Voor aanmelden en informatie
U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken voor
informatie en aanmelding.
Wanneer u zich aan meldt wordt er op korte termijn
een afspraak gemaakt voor een eerste, oriënterend
gesprek (de intake). Tijdens dit eerste gesprek
worden uw problemen, wensen en behoeften aan
hulpverlening in kaart gebracht. Samen met u worden
de mogelijke vormen van advies, training, begeleiding
of therapie besproken, waarna er een hulpverleningstraject kan worden ingegaan.

All in the Family
Emmastraat 18
7241 EJ Lochem

Centrum voor: Psychologie
Orthopedagogie
Familymediation
Omgangsbemiddeling

Voor contact
Secretariaat All in the Family
Postbus 138
7240 AC Lochem
0573 - 25 01 70
0573 - 25 04 67
info@allfamily.nl

www.allfamily.nl

...legt de bal weer op de stip!

Bent u op zoek naar deskundige hulpverlening, ondersteuning,
begeleiding of advies voor uw kind, uw gezin of u zelf? Dan kunt
u in Lochem terecht bij All in the Family.
Kinderen opvoeden is een hele uitdaging. Meestal gaat het goed, maar er zijn
situaties waarbij advies en ondersteuning welkom is. Bijvoorbeeld wanneer
uw kind niet goed kan meekomen op school of wanneer uw kind problemen
heeft in relaties met anderen. Misschien geeft het gedrag van uw kind thuis
problemen en vraagt u zich af hoe u hier het beste mee om kunt gaan? Dan
is het goed te weten dat All in the Family veelzijdige hulp biedt.
Staat uw relatie “op springen”? Heeft u besloten om te gaan scheiden?
Of bent u gescheiden en is er strijd met uw ex-echtgenoot en/of zijn/haar
nieuwe partner? Dan zijn de invloed en de gevolgen hiervan op het hele
gezin (en de familie daar omheen) groot. Dan is het prettig te weten dat
gespecialiseerde hulpverlening op dit gebied, voor zowel de ouders, de
stiefouders als de kinderen bij All in the Family binnen handbereik ligt.
Voelt u zichzelf niet prettig? Bent u moe en lusteloos vanwege uw
thuissituatie met uw partner en een druk gezinsleven? Heeft u problemen
met uw werk, met ziekte, met uw vrijetijdsbesteding of in relaties met
anderen? Of heeft u een nare ervaring opgedaan en voelt u zich alleen
staan? Dan kan het prettig zijn om hierover te praten met iemand die u
een luisterend oor biedt en adviezen geeft om met meer zelfvertrouwen
in het leven te staan.
Voor kinderen, jeugdigen en volwassenen
Bij All in the Family werken ervaren en betrokken (kinder)psychologen,
orthopedagogen, therapeuten en trainers/coaches samen om u en uw
gezin deskundige hulp-op-maat te bieden.
U kunt bij ons terecht voor advies, diagnostiek (testonderzoek),
hulpverlening, familymediation en relatiecoaching bij problemen
in de thuissituatie, op school en met werk, bij sociale relaties en
(ex-)partnerrelaties, in het gedrag en/of de beleving. Ook bieden wij
bemiddeling bij herstel van contact en omgang tussen kinderen en hun
gescheiden ouders.

Na de aanmelding
Gezinnen die zich bij ons aanmelden hebben vaak te maken met:
	gedrags- en persoonlijkheidsproblemen (zoals erg druk, impulsief,
brutaal of juist teruggetrokken, somber gedrag van kinderen of ouders)
leerproblemen (zoals dyslexie of concentratieproblemen)
	sociaal-emotionele problemen (zoals pesten of gepest worden,
verlegenheid, angst, boosheid, verdriet, verwerkingsproblemen)
	relationele problemen (zoals ruzie maken, schreeuwen en slecht met
elkaar kunnen praten)

•
•
•
•

All in the Family legt de bal weer op de stip:
de problemen worden door ons vanuit verschillende invalshoeken bekeken
en er is even tijd voor een time-out. Soms is er een psychologisch onderzoek
nodig om de problemen goed te kunnen beoordelen zodat passende hulp
kan worden geboden. Vaak is het goed het hele “team” (de familie, en
instanties daar omheen zoals een school, een logopedist of fysiotherapeut,
de huisarts) te betrekken bij het oplossen van de problemen.
De hulpverlening bij All in the Family kan onder anderen bestaan uit:

• gesprekstherapie, cognitieve gedragstherapie
• spelobservatie en speltherapie
• beeldende therapie
• hypnotherapie en verwerkingstherapie
• sociale vaardigheids- en weerbaarheidstrainingen
•	groeps- en individuele trainingen voor kinderen van gescheiden ouders
• (groeps)trainingen voor volwassenen
• psycho-educatie
• relatiecoaching en relatietherapie
• familymediation
• omgangsbemiddeling
Kosten
Een tarievenlijst wordt u bij het eerste gesprek aangereikt.
De kosten voor GZ-psychologische eerstelijns hulpverlening worden door
uw zorgverzekeraar binnen het basispakket deels vergoed (8 consulten).
Als u aanvullend verzekerd bent worden er meerdere consulten vergoed
door uw zorgverzekeraar.
Wanneer u vanuit een diagnose in aanmerking komt voor tweedelijns
hulpverlening zal uw ziektenkostenverzekering deze hulp volledig
vergoeden met uitzondering van kosten vanuit uw eigen risico.

