HULP NODIG?
Neem vrijblijvend
contact met ons op:
Telefoon (0529) 85 79 20
of mail naar
info@viedrus.nl

Soms heb
je een duwtje
in de juiste
richting nodig
Wilhelminastraat 56A
7721 CJ Dalfsen
Telefoon (0529) 85 79 20
E-mail: info@viedrus.nl
www.viedrus.nl

Praktijk voor psychotherapie en coaching.

U kunt bij ons
o.m. terecht voor:
Cognitieve Gedragstherapie
EMDR
Mindfulness
Inzichtgevende Psychotherapie
Oncologische Psychotherapie
Partner Relatie Therapie

Viedrus
helpt u
graag verder!
Soms loopt het in het leven
anders dan u gepland of voorzien
had. Zo kunnen er vervelende gebeurtenissen op uw pad komen, kan alles u
even teveel worden, heeft u moeilijke
keuzes te maken of zijn er bijvoorbeeld

Dit zijn allemaal factoren
die er toe bij kunnen dragen

ervaringen uit uw verleden die u
blijven achtervolgen.

dat u uit balans raakt of psychische
klachten ontwikkelt. Op dat moment
kan het prettig zijn te weten dat u het

ondersteuning.

Hiertoe is er wekelijks een vrijblijvend
telefonisch spreekuur op donderdagmiddag
tussen 12.00 en 12.45 uur via telefoonnummer:

Kosten en vergoedingen

U kunt dan terecht voor vragen die betrekking
hebben op uw persoonlijke klachten (bijvoorbeeld
of het wel of niet een reden is voor behandeling),
of voor vragen over werkwijze, vergoedingen etc.
Ook kunt u zich direct aanmelden voor behandeling.
Dit is ook mogelijk door het aanmeldingsformulier
invullen te vullen op www.viedrus.nl.

Psychotherapeutische zorg wordt vergoed via
de basisverzekering. Viedrus heeft contracten met
diverse zorgverzekeraars. Kijk voor meer informatie
over vergoedingen op onze website. Kosten voor
coaching zijn voor eigen rekening of kunnen via
de werkgever betaald worden.

Hoe gaat Viedrus te werk

niet helemaal alleen hoeft te doen en dat
u ergens terecht kunt voor professionele

Viedrus is een praktijk voor coaching en psychotherapie, die zich ten doel stelt kwalitatief goede
en toepasbare psychologische zorg te bieden.
U kunt bij ons terecht voor een breed scala aan
psychologische klachten en behandelingen.

kijkt u voor meer
informatie op
www.viedrus.nl

Omdat we ons ervan bewust zijn dat het voor
veel mensen een behoorlijke stap is om gebruik
te maken van psychologische hulpverlening, streeft
Viedrus ernaar zo laagdrempelig mogelijk te zijn.

(0529) 85 79 20

Na aanmelding volgt een intakegesprek waarin
uw klachten in kaart gebracht worden. Daarna
wordt in overleg bekeken wat Viedrus voor u kan
betekenen en hoe een eventuele behandeling
eruit zal zien.

