VVTTWENTE

VISIE

Vrijgevestigde Vaktherapeuten Twente (VVTTwente) is een platform

VVTTwente is een netwerk van zelfstandig

van vaktherapeuten in de regio Twente, opgericht in 2014. De

gevestigde vaktherapeuten in Twente met

aangesloten vaktherapeuten werken zelfstandig in hun eigen praktijk

een groot aanbod aan er varingsgerichte

of ambulant op locatie en hebben hun eigen expertises. Zij werken

therapievormen. Door onderlinge uitwisseling

in vele gevallen multidisciplinair.

van er varing, expertise en netwerk is een
krachtige bundeling tot stand gekomen die

Vaktherapie is een overkoepelende naam voor behandelingen
waarbij het ‘d oen er varen’ centraal staat. VVTTwente biedt
hulp aan kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) en aan volwassenen. Dit doen zij vanuit de zes verschillende disciplines:
• Beeldende therapie

garant staat voor professionele kwaliteit,
betrouwbaarheid en betrokkenheid. Voor nu
en in de toekomst is daarmee een breed en
toegankelijk aanbod in de GGZ, welzijn of
psychosociale zorg voor kind, jongere en
volwassene gewaarborgd.

• Dramatherapie
• Muziektherapie
• Psychomotore therapie
• Danstherapie
• Speltherapie

Op de website kunt u met behulp
van een OVERZICHTSKAART meteen
op zoek naar een vaktherapeut bij
u in de buurt!

Naast behandeling biedt vaktherapie aanvullende en/of
ondersteunende diagnostiek en advies.

MISSIE
VVTTwente heeft een uitgebreid zorgaanbod. Waar mogelijk een

In toenemende mate is VVTTwente zichtbaar

kortdurende behandeling en langdurige zorg waar nodig. De zorg

en bekend bij ver wijzers en bij onze

kan ook aan huis of op school aangeboden worden. Wachtlijsten

doelgroepen. VVTTwente schetst een helder

zijn er niet of nauwelijks en de zelfstandige vaktherapeuten van

beeld van de toegevoegde waarde van

VVTTwente zijn allen aangesloten bij de verenigingen FVB en/of

therapie in het algemeen. Daarnaast maakt

de NVPA en/of de NFG en zijn (kandidaat) geregistreerd.

zij voor ver wijzers en voor potentiële
cliënten inzichtelijk welke specifieke

ONS AANBOD
Vaktherapie wordt ingezet bij behandeling van psychosociale en/of
psychiatrische problematiek. Hierbij valt te denken aan:
• Problematiek op het gebied van identiteit, gedrag, affect- en
emotieregulatie, ver werking van rouw, verlies en trauma;
• Problematiek ten gevolge van: functionele en psychiatrische
stoornissen, aandachts- en ontwikkelingsstoornissen, stoornissen
op neurologisch gebied en op het gebied van autisme spectrum;
• Klachten met betrekking tot angst en depressie,
levensfaseproblematiek.

behandelmogelijkheden en doelen er gesteld
worden binnen de diverse vaktherapeutische
disciplines. VVTTwente waarborgt en vergroot
deskundigheid door onderlinge samenwerking
en uitwisseling van er varing en kennis.
Hiermee straalt zij vertrouwen uit naar cliënt
en ver wijzer.

CONTACT
E info@vvttwente.nl
W www.vvttwente.nl

