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Gesprekstechnieken: Ik gebruik technieken uit de Cognitieve gedragstherapie, Counseling (of client-centered
therapy), Paradoxale therapie, en Provocatieve therapie.
Oefeningen voor een betere ademhaling of ontspanning
kunnen de resultaten versterken. Op mijn site vindt u meer
informatie over de door mij gebruikte behandelvormen.

Praktijk voor Neurofeedback en Gezondheidszorgpsychologie

Praktijk voor Neurofeedback en Gezondheidszorgpsychologie

Neurofeedback: Neurofeedback is een behandeling waarbij real-time feedback wordt gegeven aan de hersenactiviteit. Deze methode biedt een evidence-based alternatief
voor een medicamenteuze benadering bij ADD/ADHD en
epilepsie. Op andere gebieden (angsten, burn-out, dyslexie, migraine, niet aangeboren hersenletsel, slaapstoornissen) is de methode weliswaar nog experimenteel, maar
heeft zijn waarde in ruime mate bewezen.
CogniPlus: CogniPlus is een modern, wetenschappelijk
gefundeerd software programma waarmee bepaalde
cognitieve vaardigheden (het opnemen en verwerken
van kennis, waarnemen, denken, bewustzijn, geheugen,
aandacht, concentratie) effectief en efficiënt getraind kunnen worden. CogniPlus gebruik ik bij cliënten met uiteenlopende cognitieve en emotionele problemen.
Een combinatie van bovengenoemde interventies levert bij
de meeste cliënten vaak de beste, meest duurzame resultaten. In sommige gevallen is alleen gesprekstherapie de
beste optie.

Tarieven, vergoedingen, annulering van afspraken

Voor informatie hierover kunt u contact met mij opnemen of
mijn site bezoeken.
Nazorg
Als de behandeling afgesloten is kunt u bij nieuwe problemen weer contact met mij opnemen.

Mw. Drs. G.A.J. Bijkerk
GZ-psycholoog BIG 89052095215
Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg
Eerstelijnspsychologie NIP
Neurofeedbackpsycholoog NIP
Gevisiteerde NIP
AGB Praktijkcode 94000127
AGB Persoonlijke code 94000164
Lid KvK Zwolle 08196284 0000
Lid NIP, lve, NVN, ISNR, BSI, cvppp
Groenendael 129
8271 EH IJSSELMUIDEN
Burgem. Bosmastraat 3
7101 DE WINTERSWIJK
Tel.: 038-3325626
Mobiel: 06 - 23351774
margreetbijkerk@nfwiddershins.nl
www.nfwiddershins.nl

Widdershins is zowel een Germaans als
Keltisch woord en heeft een letterlijke en
figuurlijke betekenis: tegen de klok in,
tegendraads, eigenwijs, op eigen wijze.

Problematiek waarvoor u of uw kind*) vanaf 6 jaar bij
Widdershins terecht kunt.

Psychologiepraktijk Widdershins
Widdershins is gevestigd in IJsselmuiden en Winterswijk.
Widdershins is is een praktijk voor Eerstelijnspsychologie,
Diagnostiek, Neurofeedback en Training van de Cognitieve
vaardigheden (Cogni-plus).
Zoekt u een GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) voor diagnostiek, advies, behandeling bij klachten,
of verbeteren van uw welzijn? Dan kunt u bij mij, Margreet
Bijkerk, terecht. Ik ben GZ-psycholoog BIG geregistreerd
en lid NIP. Op de achterkant van de folder vindt u mijn
registraties en contactgegevens. Heeft u na het lezen
van deze folder behoefte aan meer informatie, dan kunt u
contact met mij opnemen of mijn site bezoeken.

Zorgvisie van Widdershins

Mensen die met klachten bij mij komen ervaren meestal
een combinatie van emotionele, cognitieve, gedrags
matige en lichamelijke klachten. Om zo goed mogelijk te
kunnen helpen onderschrijft Widdershins het personalized medicine principe: de juiste behandeling voor de
juiste persoon op de juiste tijd om duurzame resultaten
te behalen. Verderop in de folder ga ik hier uitgebreider
op in. Om duurzame klachtenvermindering, gedragsverandering en verbetering van het welzijn te verkrijgen
is het belangrijk dat cliënten hun eigen draai vinden.
Behandeling in mijn praktijk is alleen zinvol als de cliënt
zich thuis voelt bij Widdershins. Van mijn kant neem ik mijn
cliënten serieus en streef er naar een warme, respectvolle
relatie met hen te onderhouden.

 ADD/ADHD **
 afasie
 angst- en paniekaanvallen
 burn-out
 chronische pijn
 chronische stress
 chronische vermoeidheid
 depressie
 dyslexie
 epilepsie **
 fobieën
 gebrek aan zelfvertrouwen
 chronische gevolgen van lichte hersenschudding
 migraine
 NAH
 niet lekker in je vel zitten
 NLD
 OCS
 onbegrepen, lichamelijke klachten
 PDD-NOS
 rouwprocessen
 slaapproblemen
 syndroom van Asperger
 tinnitus
 verwerkingsproblemen
 werk- en studiegerelateerde problemen
 whiplash
*) Kinderen onder de 16 jaar met toestemming van beide
ouders.
**) Neurofeedback is evidence-based.

Afspraken bij Widdershins

U kunt er voor kiezen om eerst voor een kostenloze
kennismaking langs te komen. Zoals het woord al zegt:
u komt om kennis te maken. U kunt ook meteen kiezen
voor een intake. We gaan in dat geval op problematiek en
hulpvraag van u of uw kind in.
Diagnostiek: Uitgaande van het personalized medicine
principe hanteer ik de volgende diagnostische fase:
intake, vragenlijsten, (neuro)psychologisch en indien
noodzakelijk neurofysiologisch onderzoek. Voor de
laatste vorm van onderzoek verwijs ik u naar collega’s die
hierin gespecialiseerd zijn. Op grond van de hulpvraag
en de bevindingen uit de diagnostiek wordt, als u voor
behandeling kiest, een behandeldoel en behandelplan
opgesteld.
Eerstelijnspsychologische zorg: Er wordt van uit
gegaan dat u kortdurend, dat wil zeggen niet meer dan 15
sessies, hulp van een daarin gespecialiseerde psycholoog
nodig heeft. Het zegt dus niets over hoe u zich voelt.
Immers: als u geen klachten had, zou u geen hulp bij een
psycholoog zoeken of zou u niet zijn door verwezen.

