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Kinder- en jeugdtherapie Francis Zwiers
Soms heb je als kind een duwtje
in de rug nodig, wij helpen ze
erbij
Met veel plezier mag ik de uitbreiding van de
“praktijk voor Kinder- en jeugdtherapie
Francis Zwiers” aankondigen.
Wie ben ik ? Francis Zwiers en sinds 2005
werkzaam als Kinder- en jeugdtherapeute in
onze regio.
Voorzien van 25 jaar ervaring als leerkracht
in het basisonderwijs en een opleiding aan de
Nederlandse Academie voor Psychotherapie
te Amsterdam ben ik in 2007 mijn eigen
praktijk voor Kinder- en jeugdtherapie
begonnen.
Naast de behandeling van kinderen en jeugd,
begeleiden we ook de ouders bij
vraagstukken over opvoeding en gedrag.
Vanwege de niet aflatende vraag naar
begeleiding heb ik besloten te gaan
samenwerken met een tweede professional.

Veel ouders nemen contact op als de situatie
echt bijzondere aandacht behoeft, en als er
dan gewacht moet worden door tijdgebrek
van de therapeut is dat natuurlijk ongewenst.
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Soms heb je als kind een duwtje
in de rug nodig, wij helpen ze
erbij
Ik mag dan ook met trots een samenwerking
aankondigen: Per 1 maart 2018 ga ik
samenwerken met een ervaren
Kinder- jeugdtherapeute die haar sporen
verdiend heeft.
Esther Nijboer heeft vanaf 2005 een
goedlopende praktijk in Dronten. We kennen
elkaar sinds onze opleiding tot therapeut en
vanuit het onderwijs. Wij vinden het
bijzonder waardevol dat we hierdoor
dezelfde denk- en werkwijze hanteren.
Esther is geboren in Heino en woont
binnenkort in Raalte en zal met mij de
praktijk verder uit bouwen.
De bijzondere (en vooral door ouders heel
erg gewaardeerde) vorm van
Kinder- en jeugdtherapie, kunnen wij u samen
vanaf 1 maart 2018 aanbieden en hierdoor de
wachtlijsten verkorten.
Met vriendelijke groet,
Francis Zwiers en Esther Nijboer
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