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Synaeda is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en is in januari 2008 gestart als kleinschalig 
behandelcentrum. 

Deze kleinschaligheid is belangrijk om goede, persoonlijk en specialistische zorg te kunnen bieden aan jongeren 
en volwassenen. Synaeda is er voor iedereen met ingrijpende psychische problemen. 

Wij willen ieders speciale eigenschappen, omstandigheden en wensen als leidraad nemen voor onze behandeling. 
Wij baseren ons daarbij op de richtlijnen die zijn opgesteld door onze beroepsgroep. 

Wij vinden uw gezondheid en manier van leven van groot belang en besteden daar dan ook veel aandacht aan. 
Daarnaast willen wij ook de mensen om u heen graag bij de behandeling betrekken. 

De behandelaren van Synaeda voelen zich betrokken bij hun werk en willen die betrokkenheid laten zien vanaf het 
moment dat u bij ons binnen stapt. 

“In een prettige omgeving samen 
met u werken aan herstel”

“Korte wachttijden, snel aan 
de slag” 

“Heldere, effectieve en op maat 
gesneden behandelingen”

Welkom bij Synaeda

Anke Oosterbaan
psychiater

Bianca Klop-de Vries
psychiater



Wij richten ons met name op diagnostiek en behandeling van mensen met:
- Angststoornissen, zoals een paniekstoornis, dwang, smetvrees of fobieën

- Depressies en andere stemmingsstoornissen

- Zwangerschap en psychiatrie

- Persoonlijkheidsstoornissen

- Ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en PDDNOS

- Verslavingsproblematiek

- Onverklaarde lichamelijke klachten

- Gezins-en/of relatieproblemen.

- Diagnostiek ten behoeve van indicatiestellingen.

Momenteel werken er bij Synaeda psychiaters, psychologen, verpleegkundigen, 
een beeldend therapeut en een psychomotore therapeut. 

Synaeda biedt behandelingen, die goed onderzocht en effectief gebleken zijn. We beginnen 
met het nauwkeurig uitzoeken van wat er met u aan de hand is en het stellen van een diagnose. 
Vervolgens wordt in het behandeladviesgesprek samen met u gekeken welke behandeling voor 
u de beste oplossing is. 

Behandelingen kunnen zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Beide vormen van 
behandelen hebben voor-en nadelen, die we persoonlijk met u zullen afwegen. 

Soms is een verandering in uw manier van denken het beste. Soms is dat een verandering van 
de manier waarop u emoties voelt en beleefd. Een behandeling kan gericht zijn op inzicht of 
juist meer op het aanleren van vaardigheden. Soms kan alleen uitleg over uw problematiek al 
voldoende zijn. 

Verder zal met u besproken worden in hoeverre medicijnen helpend kunnen zijn en welke 
gevolgen dat dan heeft. Een deel van de behandeling kan, als u dat wilt, via internet plaatsvinden.

Behandelaanbod “De beste behandeling is die behandeling waarvan zowel de patiënt als de 
behandelaar overtuigd zijn dat het de beste behandeling is” 

– Scott Miller -



Meer weten?

Op de website van Synaeda vindt u uitgebreide 
informatie. Kijk hiervoor op www.synaeda.nl

Aanmelden
Indien u psychische klachten of symptomen heeft 
kunt u zich laten verwijzen door uw huisarts of 
bedrijfsarts. Dan wordt de behandeling vergoed 
door uw verzekering behoudens de eigen bijdrage.

Adres
Synaeda Psychomedisch Centrum Leeuwarden BV
Fonteinland 9, 8913 CZ Leeuwarden

Veel voorkomende behandelingen binnen Synaeda

- Farmacotherapie (een behandeling met medicijnen)

- Cognitieve therapie

- Mindfulness 

- Schematherapie

- Psychomotore therapie

- Beeldende therapie

- Lichttherapie

- Assertiviteitstraining

- VERS (emotieregulatietraining)

-  EMDR (een behandelvorm voor verschillende soorten 
trauma’s)

-  Partnerrelatietherapie en/of gezinstherapie. Hierbij 
wordt indien geïndiceerd gebruik gemaakt van EFT 
(Emotion Focused Therapy)

-  Neuropsychologisch onderzoek

Synaeda heeft een aparte polikliniek zwangerschap 
en psychiatrie. Hier vinden behandelingen plaats 
van alle voorkomende psychiatrische problemen 
rondom de zwangerschap. Ook kunt u er terecht 
voor een advies over medicijngebruik of andere 
vragen die te maken hebben met psychische 
problemen en een kinderwens.

Jongeren met vragen over ADHD of ADD kunnen 
al vanaf 14 jaar bij Synaeda terecht. Er zal eerst 
diagnostiek plaatsvinden. Daarna wordt een 
behandelplan vastgesteld, waarin zowel een 
behandeling met medicijnen als een individuele 
training tot de mogelijkheden behoort.

Voor jongeren vanaf 14 jaar met een depressie 
biedt Synaeda de mogelijkheid tot een behandeling 
die voornamelijk via internet plaatsvindt.


