
	  

GreenPsy	  
Aangenaam!	  Dit	  is	  GreenPsy,	  een	  

verfrissende	  manier	  van	  
psychologische	  hulpverlening.	  

GreenPsy	  is	  hierdoor	  uitgekozen	  als	  
de	  onderneming	  van	  de	  maand	  !	  
Onze	  aanpak	  is	  gebaseerd	  op	  drie	  
fundamenten;	  groen,	  wandelen	  en	  

persoonlijke	  hulpverlening.	  Wij	  zitten	  
niet	  in	  een	  saai	  kantoortje,	  maar	  in	  
een	  gezellig	  huiselijk	  authentiek	  

ingerichte	  monument	  tegenover	  de	  
Kralingse	  Plas	  met	  een	  prachtig	  
uitzicht	  op	  de	  natuur.	  Naast	  

persoonsgerichte	  hulpverlening	  biedt	  
GreenPsy	  ook	  een	  programma	  dat	  

speciaal	  is	  ontwikkeld	  voor	  Senioren!	  
In	  deze	  brochure	  leest	  u	  hier	  meer	  

over.	  

Wilt	  u	  meer	  genieten	  van	  het	  
moment	  en	  de	  dag	  plukken?	  Wilt	  u	  
een	  kwalitatieve	  slaap	  en	  overdag	  
lekker	  in	  uw	  vel	  zitten?	  Wilt	  u	  uw	  
hersenen	  actief	  en	  fit	  houden?	  Zijn	  er	  
dingen	  die	  u	  dwars	  zitten	  over	  het	  
verleden,	  heden	  en/of	  de	  toekomst?	  
Wilt	  u	  positief	  en	  gelukkig	  blijven?	  
Wilt	  u	  meer	  genieten	  van	  uw	  familie,	  
vrienden	  en	  gezin?	  Zijn	  er	  dingen	  die	  
volgens	  u	  opgelost	  dienen	  te	  
worden?	  Dan	  kunt	  u	  dit	  programma	  
goed	  gebruiken!	  	  	  	  

GreenPsy	  
For	  a	  beautiful	  mind	  

Contact	  
Kralingse	  Plaslaan	  118,	  3061	  DH,	  
Rotterdam,	  +31	  6	  40	  72	  38	  82	  

www.greenpsy.nl	  



	  
	  

Hoe	  doen	  we	  dat?	  
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Aanmelding	  

De	  aanmelding	  voor	  dit	  programma	  is	  zeer	  
makkelijk,	  zonder	  verwijsbrief	  en	  wachtlijst.	  U	  
kunt	  direct	  bellen	  voor	  een	  
kennismakingsgesprek	  en	  een	  afspraak.	  	  

Programma	  en	  inhoud	  

Het	  programma	  bestaat	  uit	  6	  bijeenkomsten	  
van	  90	  minuten.	  Al	  wandelend	  in	  de	  natuur	  
pakken	  we	  alle	  fundamentele	  onderwerpen	  aan	  
die	  u	  het	  meest	  nodig	  heeft.	  U	  kunt	  ook	  kiezen	  
voor	  niet	  wandelen,	  dan	  gaan	  we	  gezellig	  zitten	  
in	  ons	  prachtig	  plekje	  tegenover	  de	  natuur	  met	  
een	  heerlijk	  goede	  koffie	  van	  echte	  bonen!	  Het	  
is	  ten	  alle	  tijden	  mogelijk	  om	  het	  programma	  
uit	  te	  breiden	  tot	  extra	  bijeenkomsten.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Door	  wie?	  	  

Het	  traject	  wordt	  begeleidt	  door	  één	  specifiek	  
persoon,	  u	  komt	  dus	  niet	  in	  aanmerking	  met	  
verschillende	  soorten	  personen.	  Dit	  om	  een	  
goede	  vertrouwensband	  te	  kunnen	  creëren,	  
wat	  zeer	  belangrijk	  is	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
traject.	  Zij	  is	  de	  psycholoog,	  de	  eigenaar	  en	  de	  
oprichter	  van	  GreenPsy.	  	  

Voor	  meer	  info	  

Voor	  meer	  informatie	  of	  aanmelding	  kunt	  u	  
bellen	  naar	  +31	  6	  40	  72	  38	  82	  of	  mailen	  naar	  
info@greenpsy.nl.	  Ook	  kunt	  u	  terecht	  op	  de	  
website	  www.greenpsy.nl.	  We	  zijn	  ook	  te	  
volgen	  op	  sociaal	  media;	  LinkedIn	  en	  
Instagram.	  

Waarom?	  
We	  merken	  vaak	  dat	  Senioren	  een	  speciale	  manier	  van	  ondersteuning	  goed	  kunnen	  gebruiken.	  De	  
levensopvattingen,	  ervaringen,	  levensgebeurtenissen	  en	  gedachtegangen	  bij	  Senioren	  zijn	  anders	  
dan	  bij	  jonge	  volwassenen.	  Ze	  hebben	  andere	  voorkeuren,	  zorgen,	  prioriteiten	  en	  manier	  van	  
leven	  en	  denken.	  Het	  merendeel	  is	  zelfs	  al	  met	  pensioen	  en	  komen	  plotseling	  in	  een	  ander	  
atmosfeer	  terecht.	  Het	  is	  daarom	  erg	  belangrijk	  dat	  de	  hulpverlening	  goed	  is	  aangepast	  op	  de	  	  
specifieke	  behoeften	  van	  Senioren.	  	  


