Lukt het niet om
zindelijk te worden?
SeysCentra biedt effectieve
behandeling voor onzindelijkheid
bij kinderen en jongeren.

Zindelijkheidsproblemen?
SeysCentra helpt!
SeysCentra is gespecialiseerd in de behandeling van onzindelijkheid bij kinderen en
jongeren. Hierdoor weten wij hoeveel impact zindelijkheidsproblemen hebben op
kinderen én op hun directe omgeving. En gelukkig kunnen we er ook iets aan doen,
met onze wetenschappelijk onderbouwde behandelprogramma’s. Heeft jouw kind
problemen met zindelijkheid? Dan is er een goede kans dat we kunnen helpen.
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Gespecialiseerde behandellocatie
In Malden hebben wij een speciale locatie
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Onze aanpak
Bij SeysCentra hanteren we een op maat
gemaakte, wetenschappelijk onderbouwde
aanpak. Eerst voeren we een zogeheten
basislijn-meting uit en bepalen we wat jouw
kind nodig heeft om zindelijk te worden en
te blijven. Vervolgens werken we daar in
kleine stappen naartoe.
Daarbij werken professionals uit verschillende disciplines met elkaar samen, zoals
artsen, psychologen, orthopedagogen en
fysiotherapeuten.
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Vervolgens worden ouders en kind uitgenodigd
voor een intakegesprek of uitgebreid
consult.

Locaties SeysCentra

Meer informatie

SeysCentra heeft locaties in Malden, Utrecht,

Neem voor meer informatie contact op met

Maastricht en Zwijndrecht. Behandeling bij

het cliëntservicebureau van SeysCentra.

onzindelijkheid vindt normaal gesproken altijd
plaats op onze hoofdlocatie in Malden.

Telefoon: 088 779 47 90
E-mail: csb@seyscentra.nl

Aanmelden
Heb je een verwijzing van een kinderarts of

Of bezoek onze website:

specialist? Dan kun je jouw kind rechtstreeks

www.seyscentra.nl

(laten) aanmelden bij SeysCentra, via
csb@seyscentra.nl.
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