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Borleffs Lindehuis Op dit moment is er 
zeer beperkte 
mogelijkheid om 
nieuwe cliënten aan te 
melden.  

www.lindehuis.nl/aanmelding.htm  035-6920784 

Bosman GGZ BV  Aanmelding 
Amersfoort 6 weken, 
Amsterdam 12 weken 
Hilversum 3 weken 
Geen 
behandelingswachttijd 

https://dokterbosman.nl/wachttijden-dokter-bosman/#kindjeugd  035-7519340 

Braber Lindehuis Op dit moment is er 
zeer beperkte 
mogelijkheid om 
nieuwe cliënten aan te 
melden. 

www.lindehuis.nl/aanmelding.htm  035-6920784 

Chinski Gooi en Vecht BV Binnen 10 dagen intake 
volgt telefonisch 
contact 

http://www.chinski.nl/werkwijze.html  020-772 5626 
 

Comenius Adviesburo B.V. 
 
  

Intake binnen enkele 
dagen/ vaak binnen 1 
maand onderzoek 

https://comeniusggz.nl/ 030-6052500 

De Geheime Tuin BV 8-10 weken, 
behandeling 
aansluitend 

www.degeheimetuin.info 088-0201544 

De Opvoeddesk BV Geen wachtlijst. Binnen 
2 weken terecht voor 

https://opvoeddesk.nl/ 035-6957020 

Naam aanbieder Doorlooptijd Website (met doorlooptijd) Alg. telefoonnummer 

http://www.lindehuis.nl/aanmelding.htm
http://www.lindehuis.nl/aanmelding.htm
http://www.chinski.nl/werkwijze.html
http://www.degeheimetuin.info/
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een intake. 

De Opvoedpoli B.V. Tijdelijke aanmeldstop 
voor alle locaties. 

https://www.opvoedpoli.nl/waar-we-werken/opvoedpoli-amsterdam/  020-6160528   

Eureka Studies Geen wachtlijst. Intake 
binnen 2 tot 4 weken 

http://www.psychologie-utrecht.nl/wachtlijst/ 030-2733452 

EXPLORA Instituut Geen wachtlijst, na 
aanmelding  binnen 2 
weken intake 

http://www.explora.nu/gz-psycholoog-informatie.html  020-6824408 

Focuz - Behandelcentrum Kind en 
Jeugd 

Na intake, retourne- ring 
vragenlijst, volgt eerste 
afspraak. Tussen 
intake en start 
behandeling zit een 
aantal weken  

http://www.focuz.nl/oudersjeugd/afspraak/  010-4637766 

Gooise Praktijk voor Kind en Jeugd Mild: 16 weken 

Complex:19 weken 

Leerproblemen: 4-6 

weken 

https://www.gooisepraktijk.nl/wachtlijsten/ 035-5231111 

Gooise Psychologen Praktijk Mild: 16 weken 

Complex: 19 weken 

Leerproblemen: 4-6 

weken 

https://www.gooisepsychologen.nl/over-de-praktijk/wachtlijsten-2/ 035-5230417 

Hilhorst Lindehuis  Op dit moment is er 
zeer beperkte 
mogelijkheid om 

www.lindehuis.nl/aanmelding.htm  035-6920784 

https://www.opvoedpoli.nl/waar-we-werken/opvoedpoli-amsterdam/
http://www.explora.nu/gz-psycholoog-informatie.html
http://www.focuz.nl/oudersjeugd/afspraak/
https://www.gooisepsychologen.nl/over-de-praktijk/wachtlijsten-2/
http://www.lindehuis.nl/aanmelding.htm
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nieuwe cliënten aan te 
melden. 

HIPPP M.J. Meijer-Bakker Verlopig geen nieuwe 
cliënten 

http://www.psy-vechtstreek.nl/wachttijd/  0346-252862 

Invivo Kids B.V. 14 weken www.invivokids.nl  020-7670378  

Jeugd en Gezin B.V. Intake 8-10 weken, 
geen wachttijd intake 
/behandeling 

http://www.jeugdengezin.com/jg/wachttijden/  06-24705068 

Joline van Arnhem, Psycholoog 8 weken tussen 
aanmelding intake, 
geen wachttijd 
behandeling, beperkt 
plek voor Menzis/ 
Anderzorg verzekerden 

https://www.jolinevanarnhem.nl/  06-14690751 

Kinderpsychologen Naarden-
Bussum 

4-6 weken eerste 
gesprek/ 
geen wachttijd 
opvolgende afspraken 

http://www.kinderpsychologennaardenbussum.nl/wordpress/?page_id=30   06-57272070 

Lisette Hegge Basic Trust Aannamestop voor 
nieuwe cliënten 

https://www.basictrust.com/index.php?page=locationsDetail&id=10 06-23099089 

http://www.psy-vechtstreek.nl/wachttijd/
http://www.invivokids.nl/
http://www.jeugdengezin.com/jg/wachttijden/
https://www.jolinevanarnhem.nl/
http://www.kinderpsychologennaardenbussum.nl/wordpress/?page_id=30
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Pip M.J. van Haelst Psycholoog  Aanmelding tot intake 
12-14 weken, binnen 2 
weken vanaf de intake 
de behandeling 

www.piphilversum.nl  035-6229686 

Mentaal Beter Cure BV 4 weken, intake tot start 
behandeling 2 weken 

https://www.mentaalbeter.nl/nl-NL/Algemeen/Resultaat-
Kwaliteit/Wachttijden  

0880-104343  

MoleMann Mental Health B.V. Aanmeldstop tot eind 
Januari 2021 

https://www.aanmeldenmolemann.nl/ /wachtlijst  088-0201120 

Onland Lindehuis Op dit moment is er 
zeer beperkte 
mogelijkheid om 
nieuwe cliënten aan te 
melden. 

www.lindehuis.nl/aanmelding.htm  035-6920784 

Opdidakt BV Binnen 2-4 weken na 
aanmelding volgt intake  

https://opdidakt.nl/wachttijden/   035-2035 005  

Parnassia Groep 0 tot 6 weken https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/wachttijden  088-3571357  

PiP Psychologen praktijk Cindy van 
de Velde 

Aanmelding tot intake 
12-14 weken, binnen 2 
weken vanaf de intake 
de behandeling 

www.piphilversum.nl   
035-6229686 

PPVE Psychologen Praktijk Van Es De aanmeldings-
wachttijd is per 1 
november 2019 circa 7 
weken. Vanaf 13-01-
2020 ruimte voor 
intakegesprek.  

http://ppvanes.nl/vergoeding/  0346-251295  

http://www.piphilversum.nl/
https://www.mentaalbeter.nl/nl-NL/Algemeen/Resultaat-Kwaliteit/Wachttijden
https://www.mentaalbeter.nl/nl-NL/Algemeen/Resultaat-Kwaliteit/Wachttijden
http://www.lindehuis.nl/aanmelding.htm
https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/wachttijden
http://www.piphilversum.nl/
http://ppvanes.nl/vergoeding/
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De behandelingswacht- 
tijd is vanaf het 
intakegesprek circa 2-3 
weken. 

Praktijk De Engh Aanmelding tot 
taxatiegesprek ± 3 
maanden/ taxatie-
gesprek tot 
diagnostiek/ 
behandeling ± 6 weken. 
Voor bepaalde 
hulpvragen 
aanmeldstop 

https://engh.nl/particulieren-wachttijden/  035-6030195 

Praktijk Leeuwenhart voor 
psychologische en pedagogische 
hulpverlening 

14 weken 
aanmeldwachttijd. Na 7 
weken 
behandelwachttijd 

https://www.pkjp.nl/ 06-11497710 

Praktijk Van Waterschoot BV 
 

4-12 weken intake/  
4 tot 30 weken 
behandeling 

https://www.praktijkvanwaterschoot.nl/paginas/20-kind-en-jeugd.html 076-5417250 

Praktijk voor leer- en 
gedragsadviezen 

Gemiddeld tussen 
aanmelding en intake 
12 tot 16 weken, binnen  
2 weken behandeling 

http://www.leerengedragsadviezen.nl/ouders/aanmelden_contact.php 035-6231089 

http://www.leerengedragsadviezen.nl/ouders/aanmelden_contact.php
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Praktijk&Co Tijdelijk gesloten. https://praktijk.co/praktijkinfo/aanmelden-wachttijden/  035-631 68 93 

Psychologen/pedagogenpraktijk ’t 
Gooi 
  

Tussen aanmelding en 
intake zo kort mogelijk, 
2 tot 3 weken intake/ 
behandeling 

http://www.praktijktgooi.nl/klachtenregeling.html 035-6281903 

Psychologenpraktijk Boog +4 maanden www.psychologenpraktijk-boog.nl/  035-6565768 

Psychologenpraktijk Gerie 
Hermans 

4 tot 5 weken 
afspraken worden 
zoveel mogelijk 
gemaakt op di& do. 

https://psychologenpraktijk.wordpress.com/  035-6210745 

Psychologiepraktijk Lenny 
Rodenburg 

8 tot 10 weken www.lennyrodenburg.nl  06-45663281 

Psychologiepraktijk Richters Binnen 5  dagen wordt 
er contact opgenomen 
voor het maken van een 
afspraak, intake binnen 
2 weken, behandeling 
binnen 2 weken 

www.psychologiepraktijkrichters.nl/informatie/wachtlijst  06-37195996 

Bremstraat3 Psychologische 
Praktijk 

Vanaf januari 2020 
weer ruimte voor 
nieuwe cliënten. 

www.bremstraat3.nl/aanmelden  035-6094230 

Psychotherapeuten Team Bussum  8-10 weken www.psychotherapeutenteam.nl/wachttijden.php   035-6919389 

https://praktijk.co/praktijkinfo/aanmelden-wachttijden/
http://www.praktijktgooi.nl/klachtenregeling.html
https://psychologenpraktijk.wordpress.com/
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PsyMens B.V. Tel. intake binnen 2 
weken, intakegesprek 4 
weken, behandeling 
geen wachttijd 

www.psymens.nl/?pageid=415    030-2515790  

Ridders Lindehuis Op dit moment is er 
zeer beperkte 
mogelijkheid om 
nieuwe cliënten aan te 
melden. 

www.lindehuis.nl/aanmelding.htm   035-6920784 

RIOzorg 0-4 weken. 
Behandelwachttijd 
ontstaat v.a. intake tot 
eerste behandel- 
moment 

www.riozorg.nl/over-riozorg/wachtlijsten  026-8200208  

Stichting Arkin Aanmelding 4 weken, 
behandeling 4 weken 

www.arkin.nl/verwijzers/wachttijden  020-5905000 

Stichting Kindertherapeuticum 
Zeist 

2 tot 3 weken 
diagnostiek 

www.kindertherapeuticum.nl  030-2511800 

 

Stichting Tergooi nvt https://www.tergooi.nl/naar-het-ziekenhuis/goed-om-
weten/wachttijden/  

088-753 1753 

Stichting Yes We Can Clinics ± 4-5 weken 
intake,  
12 weken 
behandeling 

http://www.yeswecanclinics.nl/werkwijze/wachttijden  040-2110311 

https://www.tergooi.nl/naar-het-ziekenhuis/goed-om-weten/wachttijden/
https://www.tergooi.nl/naar-het-ziekenhuis/goed-om-weten/wachttijden/
http://www.yeswecanclinics.nl/werkwijze/wachttijden
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Youke 0-8 weken 
wachttijd 
Voorrang bij 
onveilige 
situatie binnen 
24 uur 

www.youke.nl/professionals/hulpaanbod/aanmelden  088-1705000 

Comenius praktijk Tijdelijke 
aanmeldstop/4 
weken 

https://comeniuspraktijk.nl/psychotherapie/  035-6943925 

UVA minds bv 3 maanden tot 
intake. Tussen 
intake en 
behandeling 
geen wachttijd. 

http://www.uvaminds.nl/site/over-uva-minds/wachttijden  020-5251441 

 
Het kabouterhuis MOC 

 
De gemiddelde 
wachttijd 
verschilt per 
regio. Voor 
gedetailleerde 
informatie kunt 
u contact 
opnemen met 
de betreffende 
locatie. 

 

https://kabouterhuis.nl/over-ons/contact/  

 
020-4530191 

Stichting de Bascule Acute zorg geen 
wachtlijst.  
Na aanmelding 
binnen 2 weken  

https://www.debascule.com/Wachttijden  020-8901000 

http://www.uvaminds.nl/site/over-uva-minds/wachttijden
https://kabouterhuis.nl/over-ons/contact/
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aanmelding te 
beginnen met de 
behandeling 

Tactus verslavingszorg 0-7  weken 
diagnose,  
3-7 weken 
behandeling  

www.tactus.nl/wachttijden   088 3822887 

Het Eedenhuis Aanmeldstop www.eedenhuis.nl/wachtlijst  035-6409061 

GGZ centraal Acute crisis 
geen wachttijd, 

6-28 weken 
aanmeldwacht 
tijd.  

www.ggzcentraal.nl/over-aanmelden-en-
verwijzen/wachttijden/fornhese/  

033-4609609 

Psychologenpraktijk Herengracht 12-15 weken 
intakegesprek,  
geen wachttijd 
behandeling 

http://psychologenherengracht.nl/jeugd/aanmelden  0294-484840 

De Forensische Zorgspecialisten 8-18 weken 
aanmelding, 
2-7 weken 
behandeling 

https://dewaagnederland.nl/wachttijd/   

De Opgroei praktijk Z.s.m. na 
document-
aanlevering 
intake/ 
geen wachttijd 
behandeling 

www.deopgroeipraktijk.nl/index.php/werkwijze-3/hoe-lang-duurt-
het/  

088-1232622 

Stichting Kop en lijf 12 weken  https://kk-l.nl/patienten  088-8802300 

Basic trust Janna Bastmeijer Geen nieuwe https://www.basictrust.com/index.php?page=locationsDetail&id= 06-82002816 
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aanmelding 
i.v.m. 
zwangerschaps- 
verlof  

12  

Stichting LPC SBD Centraal Nederland Geen wachtlijst http://centraalnederland.nl  0858330330  

 


