen of
geluiden verliest de herinnering aan
kracht en lading.
Medicatie *
Soms is het nodig (om tijdelijk)
medicijnen voor te schrijven voor uw
kind. Onze artsen nemen graag de
tijd om dit met u te bespreken en uw
vragen erover te beantwoorden. Wij
geven nooit medicatie zonder psychoeducatie en begeleiding.

* Deze behandelingen worden niet
standaard op al onze behandellocaties
aangeboden.

Sociale vaardigheidstraining*
Deze intensieve training is voor
kinderen met onder andere ADHD
en autisme die sociale vaardigheden
onvoldoende beheersen of te weinig
toepassen. Het doel van de training
is het probleemoplossend vermogen
van de kinderen te vergroten,
waardoor de kinderen een grip op
de eigen situatie krijgen en hun
zelfvertrouwen en zelfwaardering
groeien. Binnen de training is veel
aandacht voor het oefenen thuis
en op school. Voor ouders zijn er
vier bijeenkomsten en ook met de
leerkrachten is geregeld contact.
Braingame Brian
Bij sommige kinderen zijn de
executieve functies vaardigheden,
onder andere de mate waarin iemand
in staat is kennis en informatie op
te nemen en te verwerken, minder
goed ontwikkeld. Het computerspel
Braingame Brian traint de
concentratie, flexibiliteit, remfunctie
en het werkgeheugen.
Het spel wordt thuis gespeeld,
RIOzorg begeleidt uw kind hierbij.

Ouder-/verzorgerbegeleiding
Als u vragen heeft over ouderschap
en graag wilt weten hoe u uw kind
het beste verder kunt helpen, geven
wij ouder-/verzorgerbegeleiding. Het
uitgangspunt hiervan is om aan te
sluiten bij de vragen die u heeft en
de ontwikkelingsmogelijkheden van
uw kind te bespreken. We bekijken
de invloed die het heeft op het gezin
en ondersteunen u in hoe u met de
problemen van uw kind kunt omgaan.
Samen met de begeleider stelt u de
doelen voor de begeleiding op.
Gezinsgesprekken/systeemtherapie
In de behandeling is er ook voldoende
aandacht voor het onderlinge contact
van leden uit het gezin. De problemen
waar je met je kind tegenaan loopt
hebben invloed op het hele gezin.
De wijze waarop je als ouder/verzorger
reageert op je kind, heeft ook weer
invloed op hoe je kind zich voelt en
omgekeerd. Binnen de systeemtherapie
onderzoeken we de impact van de
klachten op alle gezinsleden.
In gesprekken met gezinsleden kan
bijvoorbeeld gekeken worden hoe jullie
elkaar onderling beter kunnen gaan
begrijpen en hoe communicatie en het
contact verbetert kan worden.
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RIOzorg
Hoofdkantoor Arnhem
Jansbinnensingel 1
6811 AJ Arnhem
tel. 026 8200208
info@riozorg.nl
www.riozorg.nl

