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Psychosociale Therapie
Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van
benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en
belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun
houding naar het leven toe en perspectieven kunnen
verruimen. Psychosociale therapie is breed georiënteerd,
cliëntgericht, helpt hulpvrager open te staan voor het hier en
nu, zonder voorbij te gaan aan eerdere ervaringen in eerdere
levensfasen. In het werken staat de hulpvrager met zijn
hulpvraag centraal en wordt de hulpvraag in een zinvolle
context geplaatst. Het zelf genezend en probleemoplossend
vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd zodanig dat
hulpvrager zelfregie neemt en in eigen kracht komt, eventueel
door verbinding met familie en netwerk. De therapie is gericht
op gezondheidskundige verzorging van de individuele patiënt.

Door wie?

Door systeemtherapeut of
orthopedagoog.

Waar?

Op het adres van Advanced Therapy:
Wijnkers 4 te Arnhem

Op welke dagen en
tijden?

Van maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur
Eventueel als het niet anders kan, op een
avond

Aanvragen en
vervolgprocedure

U kunt rechtstreeks met ons contact
opnemen.
Na telefonische aanmelding, aanvraag via
contactformulier op onze site, of via emailcontact, wordt u teruggebeld of
gemaild en desgewenst uitgenodigd voor
een intakegesprek.

Wanneer bereikbaar

Elke werkdag bereikbaar tussen
9.00 -17.00 uur.
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Afspraak maken

U kunt een afspraak met ons maken op
de volgende wijzen:
- Op telefoonnummer 026-3891964,
U kunt ook een boodschap inspreken.
- Per e-mail: info@advancedtherapy.nl
- Via het contactformulier op onze
website www.advancedtherapy.nl
In alle gevallen nemen wij zo spoedig
mogelijk contact met u op.

Telefonisch spreekuur

Elke dag van 13:00-14:00

Locatie gegevens

Straatnaam: Wijnkers 4
Postcode: 6846HN
Woonplaats: Arnhem
Locatieomschrijving: Schuytgraaf Noord
Telefoonnummer: 026-3891964

Openingstijden

Elke werkdag bereikbaar tussen
9.00 -17.00 uur.

Kosten

Het tarief bedraagt € 90 per uur.

Wanneer (deels)
vergoed?

Psychosociale therapie wordt gedeeltelijk
vergoed vanuit de aanvullende
verzekering. De hoogte van de
vergoeding is afhankelijk van het
verzekerd pakket.
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