Kinder & Jeugd Traumacentrum
Het Kinder & Jeugd Traumacentrum (KJTC) is 20 jaar
geleden gestart en inmiddels uitgegroeid tot een
topreferent behandelcentrum. Het KJTC richt zich op
kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar (en hun ouders
of verzorgers) in heel Noord Holland.
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