KIND EN JEUGD

Wie zijn wij?
Adagio is een psychologen praktijk gelegen in
Amsterdam op de Mauritskade. Binnen Adagio bieden
wij naast zorg voor volwassenen, ook zorg voor
kinderen en hun ouders. We hebben een
gespecialiseerd multicultureel team met specifieke
kennis over het behandelen en diagnosticeren van
kinderen afkomstig uit verschillende culturen. Wij
werken o.a. in het Nederlands, Engels, Spaans,
Portugees en Italiaans.

wachttijd. Adagio is te vinden in Amsterdam Oost. Het
is makkelijk te bereiken met de fiets en met openbaar
vervoer gezien de nabijheid van OLVG-Oost en het
station Weesperplein. Ook is het mogelijk om met de
auto te komen. Er zijn meerdere parkeerplekken
rondom de praktijk (parkeren op eigen kosten).

Adagio hanteert een systemische aanpak waarbij het
hele gezin zoveel mogelijk wordt meegenomen in het
proces. Ook werken we graag in nauwe samenwerking
met andere partijen, zoals scholen, OKT’s, huisartsen of
anderen voor wie we vaak een consultatie functie
hebben.

Behandeling

Praktische informatie
Wij hanteren voor kinderen géén wachttijd!!
We zijn ingekocht als zorgaanbieder in segment B. In
segment C spelen we vaak een rol in samenwerking of
onderaanneming met andere instellingen. Bij complexe
gevallen blijkt dat onze kennis van en affiniteit met de
taal en de cultuur van herkomst van het gezin of kind
een grote toegevoegde waarde heeft.
We weten dat met kinderen vaak niet gewacht kan
worden. Daarom geven we prioriteit aan kind- en
jeugdtrajecten. Hierdoor hanteren we weinig tot geen

Op basis van de actuele situatie en de SPIC wordt een
behandelplan op maat gemaakt. Adagio heeft een
uitgebreid aanbod van behandelingen. Hierbij kan
gedacht worden aan bijvoorbeeld speltherapie,
systeemtherapie, kind- en oudertherapie en EMDR. Een
groot deel van ons team is opgeleid in het behandelen
van K&J.
Als de behandeling gaat starten en na afloop van het
traject nemen wij contact op met de verwijzer(s). Als
het nodig is, werken we tijdens de behandeling samen
met scholen, OKT of andere relevante betrokkenen.

Diagnostiek

Aanmelden?

Er zijn verschillende soorten psychologisch onderzoek
in verschillende talen mogelijk, waaronder:

Bij Adagio worden kinderen aangemeld via het Ouderen Kind Team of via een verwijsbrief van de huisarts. U
kunt een email sturen met de hulpvraag en het
verwijsdocument. Ons aanmeldteam neemt dan
contact op met de (ouders van de) aangemelde.
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Neuropsychologisch onderzoek
Intelligentieonderzoek
Ontwikkelingsonderzoek
Persoonlijkheidsonderzoek

Voor de diagnostiektrajecten maken we een plan op
maat. Daarmee houden we rekening met de behoefte
van het kind en ouders om iets te weten, de zorg
behoefte en de balans kosten/baten.
Meestal bestaat na de diagnostiek de mogelijkheid om
behandeling bij Adagio voort te zetten.

Als er informatie mist of vragen zijn, nemen we contact
op met de verwijzer. Daarna wordt de aangemelde
persoon gekoppeld aan de meest passende
behandelaar.
Ook als u vragen hebt of wilt overleggen over een
mogelijke aanmelding kunt u contact met ons
opnemen.

Contact
Adagio Amsterdam
Mauritskade 22-D
1091 GC Amsterdam
Tel. 020 – 776 10 42
kindenjeugd@adagioamsterdam.nl

