
Informatie voor cliënten  

Waarom THINK 
1. THINK biedt hoogwaardige psychologische

behandelingen en begeleiding in de Basis

GGZ bij een senior GZ-psycholoog met zeer

ruime ervaring. 

2. THINK werkt samen met senior experts met

een groot hart, ook voor u.

3. THINK kan daardoor snel een optimaal

resultaat bereiken.

4. THINK is onafhankelijk van zorgverzekeraars

zodat er meer tijd over blijft voor zorg voor u.

5. THINK denkt graag met u mee!

Waar kunt u ons vinden 

Bezoek- en postadres 

THINK 

Burgemeester Loeffplein 70 B/C 
5211 RX  ‘s- Hertogenbosch 

Via e-mail 

info@think-gasthuis.nl 

Voor het maken van een afspraak 
via ons afsprakenbureau 

    085-2735996 

(ma-vr tijdens kantooruren) 

THINK 

k.v.k. nr 59991917 

lidmaatschap NVGZP, 
lid klachtenregeling 

BIG-nummer: 19061567225 

Partner van onder andere: 

mailto:thinknow.nu@gmail.com


Wie is THINK 

THINK is een nieuwe zorgaanbieder in Den Bosch, één 
met veel ervaring en deskundigheid. 

THINK is in 2014 opgericht door mij, Thierry Kroes. Ik 
heb als GZ-psycholoog binnen diverse GGZ instellingen 
ruime ervaring opgedaan met allerhande psychische 
klachten, zoals traumazorg, eetproblemen en 
relationele problemen1. Ik heb ervaren dat het werken 
vanuit een persoonlijk kader veel sneller groei en 
herstel brengt, daarom staat in mijn visie de 
persoonsontwikkeling in al haar facetten centraal. 

Het doel van THINK 

THINK wil een brug zijn waar gezondheid en welzijn bij 
elkaar komen. Om die brug te slaan werk ik nauw 
samen met andere zelfstandige professionals, die allen 
deskundigheid en ervaring verenigen met een warm 
hart voor mensen. Door deze samenwerking kan in 
korte tijd heel veel bereikt worden.   

1 Op mijn linkedIn pagina vindt u meer informatie over mijn carrière. 

THINK biedt onder meer 

Psychologische hulp in de basis GGZ. 

Samenwerking met o.a. psychiater, mindfulness-
meditatietrainer, haptonoom, mesoloog en 
letselschadespecialist. 

Overleg met uw huisarts en/of praktijkondersteuner. 

Diverse trainingen, bijeenkomsten en workshops. 

Zorgverzekeringen 

THINK sluit geen contracten met zorgverzekeraars. 
Hoewel contracten voordelen lijken te bieden, komt dit 
met een prijs. THINK wil graag onafhankelijk blijven van 
de invloed die zorgverzekeraars willen uitoefenen op de 
inhoud van het werk van professionals, inclusief het 
opvragen van gegevens die uw privacy betreffen en de 
steeds hogere administratieve eisen. Daar de eisen van  
verschillende zorgverzekeraars sterk wisselen en ook 
onderling verschillen vraagt het veel tijd daaraan te 
voldoen.  Zo blijft er minder tijd over voor u en dat wil 
THINK niet.  

THINK voldoet aan de voorwaarden waarmee u 
tenminste 75% van de factuur vergoed krijgt. Informeer 
altijd vooraf bij uw verzekeraar naar de mogelijkheden 
van uw polis. 

Waar vindt u THINK 

THINK vindt u in het Groot ZiekenGasthuis in het hartje 
van Den Bosch, een zeer herkenbare plek in de stad. 

Ons post- en bezoekadres is: 

Burgemeester Loeffplein 70 B/C 

5211 RX  ’s-Hertogenbosch 

We zijn telefonisch bereikbaar via 

085-2735996 (afsprakenbureau) 

Nadere informatie 

U kunt uw vragen mailen 

via info@think-gasthuis.nl

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

Thierry Kroes, 

THINK 

mailto:Thinknow.nu@gmail.com
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