
 
 
 
RIOzorg: elke donderdag aanwezig in Wijkcentrum Het Bolwerk! 
 
Ieder kind is wel eens druk, zit niet lekker in zijn of haar vel of maakt iets 
vervelends mee. Maar soms kan er meer aan de hand zijn. Als uw zoon of 
dochter bijvoorbeeld erg onrustig, boos of verdrietig is. Of stiller dan u gewend 
bent. Kan uw kind slecht de aandacht bij een taak houden of is er iets 
ingrijpends voorgevallen? Op het moment dat u zich zorgen gaat maken over 
de ontwikkeling van uw kind is het raadzaam om eens met RIOzorg te praten.  
 
Wat is RIOzorg? 
RIOzorg is een instelling in de kinder- en jeugd GGZ. Wij onderzoeken en 
behandelen kinderen van 4 tot 18 jaar bij signalen die kunnen wijzen op o.a. ADHD, 
autisme, angst, dwang, tics, trauma, somberheid en gedragsproblemen. Onze 
filosofie is dat wij de talenten benutten van kinderen en niet alleen kijken naar de 
oorzaak van het gedrag. We streven naar meer plezier in het leven en 
zelfvertrouwen voor uw kind. Daarnaast vindt RIOzorg het belangrijk persoonlijk 
contact te onderhouden en samen te werken met uw kind, u als ouders en de school.  
 
Wie werken er bij RIOzorg? 
RIOzorg is een kleinschalige en laagdrempelige organisatie. Op de locatie Arnhem 
zijn wij met een team van zo’n 15 medewerkers. Hier zijn orthopedagogen, 
basispsychologen, GZ-psychologen, cognitief gedragstherapeuten, EMDR-
therapeuten, artsen, een psychotherapeut en een kinder- en jeugdpsychiater 
aanwezig. 
 
Waarom RIOzorg in Wijkcentrum Het Bolwerk? 
Door RIOzorg dichtbij de kinderen te brengen hoeven zij niet veel lessen te missen, 
zijn ze in een vertrouwde omgeving en heeft u geen vervoersproblemen. Iedere 
donderdag is een psycholoog vanaf 08.00 tot uiterlijk 13.00 uur in het Wijkcentrum 
Het Bolwerk  aanwezig voor onderzoek en behandeling. U vindt ons aan de Ravelijn 
55 in kamer 2 (trap naar boven). Het inloopspreekuur is van 08.00 – 08.30 uur. Als 
de deur openstaat, betekent dit dat wij op dat moment niet aan het behandelen zijn 
en kunt u als ouder altijd even binnenlopen (startdatum wordt nog bekend gemaakt).  
 
Wat zijn de kosten? 
RIOzorg heeft contracten met bijna alle gemeentes, zo ook met de gemeente 
Apeldoorn. Voor u betekent dit dat onderzoek en behandeling van uw zoon of 
dochter wordt vergoed! Ook als na onderzoek blijkt dat er geen behandeling nodig is, 
worden de kosten van het onderzoek toch door de gemeente betaald. Uw huisarts, 
de schoolarts, uw wijkteam of het CJG kan een verwijzing voor u schrijven. U kunt er 
ook voor kiezen alles zelf te bekostigen, in dat geval heeft u geen verwijzing nodig 
van uw arts of gemeente. Op www.riozorg.nl kunt u alles lezen over kosten en 
vergoedingen. 
 
 
Contact 
Op zoek naar meer informatie of wilt u liever per mail of telefoon contact met ons 
opnemen? U kunt ons iedere werkdag bereiken voor een vrijblijvend advies. Vermeld 
dan even dat het om de vestiging in Apeldoorn gaat.  
 

http://www.riozorg.nl/


Hoofdvestiging 
Jansbinnensingel 1 
6811 AJ Arnhem 
026 8200208 
info@riozorg.nl 
www.riozorg.nl 

 
 

 
 

 

mailto:info@riozorg.nl
http://www.riozorg.nl/

