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Wat doet een psycholoog?
De psycholoog zal samen met u, 
en eventueel uw partner of familie, 
uw klachten en problemen in kaart 
brengen met behulp van één of 
meerdere kennismakingsgesprekken. 
De psycholoog kan hiervoor gebruik 
maken van vragenlijsten en testen. 
Er wordt uitleg gegeven over de 
werkwijze en de mogelijkheden van 
de psycholoog, waarna samen met 
u gekeken zal worden hoe u verder 
begeleid kunt worden. Voorbeelden 
hiervan zijn onderzoek, (groeps)therapie, 
psychologische behandeling, advisering 
en ondersteuningsgroepen. 
Binnen onze organisatie wordt veel 
multidisciplinair gewerkt. Dit houdt in 
dat er regelmatig overleg plaatsvindt 
tussen de verschillende disciplines, zoals 
de (verpleeghuis)arts, de ergotherapeut, 
de fysiotherapeut, de logopedist, het 
maatschappelijk werk en de psycholoog. 
Hierdoor kan uw behandeling onderling 
optimaal worden afgestemd.

Voor wie?
In ons leven krijgen we allemaal wel eens 
te maken met psychische problemen, 
zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, 
somberheid, angst, familieproblemen, 
relatieproblemen, geheugenklachten, 
problemen bij het aanpassen aan 
lichamelijke of geestelijke achteruitgang 
en problemen bij het aanpassen aan 
nieuwe situaties. Wanneer de klachten 
en problemen blijven en u er zelf niet 
uitkomt, kunt u bij de psycholoog 
terecht. De psycholoog van ViVa! 
Zorggroep is gespecialiseerd in ouderen 
en mensen met een chronische ziekte 
en is, naast werkzaam in verschillende 
woonzorgcentra en verpleeghuizen, 
tevens beschikbaar voor mensen die thuis 
wonen.

Waar vindt de psychologische hulp 
plaats?
De psychologen zijn werkzaam vanuit 
de verschillende woonzorgcentra en 
verpleeghuizen. U maakt een afspraak 
met een psycholoog in één van deze 
locaties. Vervoer van en naar de 
locatie dient u zelf te regelen. Indien 
noodzakelijk is het tevens mogelijk dat de 
psycholoog bij u aan huis komt.

Hoe kunt u de psycholoog inschakelen?
Uw huisarts of een specialist kan u 
aanmelden bij de psycholoog van ViVa! 
Zorggroep. De psycholoog neemt 
vervolgens contact met u op. Indien 
u in één van de locaties van de ViVa! 
Zorggroep woont kunt u tevens bij de 
verzorging aangeven dat u graag in 
contact komt met de psycholoog, waarna 
deze u zal benaderen. 

Wat zijn de kosten?
De kosten zijn afhankelijk van uw 
zorgverzekeringspakket en hiervoor kunt 
u het beste contact opnemen met uw 
zorgverzekeraar. Indien u woonachtig 
bent in één van de ViVa! Zorggroep 

locaties is de kans groot dat u een CIZ-
indicatie heeft. Afhankelijk van uw pakket 
is de psycholoog hierin begroot. 

Waar kunt u ons bereiken?
Voor het maken van een afspraak belt 
u met de afdeling planning van Viva! 
Zorggroep: 088 - 995 7420.
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Binnen ViVa! Zorggroep zijn psychologen werkzaam, die gespecialiseerd zijn in 
ouderen en mensen met een chronische ziekte. In deze folder leest u wat een 
psycholoog doet en waarom een psycholoog nodig kan zijn.


