SANE
Psychologenpraktijk

A Psychologenpraktijk SANE
oferece cuidados primários que
consistem em pesquisa, ajuda
psicológica (a curto prazo),
consultas e treinamento.
Trabalhamos em conjunto com
vários psiquiatras, psicoterapeutas,
psicólogos da GZ, médicos (clínicos
gerais), ﬁsioterapeutas,
organizações de assistência
domiciliar e instituições da GGZ na
área de Roterdã. Oferecemos um
cuidado especializado, conﬁável,
acessível e rápido.

SOBRE A CLÍNICA
Todos nós enfrentamos
diﬁculdades na vida, e muitas vezes
o que acontece, é que as pessoas
pensam que pedir ajuda é um sinal
de fraqueza.
No entanto, é bom poder conversar
com alguém, quando se está diante
de uma situação em que você não
está mais conseguindo lidar
sozinho. Sem se sentir julgado.
Na Psychologenpraktijk SANE,
acreditamos que todas as pessoas
têm direito a um bom atendimento.
Por ﬁm, lhe ajudamos a ser capaz
de se auto-guiar para as soluções e
resultados positivos que você está
procurando.

CUIDADOS DE SAÚDE
TOTALMENTE
REEMBOLSADOS!
A Psychologenpraktijk SANE tem
contratos com todas as
seguradoras de saúde da Holanda e
com o município de Roterdã. A
ajuda psicológica no BGGZ é
totalmente reembolsada pelo
Seguro Básico.
Por favor, leve em consideração o
valor da sua dedução anual (eigen
risico). O BGGZ possui quatro tipos
de tratamento: curto, médio,
intensivo e crônico.

Dependendo da gravidade da
demanda de atendimento, você
será tratado como um cliente em
um desses quatro processos.
Após a conclusão do tratamento, a
fatura será enviada diretamente à
sua seguradora de saúde.

NOSSAS
LOCALIZAÇÕES
Psychologenpraktijk SANE está
disponível nos seguintes locais:

NOSSOS MÉTODOS
Na Psychologenpraktijk SANE ,
acreditamos no valor de cada
indivíduo. Oferecemos tratamento
psicológico de curto prazo,
pesquisa e treinamento para
adultos e idosos na região de
Rijnmond.

Rotterdam Centrum
Henegouwerlaan 120 A
3014 CG, Rotterdam
Rotterdam GC-Noord
Erasmusstraat 164
3035 LJ, Rotterdam
Zwijndrecht
Dirck Uytenboogaertstraat 5
3331 ES, Zwijndrecht
Por favor, veriﬁque nosso site para
outros locais.

MARCAR UMA CONSULTA
A Psychologenpraktijk SANE é uma colaboração entre psicólogos
especialistas, particularmente apaixonados, com um coração voltado para o
bem-estar das pessoas. Você é único! Para começar, esse é o nosso foco!
Visite nosso site www.sanepsychologen.nl/pt/#consulta e planeje sua
consulta hoje!
010 - 31 30 550

info@sanepsychologen.nl

