Algemene werkwijze
Vaktherapie beeldend
Voorafgaand aan de behandeling vindt er een zogenaamd intakegesprek plaats. Tijdens het
intakegesprek proberen we gezamenlijk in beeld te krijgen wat aandacht nodig heeft en
stellen we de hulpvraag en doel(en) vast. De duur van dit intakegesprek is een uur.
Ieder mens is anders en iedere omstandigheid is anders. Men kan wekelijks of om de week
gedurende een uur op individuele basis naar therapie komen. Maar hier kan, om diverse
redenen, van afgeweken worden. Graag plan ik de afspraken zoveel mogelijk op een vaste
dag én tijdstip, zodat het duidelijk is voor iedereen.
Tijdens de therapie worden beeldende materialen en technieken ingezet a.d.h.v. de
hulpvraag en het doel. Vaktherapie beeldend is een ervaringsgerichte behandelmethode,
waarbij in de sessies het ontdekken, ervaren én doen centraal staat. Via inzichtgevende
werkvormen wordt er persoonlijke ruimte geboden aan verwerking en groei.
Na vier therapiesessie vindt er een evaluatiegesprek plaats, hierin bekijken we samen in
hoeverre de hulpvraag nog actueel is en of continuering van de hulpverlening gewenst is. De
therapie zal worden voortgezet in de frequentie en aantal keren die nodig zijn. De totale
duur van de therapie is voor ieder en per hulpvraag & doelstelling anders. Bij afronding van
de therapie sluiten we af met een eindevaluatie en eindverslag.
Verdriet beperkt zich niet tot kantooruren. Het kan dan ook goed mogelijk zijn dat u
midden op de avond wordt overvallen door verdriet en behoefte heeft aan een luisterend
oor. U kunt mij dan bellen op mijn mobiele nummer. Mocht ik op dat moment niet bereikbaar
zijn, spreek dan gerust in dan bel ik u z.s.m. terug (06 268 175 61).
Voor de therapiesessies reken ik €60,- (50 minuten). Helaas ben ik genoodzaakt niet
nagekomen afspraken, die niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden
afgebeld, in rekening te brengen (óók in geval van ziekte).
Ik ben aangesloten bij de NVBT (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie) en de
FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen). U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren of
de behandelingen worden vergoed (lidmaatschapscode: 005 883 en zorgverlenings-code
AGB: 90-048977 / 90-57455).

