Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks
al sinds 1986

Overname per 2 september 2019 van
de Volwassenenzorg
Een volgende stap

Middels dit bericht willen we u op de
hoogte brengen van de geplande overname van de Volwassenenzorg inclusief
de betreffende behandelaren binnen
Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks
door Mentaal Beter. Na een jarenlange
samenwerking in franchiseverband is
besloten om hier een volgende stap in
te zetten en de volwassenenzorg van
Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks
onderdeel te laten worden van Mentaal
Beter. Vanuit gedeelde waarden als een
persoonlijke benadering en het streven
naar continue verbetering van de zorg is
er sprake van een goede match tussen
beide partijen en gezamenlijke visie
richting de toekomst.
Wouter en Gerry Bleijenberg blijven
nauw betrokken bij de praktijk, zij
blijven ook werken binnen
Mentaal Beter als Klinisch Psycholoog en
Regiebehandelaar.
Zij blijven daarnaast onder eigen beheer
de Kind en Jeugdafdeling voortzetten
vanuit het pand aan de Spankerenseweg
met het team van K&J psychologen.

Uiteraard heeft de continuering van
kwalitatief goede zorg onze hoogste
prioriteit. Tevens willen we benadrukken
dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
de cliëntgegevens, in lijn met de eisen
van de wet. Wij streven er naar om zo
geruisloos mogelijk over te gaan, zodat
de cliënten daar zo min mogelijk van
merken.
Als volwassen cliënt kun je je aanmelden
via mentaalbeter.nl/dieren. Kinderen en
jongeren kunnen worden aangemeld via
praktijkbd.nl. Bent u een verwijzer? Dan
kunt u uw cliënten blijven doorverwijzen
via ZorgDomein.
Wij zijn blij met deze ontwikkeling en
hopen op deze wijze ons mooie beroep
te blijven uitoefenen.
Wij nodigen u van harte uit om te
reageren op dit voornemen via een
e-mail naar info@praktijkbd.nl. of
l.vanderpoel@mentaalbeter.nl.
Met vriendelijke groet,
Wouter en Gerry Bleijenberg

Onze locaties
Psychologenpraktijk Bleijenberg-Derks biedt psychologische hulpverlening aan
kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen.
Onze praktijk staat bekend om haar persoonlijke, veelzijdige en deskundige
hulpaanbod.

Hoofdvestiging Dieren
Let op: Kind & Jeugd

Spankerenseweg 37
6951 CE Dieren
Tel: 0313 – 416100 / www.praktijkbd.nl

Vestiging Dieren

Piersonstraat 3a,
6951 BD Dieren
Tel: 088-010 44 80
U vindt de praktijkingang aan de linkerzijkant van het gebouw.

Vestiging Zutphen

Coehoornsingel 3,
7201 AA Zutphen
Tel: 088-010 44 80
U vindt de praktijk op de begane
grond van gezondheidscentrum De
Lunette.

Vestiging Eerbeek

Loenenseweg 88A,
6961 CT Eerbeek
Tel: 088-010 44 80
U vindt de spreekkamer in het gezondheidscentrum bij huisartsenpraktijk
Bouman.

www.mentaalbeter.nl

