
 

 
 
Introductie interventiebedrijf 
Naam interventiebedrijf 
 

IPZO 

Algemene introductie IPZO is een gespecialiseerd psychologisch behandelcentrum voor 
angststoornissen en trauma / PTSS. Voorbeelden van angstklachten 
die behandeld worden door IPZO zijn: paniekstoornis met agorafobie, 
specifieke fobie als schietangst, examenvrees, angst voor bloed, 
verwonding, letsel of verminkte / dode lichamen, problemen met 
spoedrijden of snelwegrijden, hoogtevrees. Daarnaast worden ook 
sociale angstklachten, dwangklachten, gegeneraliseerde angst 
behandeld.  
 

Korte profielschets Bij IPZO werken psychologen met een BIG registratie. Het merendeel 
werkt vele jaren binnen ons behandelcentrum en heeft een uitgebreide 
expertise op het gebied van angst- en traumaklachten. De 
behandelaren hebben reeds jaren politie-specifieke trajecten gedaan. 
 

Missie en visie IPZO focust zich op overmatige emotionele lading die gekoppeld is 
aan situaties, gedachten, symptomen of mensen. We richten op het 
neutraliseren van de overmatige lading. Hierdoor kunnen 
politiemensen weer zonder overmatige angst en symptomatologie hun 
beroep uitoefenen en levenslijn succesvol voortzetten. 
 

Omschrijving interventie 
(incl. doorlooptijden en 
beoogde resultaat) 

Begin, tussentijds, eind en wanneer gewenst 

Rapportage- en 
evaluatiemoment(en) 

persoonlijkheidsproblematiek, hoog crisisrisico  

Exclusiecriteria Bij IPZO werken senior behandelaren, met uitgebreide ervaring op het 
gebied van angststoornissen en trauma / PTSS. We begeleiden waar 
wenselijk ook in de praktijk. Zo kan interventie in de auto, op de 
schietbaan, plaats van trauma etc. worden gegeven om aan de 
beroepsspecifieke noodzakelijkheden te kunnen voldoen. 

Overige informatie Psychologische behandeling voor angststoornissen en trauma 
 
CGT, EMDR / Ontspanningsinterventies / taakconcentratie 
/rijangstcoaching / exposureprogramma's / reconstructie. Wekelijkse 
consulten. Indien re-integratie over een langere tijd plaatsvindt, kan 
terugvalpreventie of functie-ondersteuning daarmee parallel lopen, 
indien gewenst. 
 

 

  



Gegevens interventiebedrijf 

Contactgegevens Postadres Graafseweg 

Huisnr/toevoeging 105     

Postcode/Plaats 6512 BS Nijmegen 

Website http://www.ipzo.nl  

Telefoonnummer 088 7001100 

E-mail informatie@ipzo.nl  

KVK 10143927 

Tekenbevoegde Naam De heer Jan van den Berg 

Functie praktijkhouder 

Telefoonnummer 088 7001100 

E-mailadres janvandenberg@ipzo.nl  

Contactpersoon Naam De heer Jan van den Berg 

Functie praktijkhouder 

Telefoonnummer 088 700 1100 

E-mailadres janvandenberg@ipzo.nl  

Aanmeldadres (e-mail) informatie@ipzo.nl  

 

Locatiegegevens 

Hoofdkantoor Adres Graafseweg 

Huisnr/Toevoeging 105     

Postcode/Plaats 6512 BS Nijmegen 

Telefoonnummer 088 700 1100 

E-mail informatie@ipzo.nl  

Nevenvestigingen 

1 Adres Appelvink 

Huisnr/Toevoeging 1     

Postcode/Plaats 3435RX Nieuwegein 

Telefoonnummer 088 7001100 

E-mail informatie@ipzo.nl  

2 Adres Valkenstraat 

Huisnr/Toevoeging 17     

Postcode/Plaats 3011VR Rotterdam 

Telefoonnummer 088 700 1100 

E-mail informatie@ipzo.nl  

3 Adres Torenlaan 

Huisnr/Toevoeging 11 b   

Postcode/Plaats 1402AT Bussum 

Telefoonnummer 088 700 1100 

E-mail informatie@ipzo.nl  

4 Adres Hillegomstraat 

Huisnr/Toevoeging 12-14     

Postcode/Plaats 1058LS Amsterdam 

Telefoonnummer 0887001100 

E-mail informatie@ipzo.nl  
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