
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taal 
Naast het Nederlands kan, op zeer goed niveau, gewerkt worden in het Frans en 
Portugees/Braziliaans. Eventueel tevens in het Engels en Spaans. 

 
Weloverwogen en kritisch 
Geen kind of gezin leeft alleen en niemand wordt in zijn eentje ziek. Dat is de reden 
waarom Child Support in de samenleving een actieve, kritische speler is en blijft. 

 
Transparant  
In het blog “Dagboek van een psycholoog in Amsterdam” beschrijven wij wat wij 
meemaken, wat wij denken en wat wij doen. Dit blog is ook een zeer bruikbare bron 
voor (begeleide) zelfhulp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHILD SUPPORT  
Naar een gezonde sociale omgeving 

PSYCHOLOGISCHE HULP     

adolescenten 

 

 
Het eerste gesprek 
Als ouder kunt u een afspraak maken 
voor een oriënterend gesprek, waarin 
wij over de voor u en uw kind 
belangrijke onderwerpen praten.  
Het gesprek is vertrouwelijk en op uw 
verzoek zullen de notities vernietigd 
worden. 
Het gesprek is een dynamisch 
gebeuren waarin u alle gelegenheid 
heeft om te vertellen wat u wilt vertellen 
of om vragen te stellen. 

  

 

 
Wat kunt u verwachten 
Van ons kunt u een respectvolle houding 
verwachten, begrip en ondersteuning. 
Child Support is er om ouders terzijde te 
staan en te ondersteunen. Het feit, dat 
wij geen grote organisatie zijn, stelt ons 
in de gelegenheid dat te doen. 

  

 

KINDEREN en 

ADOLESCENTEN 

 
 

Child Support 
Psychodiagnostisch en BehandelCentrum 

Kinderen en Adolescenten 
 

Tel.: 06 3386 3657 
E-mail: child-support@euronet.nl 

 
Bezoekadres volgens afspraak Postadres 

Oudezijds Voorburgwal 282  Postbus 56893 
1040 AW Amsterdam 

 
Website: www.child-support-europe.com 

 
Blog: Het dagboek van een psycholoog in Amsterdam 

 

 

Verantwoordelijkheid 
De heer Drs. M.F.M.e Cunha, 
politiek econoom en 
ontwikkelings- en 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG-register), is bij Child 
Support hoofdbehandelaar 
generalistische basis 
geneeskundige geestelijke 
gezondheidszorg met meer dan 
30 jaar ervaring.  
In 1992 heeft hij, samen met 
anderen, de Europaschool in 
Amsterdam opgericht.  
Fernando Cunha is ook een 
onderwijsspecialist. 

 
 
Jan Havickszoon Steen was een Hollandse kunstschilder uit de 17e eeuw. Door middel van zijn werk vertelt 
hij vaak verhalen en zo laat hij ons het verleden ontdekken en bewonderen. 

 

mailto:child-support@euronet.nl
http://www.child-support-europe.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstschilder


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kind 
Kinderen groot brengen is een onuitputtelijke 
bron van plezier en voldoening, maar ook 
bepaald niet eenvoudig. Niet alles is altijd 
vanzelfsprekend, zeker als het kind signalen 
afgeeft dat hij of zij zich niet zo goed voelt. 
Maar u kunt zich ook afvragen wat de 
ontwikkeling van uw kind gezonder en sterker 
zou kunnen maken.  
Kinderen zijn heel kwetsbaar.  

Zij zijn zich aan het ontwikkelen, hebben geen ervaring of een netwerk van vrienden om 
mee te praten, maar ervaren wel en vaak veel stress. Kinderen worden dus niet alleen 
verkouden. Veel kinderen worden dan ook vaak heel geïrriteerd en negatief, heel 
onrustig, angstig of depressief. En dan gaat het ook niet zo goed op school. 
Onvoorwaardelijke liefde voor het kind houdt ook in vroegtijdig goede en verantwoorde 
hulp zoeken, daar alles een verklaring heeft en behandelbaar is.  
 

 
Adolescenten 
Bij adolescenten komen situaties en belevingen vaak over als heel verwarrend. 
Daarnaast wordt veel van hun verwacht. Als eerder ontstane problemen niet opgelost 
zijn, kan de adolescentie een sterke risicoperiode worden.  
In de binding tussen ouders en adolescent wordt vaak steeds minder geïnvesteerd met 
als consequentie, dat de adolescent en zijn ouders van elkaar vervreemden en de 
adolescent alleen komt te staan. 
Vragen stellen en praten kan werkelijk het verschil maken.  
Het feit dat adolescenten vaak weigeren naar een psycholoog te gaan, hoeft geen 
ernstig probleem te zijn.  
Zij kunnen ondersteund en behandeld worden via en door hun ouders. 
 

 

 

 

 

 

 

   

Insteek  
De insteek is een breed inzicht krijgen in wat er met het kind of de adolescent aan  
de hand is en wat hij en zijn ouders nodig hebben. Het diagnostisch proces en het 
behandelplan geven duidelijkheid en sturing aan het proces. Ouders blijven altijd  
de opdrachtgevers en degenen die het groene licht geven. 
Indien ouders dat willen, wordt met de school gesproken en samengewerkt.  
Vaak moeten ook problemen op school of op onderwijsvlak opgelost worden. 

 

Hoe? 
Er wordt gewerkt vanuit  
een breed referentiekader. 
Elementen van zowel 
inzichtgevende therapie als 
structurerende therapie, 
cognitieve gedragstherapie 
en ontwikkeling herstellende 
psychotherapie, speel-
therapie of mindfulness 
worden geïntegreerd 
toegepast, afhankelijk van 
problematiek en doel.  
Met de ouders wordt 
regelmatig geëvalueerd.  
Van belang is te weten, dat 
ouders altijd heel intensief 
betrokken worden.  

 

 

Vergoeding van geneeskundige geestelijke  gezondheidszorg in 2015 
 
“Child Support -Diagnostisch en behandelcentrum” heeft een overeenkomst voor 
het leveren van “Generalistische Basis Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg” 
met de gemeenten Amsterdam-Amstelland / Gemeenten Zaanstreek-Waterland. 
Deze gemeenten vergoeden de kosten van geneeskundige geestelijke 
gezondheidszorg van hun inwoners tot 18 jaar. Voorwaarde is wel dat ouders over 
een verwijsbrief beschikken van een van de gemeentelijke buurt Ouder- en 
Kinderteams (in Amsterdam) of van hun huisarts en de gemeente (via een andere 
procedure, het regionaal zorgportaal) dit goedkeurt door middel van een 
zorgtoewijzingsbeschikking. Dat laatste moet Child Support (en alle andere 

zorgverleners) zelf aanvragen. 
Wij adviseren ouders een verwijsbrief bij hun huisarts aan te vragen. 

 

 

 
Het is eigenlijk niet mogelijk een kind of een adolescent goed te helpen of te 
behandelen zonder zijn ouders. 
In ons werk bouwen wij voort op het werk van Torey Hayden, Michael Marmot, 
Gabor Maté, Bruce Perry en Robert Sapolsky. 

 


