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Bastiaan (41 jaar)
“Bij Dokter Bosman ben ik echt supergoed geholpen. Ze weten ook echt wat ze doen 

en hoe ze je het beste kunnen helpen. Mijn dank hiervoor!”

Daniëlle (32 jaar)
“Ik vind het prettig om hier te komen en mijn verhaal kwijt te kunnen. Ik word serieus 

genomen en men gaat hier met respect met je om!”

Jan-Jaap (56)
“Professionele instantie met oog en zorg voor de cliënt. Luisteren goed, denken mee 

en zetten net dat stapje meer dan je verwacht.”

Roos (10)
“Ik vond het hier leuk en de mensen waren heel lief voor me. Het heeft me goed 

geholpen. Ik voel me nu weer vrolijk en blij!”

Bel  Dokter Bosman
088 226 76 26

Heb je vragen?

Neem contact op

T 088 226 76 26

Dokter Bosman

Daam Fockemalaan 22 

3818 KG  Amersfoort

Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur



Wij zijn Dokter Bosman
Bij ons gaat psychologische zorg hand in hand met een praktische en positieve aanpak. 

Wij stimuleren jouw talenten en helpen jou en jouw omgeving omgaan met dat waar je 

in het dagelijks leven tegenaan loopt. Jouw situatie, kracht en talent zijn voor ons het 

uitgangspunt. Wij kiezen voor een persoonlijke aanpak en leggen samen met jou de 

basis voor een beter leven. Dat is Dokter Bosman en dat is psychologie van nu.

Wij zijn er voor jou
Wij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of 

stoornissen. Omdat psychische problemen en stoornissen vaak een groot effect 

hebben op iedereen in de omgeving, zijn wij er ook voor vrienden en familie. 

Onze hulp
Welke psychologische zorg je ook nodig hebt,  bij ons ben je altijd verzekerd van de 

best mogelijke psychologische zorg met een persoonlijke aanpak. Wij gaan verder dan 

er binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg mogelijk is, en hebben daarbij 

specifi eke kennis in huis op het gebied van onder andere:

Depressie en angststoornissen
Wij helpen je omgaan met negatieve emoties en kijken samen hoe we de negatieve 

spiraal waarin je bent beland te doorbreken. Activatie en het veranderen van gedrags- 

en denkpatronen staan centraal in de behandeling.

AD(H)D
Herken je bij jezelf of bij jouw kind signalen of uitingsvormen die wijzen op AD(H)D? 

Zoals problemen met aandacht, concentratie of hyperactief- en impulsief gedrag? Wij 

helpen met diagnostiek en behandeling.

Autisme
Wij zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) 

autismespectrumstoornis. Voor volwassenen vanaf 18 jaar bieden wij met het Autisme 

Kennis Centrum hooggespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan. 

Burn-out
Kun je geen energie meer vinden om dingen te ondernemen? Vaak is het een gevolg 

van langdurige, emotionele overbelasting en stress. De behandeling richt zich op het 

aanleren van vaardigheden en het onderzoeken van disfunctionele gedachten die de 

symptomen in stand houden. 

Zelfbeeld problematiek
Zelfbeeld problematiek kan voortkomen uit depressieve- en angstige gevoelens. Ook 

zonder deze klachten kun je last hebben van overmatige onzekerheid. Negatief over 

jezelf denken beïnvloedt je gedrag en gevoel. Bij Dokter Bosman bieden we zowel 

individuele- als groepsbehandeling aan gericht op het verbeteren van het zelfbeeld. 

Trauma
Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Dit kan een 

aanleiding zijn voor het ontwikkelen van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). 

Traumabehandeling is bedoeld voor mensen met PTSS en andere traumagerelateerde 

angstklachten. 

Hoogbegaafdheid
Vroeg signaleren van hoogbegaafdheid draagt bij aan een gezonde ontwikkeling en 

een gelukkiger kind. Om erachter te komen of een kind hoogbegaafd is, biedt Plus 

van Dokter Bosman Eendagsdiagnostiek. Hiervoor is geen verwijzing nodig en jullie 

worden direct geholpen. 

Plus van Dokter Bosman
Heb jij behoefte aan snelle psychologische zorg waarvoor geen verwijzing nodig is 

en zonder tussenkomst van zorgverzekeraar of gemeente? Binnen Plus van Dokter 

Bosman bieden we alle vormen van psychologische zorg waaronder coaching en 

training. Bij Plus van Dokter Bosman zijn we niet gebonden aan de voorwaarden van 

zorgverzekeraars of gemeenten, de regie ligt bij jou.

Plus wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar of gemeenten. 

Klanten over ons 


