
vergoedingen
ROOZ Kinder- en jeugdtherapie is  aangesloten bij de 
VIT, beroepsvereniging voor integraal therapeuten:  
www.vit-therapeuten.nl Registratienummer 317.09. A. 
De meeste zorgverzekeraars vergoeden, vanuit het 
aanvullend pakket (gedeeltelijk) behandelingen door 
therapeuten die aangesloten zijn bij de VIT. Vraag uw 
ziektekostenverzekering naar de vergoedingsregeling. 
Soms is het ook mogelijk een deel van de kosten terug 
te krijgen via de belasting (bijzondere ziektekosten).  
Voor tarieven kunt u de website raadplegen. 

Esther Roozen
Eikbosserweg 58
1214 AK Hilversum 
035 7727160 | 06 20307641
info@kindertherapiehilversum.nl
www.kindertherapiehilversum.nl
KVK 32146650

Op zoek naar 

de juiste maat? 

therapie en coaching voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar

Integratieve therapie bij 
sociaal- emotionele en  
ontwikkelingsfase problematiek



Ontwikkelingsfaseproblematiek; eetproblemen, 
slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, 
hechtingsproblemen. 
Nare gevoelens; over schuld, schaamte, verdriet, 
boosheid, eenzaamheid. 
Vervelende gedachten; denken dat je niet kunt leren, dat je 
niet blij mag zijn, dat je het niet goed doet. 
Omgaan met bijzondere eigenschappen; hoogbegaafdheid, 
hooggevoeligheid, stoornissen als: ADHD, ASS etc.
Aangeleerde gewoontes; nagelbijten, duimzuigen, 
haarplukken, snoepen. 
 

 werkwijze
Na aanmelding volgt er een intakegesprek met u als 
ouders. Voorafgaande aan de intake ontvangt u een 
vragenlijst over uw kind. Daarna volgen er 1 op 1 sessies 
met uw kind zonder ouders, waarbij de basis van 
vertrouwen en veiligheid voorop staat. 
Na 5 sessies vindt er een oudergesprek plaats, waarin 
u op de hoogte gesteld wordt over het proces van uw 
kind en wordt er besproken wat er nodig is om uw kind 
verder te ondersteunen en wat u hierin zelf kunt doen. 

de therapeute
Esther Roozen (1968). Ik heb jarenlang gewerkt als 
groepsleerkracht binnen het basisonderwijs. Vanuit mijn 
interesse in de innerlijke beleving van het kind ben ik de 
hbo-opleiding tot kindercoach gaan volgen. Aansluitend 
heb ik de hbo-opleiding voor integratieve kinder- en 
jeugdtherapie gevolgd. 
Als kindercoach en kindertherapeut werk ik met veel 
plezier op verschillende basisscholen en binnen mijn 
eigen praktijk. Daarnaast verzorg ik groepstrainingen 
en individuele trainingen op het gebied van sociale 
vaardigheden, (faal)angst, weerbaarheid en kinderen in 
echtscheidingssituaties.
 

 

kinder- en jeugdtherapie
Als uw kind om wat voor een reden dan ook niet lekker 
in zijn vel zit en/of moeite heeft met bepaalde situaties, 
kan therapie een oplossing bieden.
Kinder- en jeugdtherapie is een oplossingsgerichte, 
speelse en praktische vorm van therapie voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar. Het kind ontdekt onbewust of bewust 
zijn kwaliteiten en eigen kracht. Van daaruit leert 
het problemen zelf op te lossen of deze dragelijk en 
hanteerbaar te maken. 
 

wat is kinder- en jeugdtherapie? 
Bij kinder- en jeugdtherapie staat het kind en zijn 
gevoelens centraal. Het kind bepaald op zijn eigen 
manier en in eigen tempo hoe er het beste kan worden 
aangesloten bij zijn persoonlijkheid en problematiek.  
Via allerlei vormen van spel en in gesprekken kan het 
kind zijn gevoelens laten zien, deze uiten en verwerken. 
Het kind kan ontdekken wie het werkelijk is en wat er in 
hem omgaat. Van daaruit kan het leren handelen met 
een innerlijke zekerheid en oefenen met nieuwe vormen 
van gedrag. Vanuit verschillende therapiemodellen 
wordt naar het probleem gekeken, zodat er een zo breed 
mogelijk overzicht ontstaat (integratief ). 
 

bij welke problematiek? 
Enkele voorbeelden van problematiek:
Gedragsproblemen; snel boos worden, woedeaanvallen, 
niet voor jezelf op durven komen, geen vrienden kunnen 
maken, pesten of gepest worden, liegen, gebrek aan 
concentratie, zwijgen. 
Lichamelijke en psychosomatische klachten; hoofdpijn, 
buikpijn, hyperventilatie. 
Verwerken van emotionele problemen; rouw, scheiding, 
trauma’s, angsten (bijv. faalangst, tandarts, zwemles, 
spreekbeurt, logeren), fobieën.  
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