
Aanbod
Er zijn verschillende behandelvormen die bij ADHD 
worden gebruikt. Soms is alleen ouderbegeleiding 
voldoende. Het kan nodig zijn om medicijnen 
voor te schrijven. We zetten ook wel verschillende 
behandelingen tegelijk in. Het RIO laat de zorg 
aansluiten op de situatie van het kind en van u.
Voor faalangst heeft het RIO een groepstraining voor 
kinderen van 9-12 jaar: Je bibbers de baas. Er zijn tien 
bijeenkomsten voor kinderen, twee voor ouders en 
één voor de leerkracht. Elk jaar zijn er verschillende 
momenten waarop deel genomen kan worden aan 
deze groepstraining. 
In de toekomst bieden we ook behandelingen voor 
kinderen met andere ontwikkelingsproblemen. 

Kosten
De zorg van het RIO wordt meestal vergoed door de 
zorgverzekeraars. Kijk op www.riozorg.nl voor meer 
informatie. Heeft u hier vragen over? Laat het ons 
gerust weten!

Vestigingen
Het RIO heeft vestigingen in Arnhem en Rotterdam. De 
komende jaren worden nog meer vestigingen geopend. 
Kijk voor de actuele informatie op 
www.riozorg.nl.

RIO Arnhem
Jansbinnensingel 1
6811 AJ Arnhem
T 026-8200208
arnhem@riozorg.nl

RIO Rotterdam
Kruisplein 25H
3014 DB Rotterdam
T 010-8208695
rotterdam@riozorg.nl

U wilt vooral 
dat uw kind verder 
wordt geholpen.

Behandeling zorgt 
ervoor dat kinderen 
met minder problemen 
kunnen opgroeien.



Is uw kind snel afgeleid? Is het erg 
druk? Kan uw kind nooit lang met één 
spelletje of klusje bezig zijn? Of is uw 
zoon of dochter vooral het dromerige 
type dat zich slecht kan concentreren? 
Is er misschien sprake van faalangst? 
Wilt u graag dat er goed naar uw kind 
en de situatie wordt gekeken? 
En wilt u vooral dat u oplossingen 
krijgt waarmee u ook zelf uw kind 
kunt verder helpen? 
Dan kunt u terecht bij het 
Regionaal Instituut voor 
Ontwikkelingsproblemen (RIO).

Verder helpen
Het RIO wil graag zorg bieden die aansluit bij 
kinderen en hun ouders. Wij zijn er om uw kind en 
ú verder te helpen. Zodat uw kind minder last heeft 
van het eigen gedrag. Of dat het kind beter in staat 
is zelf problemen, waar hij of zij tegenaan loopt, 
op te lossen. Maar ook: zodat u leert hoe u met het 
ontwikkelingsprobleem van uw kind kunt omgaan.

Werkwijze
De werkwijze van het RIO kenmerkt zich door het 
zoeken naar oplossingen. We gebruiken verschillende 
therapievormen. Samen met uw kind en u bespreken 
we welke vorm het beste aansluit bij jullie situatie. 
Dat kan een kortdurend behandeltraject zijn. Soms 
duurt de behandeling langer.

Van aanmelding tot behandeling
Om voor zorg van het RIO in aanmerking te komen, 
heeft u een verwijsbrief van de (huis)arts nodig. Bij 
elk kind dat bij ons wordt aangemeld, kijken we of het 
bij ons op zijn plek is. Als dat zo is, volgt er een eerste 
gesprek. Daarin nemen we alle belangrijke informatie 
door. We bespreken met u en uw kind wat we van 
plan zijn om te doen. Het succes van de behandeling 
hangt mede af van de goede samenwerking tussen 
de RIO-zorgverlener, de ouders en het kind. 

Voor wie?
Het RIO richt zich op kinderen van 6 tot 14 jaar met 
ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD.  
Ook kinderen met faalangst kunnen bij ons terecht.  
Door onze samenwerking met het Regionaal 
Instituut voor Dyslexie (www.rid.nl) zijn we in staat 
om kinderen met ontwikkelingsproblemen én 
dyslexie goed afgestemde zorg te bieden.

ADHD
Kinderen met ADHD hebben meestal grote moeite 
om hun aandacht lange tijd op taken te richten. Ze 
zijn daarbij heel druk of komen juist traag over. Het 
gebeurt regelmatig dat ze steeds van de hak op de 
tak springen of wegdromen. Ouders en leerkrachten 
vinden het vaak lastig om hen ‘bij de les’ te houden.

Faalangst
Kinderen kunnen faalangst ontwikkelen door 
vervelende ervaringen of omdat ze vaak horen dat 
ze iets niet goed doen.  Een angstige aanleg speelt 
soms ook een rol. Uiteindelijk is een kind bang om 
iets verkeerd te doen, als het moet gaan presteren. 
Faalangst kan op school, in sociale situaties of 
bijvoorbeeld bij het sporten optreden.

Wij willen graag zorg
bieden die aansluit 
bij kinderen en hun ouders.


