
Psychologische

ondersteuning voor

zelfstandig

(thuis)wonenden



voor mensen die zelfstandig wonen

Psychologische
behandeling

Wanneer bij u sprake is van psychische problemen,
zoals angsten, depressiviteit, veranderingen in het
gedrag, (het vermoeden van) dementie, dan kunt u
terecht bij de Archipel-poli psychologie voor
diagnostiek, behandeling en ondersteuning.

Hulpverleningsaanbod 
Wij zijn gespecialiseerd in de
doelgroep ouderen en volwas-
senen. U kunt bij ons terecht voor
(onderzoek) diagnostiek en
behandeling van diverse
psychologische problemen zoals:
• stemmingsstoornissen (zoals

depressie),
• angststoornissen,
• stoornis in de impuls-

beheersing: problemen /
veranderingen in het gedrag,

• seksuele stoornissen,
• post-traumatische

stressstoornis,
• dementie en andere cognitieve

stoornissen,
• psychische stoornissen ten

gevolge van een somatische
aandoening zoals Parkinson,
MS en Huntington.
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Specialisaties
Archipel heeft diverse ervaren
gezondheidszorgpsychologen en
een klinische neuropsycholoog in
dienst. Naast een brede ervaring
met ouderen heeft iedere
psycholoog zijn of haar eigen
specialisatie, te denken aan:
• Dementie,
• Parkinson,
• Multiple Sclerose (MS),
• Huntington,
• Korsakov,
• Geronto-psychiatrie,
• Niet-aangeboren hersenletsel,
• Seksualiteit.

Wij bieden veelal kortdurende
psychologische diagnostiek,
behandeling en (neuro)

psychologisch onderzoek op onze
locaties in en rondom Eindhoven.

Mocht u niet meer mobiel zijn, dan
kunnen wij een huisbezoek
inplannen. Indien er een vervolg
noodzakelijk is zorgen wij in
overleg met u en uw huisarts voor
een adequate doorverwijzing
binnen Archipel of een instantie
daar buiten. Wij zijn niet ingericht
om hulp te bieden in crisis-
situaties, neem dan contact op
met uw huisarts / huisartsenpost.
 
Behandelingen
Wij bieden diverse behandelingen
aan, de keuze maken we samen
met u en is altijd afgestemd op uw
wensen en mogelijkheden:
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• cognitieve gedragstherapie,
• oplossingsgerichte therapie,
• EMDR (nare herinneringen

therapie),
• motiverende gespreksvoering,
• cognitieve herstructurering.

Daarnaast bieden we ook de
volgende mogelijkheden aan:
• Mindfulness (hier en nu

training),
• ACT (acceptatie),
• DHT (dierbare herinneringen),
• Cognitieve training (bij NAH),
• Hersenz in samenwerking met

zorgorganisatie SWZ, bij niet-
aangeboren hersenletsel in de
chronische fase.

Financiering
Er is een verwijzing Generalis-
tische Basis - GGZ noodzakelijk
om gebruik te maken van het
aanbod van de Archipel-poli
psychologie. Neem hiervoor
contact op met uw huisarts of
specialist.

Archipel biedt een combinatie van zorg,

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

op de manier die zij kiezen. We hebben een

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

specialisten in de zorg voor bijzondere

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

door de zorg van onze medewerkers en

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

Voor meer informatie: Archipel Servicepunt

t 040-2646464

servicepunt@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl

of: Archipel Dienst Behandeling

t 040-2646464

SecretariaatDienstBehandeling.

Dommelhoef@archipelzorggroep.nl

het gevoel van samen


