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Lang had Esmay last van de  
gevolgen van een traumatische 
ervaring. Thuis en op het werk; 
overal liep ze vast. Haar huis-
arts verwijst haar daarom naar 
Behandel centrum Nijmegen, waar 
ze met EMDR-therapie haar trauma 
gaat verwerken. Al na een paar 
behandelingen voelt Esmay zich 
stukken beter. 

Behandelcentrum Nijmegen is  
de plek voor diagnostiek en  
(specialistische) behandeling  
voor kinderen, jongeren en  
(jong)volwassenen met complexe 
problemen die wonen in een  
gemeente binnen de regio  
Nijmegen. In deze folder lees  
je er meer over. 

Voor diagnostiek 
en behandeling
Bij mensen met een complexe zorgvraag 

zijn doorgaans verschillende professionals, 

van verschillende disciplines betrokken.

Een behandeltraject is daardoor vaak 

complex, wat afstemming en regievoering 

lastig maakt. Behandelcentrum Nijmegen 

bundelt kennis en kunde vanuit meerdere 

disciplines. Het is de centrale voordeur 

voor diagnostiek en behandeling van 

Pluryn in de regio Nijmegen.  

 

Ook cliënten die wonen en al zorg krijgen 

bij Pluryn, op een terreinlocatie of in 

de wijk, kunnen voor diagnostiek en 

behandeling terecht bij Behandelcentrum 

Nijmegen.

Annemarie | is gedragswetenschapper bij Pluryn

“Behandelcentrum Nijmegen is de kortste weg naar diagnostiek en 
specialistische behandeling van Pluryn in Nijmegen. Dat maakt het 
duidelijk. Voor de zorgvrager en de professional!”



Zo dicht mogelijk bij jou thuis
Behandelcentrum Nijmegen brengt 

diagnostiek en behandeling zo dicht 

mogelijk bij de zorgvrager en gebruikt 

terreinlocaties van Pluryn in Nijmegen 

en omgeving als uitvalsbasis. We werken 

met deskundigen uit de regio Nijmegen. 

De behandelmogelijkheden zijn uiteen-

lopend: individuele therapie, cognitieve 

gedragstherapie, creatieve therapie, 

speltherapie, EMDR, groepstherapie, 

relatietherapie, systeemtherapie, maar 

ook FACT en een Hersenz behandeling 

horen tot de mogelijkheden.

Eén voordeur
Door diagnostiek en behandeling in 

Nijmegen centraal te organiseren, heeft 

Pluryn zicht op de regionale capaciteit. 

Daardoor weten we waar veel vraag naar 

is, waarvandaan aanvragen komen en 

of er bij- of afgeschaald moet en kan 

worden. Behandelcentrum Nijmegen 

beantwoordt ook zorgvragen van  

professionals.

Mycha | woont zelfstandig met  
 ondersteuning van Pluryn

Via Behandelcentrum Nijmegen zette Mycha samen 

met een Toekomstplanner zijn dromen en wensen 

op papier: “Door er kleine en concrete stappen  
aan toe te voegen, heb ik al mijn (behandel)doelen 
kunnen halen.”



Woon je in de omgeving van Nijmegen? 
Bij Pluryn of ergens anders?
En heb je grote problemen?
Dan verdien jij de juiste zorg!
Behandelcentrum Nijmegen kan je helpen.
Het behandelcentrum is onderdeel van Pluryn.
Diagnose en behandeling komen er samen.
Er is veel kennis en kwaliteit.
Je kunt er heen voor therapie.
Samen werken we aan jouw problemen.

Samengevat

Een traject via 
Behandelcentrum Nijmegen
Om diagnostiek en behandeling te organi-

seren via Behandelcentrum Nijmegen is 

een verwijzing van de huisarts nodig. Het 

aanvragen van diagnostiek of behandeling 

Wie betaalt dit?
Diagnostiek en/of behandeling bij Behandel centrum Nijmegen worden 

meestal gefinancierd vanuit de Jeugdwet (J-GGZ) of de Wet langdurige 

zorg (Wlz). Soms betaalt de Zorgverzekeringswet (Zvw) en is een eigen 

risico en eigen bijdrage van toepassing. Heb je vragen over de financie-

ring? Het Behandelcentrum Nijmegen kan je adviseren bij de aanvraag.

kan via het aanmeldformulier op de web-

site. Na aanmelding neemt een medewerker 

van Pluryn contact met je op. Samen wordt 

je aanvraag afgestemd en vormgegeven. 

Jacqueline | is rouw- en verliestherapeut bij Pluryn

“ Als rouw- en verliestherapeut kom ik vaak en veel bij mensen thuis. 
Het is goed om bij mensen in de thuissituatie te zijn, maar niet altijd 
wenselijk. Behandelcentrum Nijmegen heeft voor die situaties speciale 
ruimtes die ik kan gebruiken. Zo kunnen we altijd ergens aan de slag.”

https://www.pluryn.nl/behandelcentrumnijmegen
https://www.pluryn.nl/behandelcentrumnijmegen
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Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen, 

een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in 

gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de 

mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Meer informatie
Behandelcentrum Nijmegen is bereikbaar van  

maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

 088 - 779 36 50

 behandelcentrumnijmegen@pluryn.nl


