Gesprekstherapie online
Professionele ondersteuning op maat

Wat als ik de deur niet uit mag voor mijn behandeling?
Ik ben verkouden, maar ik heb de ondersteuning van mijn psycholoog hard nodig?
Hoe moet het nu met de afspraken die ik bij mijn psycholoog heb gemaakt?

In veel gevallen kunnen onze behandelaren u ‘op afstand’ prima ondersteunen.
Door middel van videobellen kunt u vanuit uw vertrouwde huiskamer toch de psychologische
hulp ontvangen waar u behoefte aan heeft. Daarnaast is een onlinebehandeling net zo
effectief als een behandeling in één van onze praktijken.

Hoe werkt een behandeling online?
Tijdens een onlinebehandeling heeft u contact met uw behandelaar via een digitale applicatie.
U ziet elkaar via de camera van de laptop, tablet, telefoon of computer en daarnaast hoort u
elkaar door middel van de microfoon op het mobiele apparaat.
De digitale internetverbinding die gebruikt wordt is veilig en voldoet aan de wetgeving op het
gebied van privacy. Het is aan u en uw behandelaar om te bepalen of uw klachten geschikt zijn
om door middel van online therapie te behandelen.

Aanmelden voor een online behandeling?
Onze behandelingen, procedures en werkwijze staan op de
website www.neurocaregroup.nl helder uitgelegd.
Onderstaand de stappen die u moet doorlopen om bij ons in behandeling te komen.

Stap 1

Stap 2

Aanmelden

Intakegesprek en onderzoek

U kunt zich met een verwijzing basis- of
specialistische GGZ van uw huisarts of
psychiater bij het secretariaat van de
neuroCare vestiging naar keuze
aanmelden.

Tijdens het eerste gesprek, de intake,
spreekt u met uw behandelaar over uw
klachten. Daarnaast wordt een diagnostisch
interview afgenomen om uw klachten
verder in kaart te brengen.

Tijdens het eerste contact met de praktijk
wordt u ingelicht over de werkwijze,
behandelmogelijkheden,
tarieven/vergoedingen en over de
wachttijden.

Omdat een goede nachtrust een grote rol
speelt bij psychische klachten nemen wij in
deze fase ook een onderzoek af waarmee
de kwaliteit en effectiviteit van uw slaap
gemeten wordt.

Tegelijkertijd wordt dit contact gebruikt
om inzicht te krijgen in het probleem of de
klachten waarvoor u hulp zoekt.

Stap 3
Diagnostisch onderzoek

Soms is het nodig om aan de hand van de
intake extra onderzoek te doen. Er moet
dan een QEEG- en neuropsychologisch
onderzoek uitgevoerd worden.
Dit onderzoek vindt plaats in een
onderzoeksruimte op één van onze
praktijken waarbij strikte hygiënische
maatregelen getroffen worden volgens de
richtlijnen van het RIVM.
Een kwantitatieve EEG (QEEG) is een
manier om de hersenactiviteit in kaart te
brengen. De therapeuten kunnen de
hersenactiviteit nauwkeurig beoordelen en
aan de hand hiervan een gepersonaliseerde
behandeling voorstellen.
Bij slaapproblemen en AD(H)Dgerelateerde klachten wordt tevens een
neuropsychologisch onderzoek afgenomen
om het cognitieve functioneren in kaart te
brengen.
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Stap 4
Adviesgesprek en behandelplan

Na stap 1 en 2 kan de behandelaar een
advies uitbrengen over uw behandeling.
U wordt geïnformeerd over de werkwijze,
behandelduur, de kosten en de frequentie
van de afspraken.
In deze fase bespreekt u met uw
behandelaar of de behandeling geheel of
gedeeltelijk online kan plaatsvinden.
De behandeling gaat van start wanneer u
en uw behandelaar het eens zijn over de
voor u juiste aanpak.

