
 
 
 Samen het verschil 
 yulius.nl 

Wij werken graag samen, zodat we van elkaars sterke 

kanten gebruik kunnen maken. Met deze flyer willen we 

graag ons gezicht laten zien aan jullie als wijkteam om 

zo constructief mogelijk gebruik te kunnen maken van 

elkaars kwaliteiten. 

 

WAT DOEN WIJ? 

Wij bieden specialistische diagnostiek en behandeling aan 

kinderen en hun gezinnen met (het vermoeden van) 

psychiatrische problematiek in de leeftijd van 4 tot 21 jaar. 

Ons aanbod is divers, zoals ambulante gesprekken, psycho-

educatie, diagnostiektrajecten, trainingsgroepen, 

gezinsonderzoek, gezinsbehandelingen en e-health 

methodes. We zijn onderdeel van een grote organisatie, 

daar waar we geen passend aanbod kunnen doen, zoeken 

we mee naar waar dat wel mogelijk is en denken wij met u 

mee. Daarnaast verandert ons aanbod steeds vanwege alle 

ontwikkelingen in de zorg. Dat maakt dat het een continue 

proces is van afstemming op elkaar. We zijn heel erg 

benieuwd naar jullie aanbod, jullie mogelijkheden en tot 

hoever deze reiken. Als we dit van elkaar weten en 

daarover in gesprek kunnen gaan geeft dat ons duidelijkheid 

en helderheid wat de samenwerking ten goede zal komen. 
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WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn een zeer gedreven en enthousiast team. Zoals je 

kan zien zijn wij niet zo’n groot team. Hierdoor hebben wij 

kort lijntjes en zijn wij makkelijk te benaderen. Mochten jullie 

vragen hebben, of gewoon eens willen overleggen neem 

gerust contact met ons op. Daarnaast zijn er nog andere 

disciplines waarop ons team regelmatig een beroep doet 

zoals een psychodiagnostisch werker, trainers, 

psychomotore therapeut en natuurlijk de secretariële 

ondersteuning. 

 

LOCATIE 

Locatie  Gorinchem 

Touwbaan 1  

4205 AB Gorinchem  

088 40 52 140   

 

HET TEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeroen ter Riet                      Laura Klijn-Trouwborst 

Kinder- en jeugd                   Psychotherapeut 

psychiater                             l.klijn@yulius.nl  

j.terriet@yulius.nl        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieny Dortmans                     Klara Vercammen 

Verpleegkundig                     Orthopedagoog 

specialist ggz                         k.vercammen@yulius.nl  

l.dortmans@yulius.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magda den Breejen 

Orthopedagoog 

M.denBreejen@yulius.nl 

 

 

Marianne Broekhoff 

Gezinsbehandelaar 

M.Broekhoff@yulius.nl 

 

 

 

 

INFORMATIE EN AANMELDEN 

Yulius is bereikbaar op telefoonnummer 

088 40 50 600. 

 

Om je aan te melden kun je het nummer van de 

afdeling Aanmelding & Informatie bellen:  

088 4051111 (ma t/m vr 9.00u-17.00u). 

 

Dit is een uitgave van Yulius 
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