
Sensatieve zorg, met 
Sensatieve professionals voor een 
Sensatieve samenleving.

Geestelijke gezondheidszorg





GGZ Sensa is een generalistische interculturele instelling gericht op psychische hulpverlening aan kind en gezin, 
volwassenen en ouderen. Hierbij houden wij  rekening met de culturele achtergrond en de normen en waarden van onze 
cliënten. Wij richten ons op het voorkomen en behandelen van psychologische aandoeningen om de cliënten zo goed 
mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving. Tevens hebben wij geen wachttijden.

Sensa Zorggroep is een interculturele zorginstelling 
die haar hulpverlening voornamelijk richt op kinderen, 
jongeren en ouderen met o.a.: lichamelijke- en/
of verstandelijke beperkingen, chronische ziektes, 
opvoedingsproblematiek, psychische problemen, 
verslavingsproblemen, dementie en zwangerschap.

De specialisatie van Sensa Zorggroep bestaat 
voornamelijk uit het bieden van professionele hulp 
aan mensen met een  multiculturele achtergrond. Het 
kennen van en rekening houden met de waarden en 
normen van diverse culturen/religies en het spreken van 
dezelfde taal, maakt Sensa Zorggroep laagdrempelig en 
zorgt voor een vertrouwde zorgomgeving.

GGZ Sensa

Sensa Zorgroep



Het behandelteam bestaat uit Orthopedagogen, 
psychologen en GZ-psychologen. Deze helpen 
kinderen, jongeren en volwassenen met  psychische 
problemen. Binnen het jeugdteam wordt er naast de 
individuele behandeling aan het kind of de jongere, ook 
opvoedondersteuning gegeven aan ouders en verzorgers.

Het behandelteam

Ons team bestaat momenteel uit behandelaars 
die thuis zijn in de volgende talen:

U kunt bij ons terecht voor ambulante behandel-
gesprekken. De duur van de behandeling hangt af van de 
aard en intensiteit van uw klachten. Wij bieden hulp bij 
de volgende stoornissen: 

Wij werken met verschillende behandelvormen waarvan 
de wetenschappelijke effectiviteit is bewezen. Onze 
behandelaren bieden de volgende behandelvormen: 

Behandelgebieden Behandelvormen

› Aandachttekort stoornis met 
   hyperactiviteit (ADHD)
› Angsstoornis
› Depressie
› Dwangstoornis
› Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
› Bipolaire stemmingsstoornis
› Somatoforme stoornissen
› Eetstoornis
› Trauma

› Cognitieve Gedragstherapie
   (CGT)- Eye Movement Desensitization and 
   Reprocessing (EMDR)
› Oplossingsgerichte Therapie
› Interpersoonlijke Therapie
› Schematherapie
› Mentalization Based Treatment (MBT)
› Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

› Nederlands
› Engels
› Turks

› Bulgaars
› Berbers

Voor de actuele team behandelaars en de talen waarin ze kunnen behandelen, kunt u het beste contact met ons opnemen.



Ummu Gulsum Sureyya Kahveci, 28 jaar
Het bieden van behandeling betekent voor mij de levensvreugde van de cliënt behouden en 
vergroten en om daarnaast een stevige basis mee te geven om terugval te voorkomen. Dit maak 
ik gedurende de behandeling mogelijk door een vertrouwde en samenwerking gericht contact te 

bieden en evidence-based te behandelen. Vanwege mijn afkomst en opgedane ervaring kan ik me 
goed inleven in verschillende culturele achtergronden en de bijbehorende normen en waarden. 

Ik ben sinds 2015 werkzaam bij Sensa Zorg groep als een Turks/Nederlands/Engels sprekende orthopedagoog/
psycholoog. Tijdens mijn loopbaan heb ik de kans gehad om met verschillende doelgroepen te werken waarbij ik vooral 
diagnostiek, behandeling en begeleiding aan jeugdigen en volwassenen heb aangeboden. Mijn gehele loopbaan bestaat 
uit behandelen en begeleiden van jeugdigen en volwassenen. Ik heb kennis van verschillende soorten aandoeningen en 
heb ervaring in diverse behandelmethoden, zoals CGT, ACT, EMDR, Schematherapie en MBT. Momenteel ben ik ook in 
opleiding tot Regiebehandelaar.

Een behandelaar aan het woord



Intakeprocedure

Verwijsbrief

Vervolg

Inzicht in uw problematiek

Behandeladvies

Als u een verwijzing naar de gegeneraliseerde 
basis ggz heeft, kunt u contact met ons opnemen 
voor een intakegesprek. Bij de volwassenen is een 
verwijzing van de huisarts of specialist vereist. 
Bij minderjarigen (<18 jaar) kunnen meerdere 
personen of instellingen voor een verwijzing 
zorgen, zoals de huisarts, jeugdarts, schoolarts, 
psychiater, medisch specialist, kinderrechter, 
gecertificeerde instellingen zoals kinder- en 
jeugdbescherming, Nidos of de wijkteams. 

Ons behandelteam onderzoekt tijdens de 
intakefase de vooraanstaande klachten die uw 
dagelijks functioneren belemmeren. Bij een 
generalistische behandeling is er geen sprake van 
een uitgebreide diagnosefase. Hierdoor gaan wij 
snel over naar het aanpakken en veranderen van 
de patronen die uw klachten in stand houden. 

Tijdens het intakegesprek vertelt u over uw 
klachten en verwachtingen. De hulpverlener zal 
u aanvullende vragen stellen om uw hulpvraag 
helder te krijgen

Na het intakegesprek volgt het adviesgesprek 
waarin de behandelaar zijn/haar bevindingen 
met u deelt en de (voorlopige) diagnose 
bespreekt. Tevens wordt besproken welke 
behandelmogelijkheden er zijn en welke hulp het 
beste bij u past. Indien u akkoord gaat met de 
diagnose en openstaat voor een behandeling bij 
ons, zal het behandeltraject gestart worden.   
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De verwijsbrief kunt u meenemen naar het 
intakegesprek of laten faxen naar 
023 - 73 70 331 t. a. v. GGZ Sensa. 

Het intakegesprek duurt ongeveer een uur.

De verwijsbrief

Zorgpas (alleen bij volwassenen)

Een geldig identiteitsbewijs

Medicatielijst

Behandelplan

Kosten

Er wordt samen met u een persoonlijk 
behandelplan opgesteld. Hierin staan de 
beoogde behandeldoelen helder vermeld, naast 
de verwachte tijdsinvestering en inzet van onze 
specialisten.

Bij een (vermoeden van een) DSM-V stoornis 
worden de kosten voor de behandeling 
vergoed door de gemeente (jeugdigen) of de 
zorgverzekeraar (volwassenen). Bij volwassenen 
is een eigen risico van toepassing. De overheid 
bepaalt jaarlijks een eigen risico voor al uw 
gezondheidskosten. Nadat uw eigen risico 
verrekend is, vergoedt uw zorgverzekeraar de 
kosten. 

5

6

Wat neemt u mee naar het intakegesprek?



Locaties Contact

085 - 273 32 63
info@sensazorg.nl
www.sensazorg.nl

Voor aanmeldingen kunt u mailen naar  

zorgadministratie@sensazorg.nl

Amsterdam
Hoofdkantoor Sensa Zorggroep
Baden Powellweg 305H, 1069 LH Amsterdam
Den Haag
Kantoor / Behandellocatie
De La Reyweg 164, 2571 GG Den Haag
Haarlem
Behandellocatie Dé Plek
Waarderweg 19, 2031 BN Haarlem
Almere
Behandellocatie WTC
P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere
Hoorn
Behandellocatie De Kreek
Meetketting 1-3, 1689 XA Zwaag
Alkmaar
Praktijkruimte Alkmaar
Verdronkenoord 43, 1811 BB Alkmaar
Hoofddorp
PLX Space
Hoofdweg Oostzijde 640, 2132 MK Hoofddorp
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