ALS UW CLIËNT SNEL
PSYCHOSOCIALE HULP
NODIG HEEFT…
INFORMATIE VAN LANDELIJKE
VERENIGING VOOR
PSYCHOSOCIAAL WERKENDEN

Bij patiënten met recidiverende of chronische
lichamelijke en/of psychische klachten, kunnen
psychosociale factoren een grote rol spelen.
Zij hebben vaak baat bij een behandeling
door een psychosociaal therapeut. Meestal
brengen enkele sessies al zoveel (mentale)
verlichting voor de cliënt, dat het dagelijks
functioneren weer veel gemakkelijker gaat. Voor
psychosociaal therapeuten bestaan over het
algemeen geen wachtlijsten, dus uw cliënt kan
er ook snel terecht.

PSYCHOSOCIALE THERAPIE
Een psychosociaal therapeut van de LVPW is
een minimaal HBO+ opgeleide professional. Hij/
zij ondersteunt en begeleidt cliënten in situaties
die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk
of frustrerend ervaren. Door te werken aan
de hulpvraag, ontstaat inzicht in patronen.
Met de aangereikte handvatten werken we
aan herstel en het geestelijk en emotioneel
welbevinden. Een psychosociaal therapeut is bij
de begeleiding gericht op de samenhang tussen
de cliënt en zijn/haar sociale omgeving.

BEHANDELMETHODEN
Psychosociale therapie biedt een intrapersoonlijke en ervaringsgerichte hulpverlening
en kent veel verschillende behandelmethoden.
Tijdens een behandeltraject kunnen thema’s
van psychologische, sociaal-maatschappelijke,
existentiële en educatieve aard aan bod
komen. Hierbij kan de therapeut gebruik
maken van interventies uit zowel reguliere
als complementaire psychotherapeutische
benaderingen. Vaak hanteren psychosociaal
therapeuten het concept Positieve Gezondheid
van Machteld Huber.

MAATWERK
Wat alle methoden met elkaar gemeen hebben, is
dat ze uw cliënten als mens centraal stellen en de
zelfredzaamheid bevorderen, zodat ze weer regie
krijgen over het leven. U kunt uw cliënt helpen bij
het selecteren van een passende psychosociaal
therapeut door op de website van LVPW de verschillende therapeuten bij u in de regio te bekijken.

VLOT, DESKUNDIG EN VEILIG
Uw patiënt kan over het algemeen snel bij een
psychosociaal therapeut terecht. Dit is enorm
belangrijk, want vaak hebben mensen lang
rondgelopen met klachten en is het noodzakelijk
dat er passende hulp wordt geboden. Alle
therapeuten die zijn aangesloten bij LVPW,
hebben onze verplichte privacyverklaring
getekend, waarmee ze aangeven dat ze AVGproof zijn. Daarnaast hebben ze minimaal een
vierjarige HBO+-opleiding en vallen ze onder de
kwaliteitseisen van de koepel RBCZ en SCAG,
die bemiddelt bij klachten of geschillen. Voor u
betekent dit dat u uw cliënt met een gerust hart
kunt doorverwijzen. De behandeling, registratie
en communicatie worden op een veilige en
integere wijze uitgevoerd, waarbij kwaliteit altijd
voorop staat.

KOSTEN EN VERGOEDINGEN
Psychosociale therapie valt onder de
complementaire gezondheidszorg en wordt
door de meeste zorgverzekeraars volledig of ten
dele vergoed in het aanvullend pakket. Op onze
website kunt u precies zien welke verzekeraar
wat vergoedt. Werkgevers vinden het ook
belangrijk dat een werknemer snel en adequaat
wordt geholpen en zijn vaak bereid om bij te
dragen aan de behandelingskosten. Ook hebben
sommige werknemers een ontwikkelingsbudget
waarmee ze dit soort behandelingen of
trajecten kunnen financieren.
www.lvpw.nl/partner/vergoedingzorgverzekeraar

Voor meer informatie over de Landelijke Vereniging van
Psychosociaal Werkenden en onze leden kunt u terecht op
onze website www.lvpw.nl

Voor vragen kunt u ons mailen of bellen:
info@lpvw.nl
075 67 00 492 (werkdagen: 9:00 – 17:00)

