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Klinisch Centrum Nootdorp is een samenwerking 
tussen Ipse de Bruggen en Parnassia



Behandeling
Bij Klinisch Centrum Nootdorp weten we  

hoe belangrijk samenwerken is. Om die  

reden hebben de betrokkenen van de cliënt 

en ketenpartners een belangrijke rol en  

positie binnen het behandeltraject.  

Wij werken samen in een team van een  

AVG arts, gespecialiseerde begeleiders,  

psychiaters, GZ-psychologen, een psycho-

diagnostisch medewerker en een spel-

therapeut. In gezamenlijkheid brengen wij  

de vragen voor de behandeling goed in  

kaart zodat er een duidelijk geformuleerd 

opnamedoel is. De behandeling is ook gericht 

op het herstellen van het dagelijks leven 

van de cliënt. Vanzelfsprekend wordt een 

passend dagbestedingsprogramma opge-

steld. Daarnaast kan de behandeling bestaan  

uit het reguleren van gedrag, het instellen  

op medicatie, het behandelen van trauma’s 

en het vergroten van adaptieve vaardigheden. 

‘ De behandeling is ook gericht op het 
herstellen van het dagelijks leven 

van de cliënt. Vanzelfsprekend wordt 
een passend dagbestedingsprogramma 
opgesteld. Daarnaast kan de behande-
ling bestaan uit het reguleren van 
gedrag, het instellen op medicatie, 
het behandelen van trauma’s en  
het vergroten van adaptieve vaardig-
heden. ‘

Klinisch Centrum Nootdorp is een samenwerking tussen Ipse de 
Bruggen (VG) en Parnassia (GGZ). Ons behandelcentrum biedt  
klinische opname met gespecialiseerd diagnostisch onderzoek, 
advies, crisisinterventie en behandeling. Dit bieden wij aan mensen 
vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en psychiatrische 
problematiek. 

Verwijzen & financiering 
De huisarts, psychiater, gedragskundige  

of AVG arts vanuit de verstandelijke  

gehandicaptenzorg, GGZ of MEE kunnen 

doorverwijzen naar Klinisch Centrum  

Nootdorp in Nootdorp. De behandeling  

kan gefinancierd worden vanuit een  

Wlz- indicatie (6VG of 7VG) of vanaf 18 jaar *  

via de zorgverzekeringswet (DBC).  

Voor een opname via DBC is een verwijsbrief 

nodig van de (huis)arts met een AGB code. 



‘ Na aanmelding van de cliënt wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen 
om het eventuele voortraject te starten en de behandelvragen in kaart te brengen. 
De opname is zo kort mogelijk met een maximum van 12 maanden waarin het  
eventuele voor- en natraject is inbegrepen.‘

‘Ons behandelcentrum biedt klinische 
opname met gespecialiseerd diag-
nostisch onderzoek, advies,  
crisis interventie en behandeling.’

Ingang zorgterrein

Brasserkade 4, 2631 NC Nootdorp

Het Klinisch Centrum  is gevestigd  

op de Voorstraat 28

(088) 967 85 60

Aanmelden
Na aanmelding van de cliënt wordt er zo 

snel mogelijk contact opgenomen om het 

eventuele voortraject te starten en de  

behandelvragen in kaart te brengen.  

De opname is zo kort mogelijk met een  

maximum van 12 maanden waarin het  

eventuele voor- en natraject is inbegrepen. 

Voor zowel reguliere aanmeldingen voor 

diagnostiek en behandeling als voor crisis-

aanmeldingen kunt u contact opnemen met 

onze adviseur zorgbemiddeling bereikbaar  

via zorgbemiddeling.kcn@ipsedebruggen.nl 

of via 06-51 00 55 12.



Ipse de Bruggen is een van de grootste zorgverleners in Zuid-Holland.  
Al meer dan honderd jaar zijn wij er voor mensen met een (lichte) verstandelijke of 
meervoudige beperking. Vaak hebben zij een complexe zorgvraag. Dankzij onze 
ervaring en deskundigheid hebben we ons ontwikkeld tot een krachtige 
zorgorganisatie met een coördinerende en verbindende rol. Het is onze overtuiging 
dat ieder mens meer kan dan hij of zij denkt, hoe klein een extra stapje ook is.  
Ipse de Bruggen. Altijd meer mogelijk.
www.ipsedebruggen.nl

Parnassia is gevestigd in de regio’s Haaglanden en Noord-Holland. Wij behandelen 
en begeleiden, volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) en 
ouderen met psychiatrische problemen of dementie. Parnassia helpt op een  
respectvolle en resultaatgerichte manier bij het te boven komen van de gevolgen 
van psychische problematiek.
www.parnassia.nl
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