
 

 

 

Beste collega´s,  

Graag willen wij jullie van het volgende op de hoogte brengen. Met ingang van 1 januari 2023 zijn wij in 
het zorgsysteem te vinden als Levéo Groep, hieronder vallen De OpgroeiPraktijk en CareHouse 
(jeugdzorg begeleiding). 

Onze vestiging in Aalsmeer is inmiddels ruim twee jaar actief en we hebben al vele kinderen, 

jongeren en gezinnen van hulp kunnen voorzien. Sinds 1 januari heeft ons team versterking 

gekregen van een nieuwe collega, waardoor we plek hebben om nóg meer kinderen en jongeren te 

kunnen helpen. De OpgroeiPraktijk Aalsmeer heeft momenteel geen wachtlijst en we willen om deze 

reden onze naam en aanbod nogmaals kenbaar maken. Wij hechten veel waarde aan de 

samenwerking met CJG’s, OKT’s, huisartsen, scholen en jeugdhulpverleners, vanwege jullie rol in 

het (vroegtijdig) signaleren van problemen in de ontwikkeling van kinderen.  

De OpgroeiPraktijk in Aalsmeer    

De OpgroeiPraktijk biedt specialistische jeugdzorg in de vorm van psychologisch onderzoek en 
behandeling van psychische klachten bij kinderen, jongeren en hun gezinnen. Hierbij kan gedacht 
worden aan hulpgebieden als AD(H)D, ASS, somberheidsklachten, cognitief functioneren, angsten en 
fobieën, dwang en tics, trauma en problemen in de gehechtheidsrelatie. De OpgroeiPraktijk heeft een 
intensieve samenwerking met CareHouse, die ontwikkelingsgerichte begeleiding biedt. Hierdoor is het 
opschalen en afschalen van hulp mogelijk zonder dat de cliënt terecht komt op een wachtlijst. Wegens 
de intensieve samenwerking met CareHouse kan er zorg aangeboden worden op alle levensgebieden 
zoals school, de werkplek en het gezin.  
   
Ouders kunnen zich via de website (www.deopgroeipraktijk.nl) aanmelden. Hierbij hebben ze een 
verwijzing nodig van de huisarts, een kinderarts, de POH-GGZ of van een jeugdconsulent van de 
gemeente. De OpgroeiPraktijk heeft contracten met meerdere gemeentes.  
 
Mocht je nieuwsgierig zijn naar wat we doen, zijn wij uiteraard beschikbaar voor een 
kennismaking. Mochten er vragen zijn over ons aanbod of wil je overleggen over een casus 
waarin wij iets zouden kunnen betekenen, neem dan vooral contact op!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Anouk Uijthoven  
GZ-psycholoog  
06 – 31 75 75 96  
a.uijthoven@deopgroeipraktijk.nl 
 
Kim Veltman  
Orthopedagoog i.o. tot GZ-psycholoog 
06 – 13 14 33 37  
k.veltman@deopgroeipraktijk.nl   
 
Carline Stokkel 
Orthopedagoog  
06 – 26 51 28 45  
c.stokkel@deopgroeipraktijk,nl  
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