Intervisie: samen het verschil maken
Wat houdt het in?
De praktijk heeft geleerd dat een startend dierhomeopaat aan het begin
van een lastige casus of ingeval van vastlopende casuïstiek behoefte heeft
aan ondersteuning. Op kleine schaal vindt intervisie al plaats op het VHCN.
Van hieruit is het idee ontstaan om dit voor meer mensen open te stellen.

Voor wie?
De intervisie is bedoeld voor:
• De deelnemers aan de Masterclass.
• De afgestudeerde en zelfstandig
werkende dierhomeopaat.

Waarom deelnemen?
•
•
•
•
•

Bij vroegtijdige onderkenning van het probleem kun je sneller inspelen
op de casus.
De eigenaar is tevreden en het dier wordt beter geholpen.
Een tevreden eigenaar is een ambassadeur voor dierenhomeopathie in
het algemeen en voor jouw eigen praktijk in het bijzonder.
Door ervaringen te delen ben je beter voorbereid op toekomstige
situaties en spaar je hierdoor tijd uit.
Daarnaast word je een blijer mens als je iets kunt betekenen.

Wat zijn de ervaringen van anderen?
Zij gingen je voor en vertellen graag hun
bevindingen over de intervisiegesprekken.
Eva: “Bij het VHCN is veel ervaring, kennis en kunde

aanwezig om je verder op weg te helpen en een casus
'open te breken'. Ook de nieuwste inzichten worden
gedeeld en zo blijf je up-to-date. Daarnaast is het heel
interessant om mee te kijken naar casussen van collega’s,
waarbij je dus veel extra informatie krijgt. Het
belangrijkste wat ik heb meegekregen in deze periode is
inzicht. Ik heb er in de afgelopen twee jaar heel veel van
geleerd en het heeft mij als dierhomeopaat ook naar een
hoger niveau getild.”
Kirsten: “Tijdens de intervisie heb ik geleerd verbanden

en relaties te leggen tussen de verschillende middelen. Maar ook welke verschillende
routes je kunt bewandelen bij een hulpvraag van een patiënt. Hierdoor heb ik steeds
meer het vermogen ontwikkeld om verschillende routes te herkennen, waardoor de
reikwijdte van mijn mogelijkheden als therapeut zijn toegenomen. Het is ontzettend
leerzaam om steeds sneller in beeld te hebben wat het symptomatisch en het
pathologisch similimum is en om deze twee steeds van elkaar te onderscheiden en te
hanteren in een voorschrift. Doordat je met een klein groepje naar verschillende casussen
uit de praktijk kijkt en meedenkt, leer je van elkaar. Door het geleerde toe te passen in de
praktijk, groeit zowel de slagingskans van de behandeling van de dieren, maar ook mijn
zelfvertrouwen als therapeut.”
Kim: “Als je net klaar bent met de studie en er ‘opeens’ alleen voor staat, dan komen er

ontzettend veel dingen op je af en ergens komt dan stiekem de onzekerheid toch om de
hoek kijken. Uiteindelijk komt het moment dat je denkt “wat ga ik hier nu mee doen” en
dan voel je je best alleen. Ik heb ervaren dat het heel fijn is om deel te nemen aan de
intervisie. Je gaat met een aantal collega’s samen naar casussen kijken en onder
begeleiding van de intervisieleider kom je dan steeds verder en leer je snel bij. Je krijgt de
gelegenheid om casussen in te brengen waarbij je zelf even het spoor bijster bent. Of je
draagt een nieuwe casus aan waarbij je graag ondersteuning wilt in het opstarten. Met
jouw collega’s ga je dan eerst sparren en brainstormen waarbij vanuit het VHCN zeer
ondersteunend en behulpzaam wordt meegedaan. Ik heb gemerkt dat ik hierdoor steeds
steviger in mijn schoenen ben gaan staan.”

Op welke wijze wordt het
georganiseerd?
De intervisiegesprekken worden ingepland
door het VHCN en vinden online plaats via
Google Meet. Zodra de intervisiegesprekken ingepland en bekendgemaakt
zijn, kun je je voor een sessie aanmelden.
Na inschrijving ontvang je vooraf een
uitnodiging met een link naar de online
meeting.

Wat zijn de spelregels?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Deelnemen kan vanaf één persoon; het maximum is drie deelnemers.
De maximum tijd is een uur per deelnemer. Voor een sessie met drie
personen wordt dus een blok van drie uur gereserveerd, bij twee personen
twee uur.
Per deelnemer mogen maximaal twee casussen worden aangedragen.
Wanneer op korte termijn hulp nodig is, kan een individuele spoedintervisie
van een halfuur gereserveerd worden voor maximaal één specifieke casus.
Voor een gedegen voorbereiding en om de efficiëntie tijdens een
intervisiegesprek dan wel groepssessie te bevorderen, dient de casuïstiek
uiterlijk 72 uur vóór datum (met uitzondering van spoed) gemaild te worden
naar: directie@vhcn.nl. Zet in de onderwerpregel van de e-mail:
“Intervisiegesprek + desbetreffende datum”.
Het aanleveren van de casus(sen) per e-mail dient uitsluitend met behulp
van een volledig ingevuld intervisieformulier te gebeuren, inclusief foto’s en/
of filmpjes.
Een casus kan niet in behandeling worden genomen indien het intervisieformulier ontbreekt, onvolledig of te laat is aangeleverd, in welk geval geen
restitutie van het inschrijfgeld plaatsvindt.
Het verschuldigde inschrijfgeld dient uiterlijk twee dagen vóór aanvang van
de intervisiebijeenkomst te zijn bijgeschreven op de bankrekening van het
VHCN.
Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, wordt jouw inschrijving doorgeschoven
naar de eerstvolgende intervisiebijeenkomst. Hiervoor worden € 20
administratiekosten in rekening gebracht.

Wat levert het op?
Met jouw deelname aan de online
intervisiebijeenkomst(en) kun jij je
kennis
verrijken,
zelfvertrouwen
prikkelen
en
zelfstandigheid
als
dierhomeopaat stimuleren. Je krijgt
nieuwe inzichten en leert andere
benaderingswijzen. Je kunt vertrouwen
op de professionele ondersteuning en
jarenlange praktijkervaring vanuit het
VHCN en hoeft daardoor niet telkens
zelf ‘het wiel uit te vinden’.

Wat is de investering?
Deelnemen aan intervisiebijeenkomsten kan op meerdere vlakken een
verrijking voor jou zijn, maar is niet
vrijblijvend. Het VHCN kan deze
intervisiegesprekken niet organiseren
zonder jouw enthousiasme, toewijding
en werklust. Ook vragen wij een
financiële bijdrage voor jouw deelname.

Wat kost intervisie?
In onderstaande tabel vind je een overzicht van het inschrijfgeld per
persoon, per intervisiebijeenkomst. Bij het inschrijfgeld zijn de kosten voor
voorbereidingstijd van de intervisieleider, algehele coördinatie en
belastingen inbegrepen.
Twijfel je nog? Bedenk dan dat jij door deze investering grip krijgt op jouw
casus en jouw praktijk, dieren gerichter kunt behandelen en sneller
resultaten zult boeken.
Groepsindeling:

Inschrijfgeld per persoon:

1 deelnemer, 1 uur

€ 85

2 deelnemers, 2 uur

€ 85

3 deelnemers, 3 uur

€ 85

Individuele spoedinterventie, 30 minuten

€ 45

Iets voor jou?
Met het VHCN sta je er als (beginnend) dierhomeopaat niet alleen voor.
Wil jij de voordelen van deze unieke en praktijkgerichte benaderingswijze
ervaren? Doe dan mee aan de intervisie! Het VHCN plant een aantal
sessies in. Hierover ontvang je bericht. Schrijf je in voor een
intervisiegesprek via directie@vhcn.nl en lever jouw casus aan. Je
ontvangt van ons een bevestiging van deelname met datum en link naar
de online bijeenkomst en de betaalgegevens. Je bent van harte welkom!
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