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   Voor het laatst geüpdate: 1-1-2014                                                                               

Naam praktijkhouder: Mevr. C. Koehler 

Discipline: Individueel: Spel- en dramatherapie kinderen en jongeren, PGB begeleiding 

kinderen en jongeren, EMDR kinderen, jongeren en volwassenen 

(traumabehandeling), Leeuwenharttraining (sociale vaardigh. en weerbaarheid) 

Praktijknaam en/of logo: Praktijk Nangijala 

Plaats: Groningen 

Setting: Vrij gevestigd. 

Organisatievorm:  ZZP’er (eenmanszaak). 

 Daarnaast samenwerking met Paletzorg, www.Paletzorg.org.  

Doelgroep:  Kinderen en jongeren vanaf 2 jaar, inclusief hun systeem (gezin, school, hobby’s,...), volwassenen. 

Indicaties: 

 

 

 

 

Werkwijze en filosofie: 

 Psychische en/of sociaal emotionele problematiek (weinig zelfvertrouwen, gepest worden, faalangst, 

rouwverwerking, verdriet, eenzaamheid, agressieproblemen, moeite met uiten van emoties of begrijpen van 

sociale situaties, hoog sensitief of hoogbegaafd). 

 Verstandelijke beperking en/of gedrags- of ontwikkelingsstoornissen (ASS, Asperger, PDD-nos, MCDD, 

ADHD, ADD, ODD, DCD). 

 Aansluiten bij zorgvraag, behoefte en ontwikkelingsniveau van het kind. Persoonlijke en individuele aandacht 

voor alle soorten van emoties en problemen in een gestructureerde, vertrouwelijke en veilige sfeer. 

(spel)plezier en ontspanning staat voorop! Als een kind met plezier naar de begeleiding of de therapie komt, 

valt er het meest te behalen aan ontwikkelingsdoelen! 

Aanmelding: 1. Telefonisch of via e-mail. 

2. Kennismakingsgesprek en intake (inclusief intakeformulier). 

3. Vaststellen van de overeenkomst/contract ondertekenen. 

4. Bij dramatherapie: observatiesessies en verslag en behandelplan. Daarna start therapie. 

Bij PGB begeleiding: opstellen zorgplan en start begeleiding.  

5. Regelmatig evalueren en minimaal 2 keer per jaar bijstellen behandeldoelen (dramatherapie) of zorgplan 

(PGB begeleiding). 

6. Eén keer per jaar wordt u gevraagd een enquete in te vullen i.v.m. het KIWA kwaliteitskeurmerk. 

Contactinformatie:  Telefoon: 050-3119420 

 Mail: c.koehler@praktijk-nangijala.nl  Website: www.praktijk-nangijala.nl  

Locatie:  Kennismaking, intake en gesprekken bij mij thuis: Lodewijkstraat 14a, 9724 BD Groningen. 050-3119420  

 Drama/spel ruimte: Hereweg 9, 9725 AA Groningen. 

Openingstijden: In overleg. 

Financiering: PGB (persoonsgebonden budget), Via de aanvullende verzekering (dramatherapie), ZIN (zorg in natura) of 

Particulier. 

Diversen/opmerkingen: Ook groepswerk mogelijk: Sociale Vaardigheden, Rots & Water (weerbaarheid), Rouw & Verliesverwerking. 
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