
J E  H E B T  J E
A A N G E M E L D  O P
A D V I E S  V A N  J E
V E R W I J Z E R .  W A T
N U ?

Simpele, snelle en goede

psychologische zorg bieden,

wordt steeds lastiger, Maar

daar laten we ons niet door

weerhouden!

De nadruk op het prettige

contact van mens tot mens,

grondige intake binnen een

week, goede diagnostiek van

jou als persoon en klacht i.p.v.

een etiketje en onze ‘niet

lullen, maar poetsen’aanpak

staan voorop!

We blijven vernieuwen en

afgezet tegen ‘de

marktwerking in de zorg’ is

dat een uitdaging! Inmiddels

hebben we het volgende

nieuwe aanbod.

Vanaf heden kun je je als

cliënt aanmelden voor een

eerstelijnspsychologische

behandeling met een geldige

verwijsbrief.  Lees hiernaast

hoe deze behandeling vorm

krijgt en of het bij je past. 

Stel gerust je vragen via

info@psychologencentrum.nl

 

Hi,

Een korte uitleg over onze werkwijze. Je hebt bij voorkeur
binnen een week een eerste afspraak met een psycholoog
voor kennismaking. We noemen dat ook ‘kennismaking’
en geen ‘intake’. Het contact is belangrijk. Met jouw
toestemming wordt dit gesprek opgenomen en aan je
toegezonden, zodat je het terug kan luisteren. Tijdens de
kennismaking krijg je indien mogelijk direct een
registratieopdracht, een oefening en altijd theorie. Ook
integreren we in de behandeling altijd begeleiding op je
leefstijl (voeding, gewoontegedrag, beweging, rust,
ontspanning, slaap en sociale steun).

Na de kennismaking die maximaal 1,5 uur duurt, wordt
bekeken of je behandeling in aanmerking komt voor
vergoeding door je zorgverzekeraar. Daarna krijg je direct
toegang tot de beveiligde, anonieme community en ons
leefstijlprogramma. Betaal je het zelf (zogeheten
onvergoede zorg; ‘overige zorgproducten NZA’), dan heb
je binnen 1-2 weken een vervolgafspraak met een collega.
Valt het onder vergoeding (vergoede zorg NZA), dan zal de
afspraak 3-4 weken daarna volgen met Eugène. 

Voor beide situaties doen we een voorstel voor
tussentijdse oplossingen, ondersteuning of parallelle
begeleiding. Prioriteit in alles wat we doen en voorstellen,
is het contact; dat je je gehoord voelt, serieus genomen en
begrepen voelt op je hulpvraag.

Wat betreft verzekerde zorg werken we volgens een
nieuw principe om de wachtlijsten zo klein mogelijk te
houden. We gaan uit van een gecombineerde
behandeling van maximaal 3-5 sessies, die deels fysiek (bv
gesprekstherapie, runninggroep, samenwerking met
sportinstelling, fysiotherapie), deels online zal plaatsvinden
(in combinatie met gebruik van ons eigen leerplatform en
je persoonlijke app, (anonieme) community, online
webinars en online (anonieme) groepsessies. We maken
indien passend ook gebruik van virtual reality als extra
ondersteuning op behandeling.

De ervaring leert dat met deze combinatie een groot
gedeelte van de cliënten weer (grotendeels) hersteld is
binnen een tijdsbestek van 3-5 maanden. Indien deze
behandelvorm niet geschikt is voor je, of niet passend
gezien jouw problematiek, wordt dit met je besproken en
kan dit leiden tot een terugverwijzing, doorverwijzing of
specifieker behandelaanbod binnen onze praktijk.

Aanmelden: aanmelden@psychologencentrum.nl

Eugène Oostveen


