Profiel VIV-lid
Algemene definitie
De therapeuten van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde, hierna te noemen ‘de
leden’ gebruiken integrale heelkunde, die de kwaliteit van leven van de cliënt bevordert.
We zien integrale heelkunde als het centraal stellen van de therapeutische relatie tussen
cliënt en hulpverlener. De cliënt wordt in deze relatie vanuit een holistische benadering
bekeken middels kwalitatief onderbouwde methodieken en disciplines, om te komen tot
een voor de cliënt optimale kwaliteit van leven.
Therapeut-lid


beschikt over kennis en vaardigheden uit meerjarige opleidingen op HBO-niveau,
die door de VIV zijn geaccrediteerd of erkend.



is in staat de kennis van de verschillende opleidingen te integreren tot een
integraal geheel.



heeft zelf een proces van persoonlijke groei en ontwikkeling doorgemaakt.



is bereid zich verder te ontwikkelen.

Grondhouding


Een open belangstelling voor, respect voor en acceptatie van de cliënt.



Een onderschrijven en actief toepassen van de praktijkcode, ethische code en alle
afspraken, codes en reglementen die binnen de vereniging zijn afgesproken.



Bereidheid tot samenwerking met collega’s op het vlak van kenniscirkels,
intervisie en supervisie en collega’s uit de reguliere zorg.

Holistische benadering
Leden hanteren technieken verkregen uit opleidingen. Deze technieken worden door hen
geïntegreerd tot een holistische benadering, d.w.z. dat fysieke klachten, mentale- en/of
emotionele belastingen allen aan de orde komen, teneinde de beleving van de kwaliteit
van leven van de cliënt te verbeteren. VIV-therapeuten zijn integrale therapeuten.
Daarbij is op te merken dat accenten op fysieke benadering c.q. mentaal/emotionele
benadering per lid kunnen verschillen. Een lid wordt ondergebracht, naar aanleiding van
zijn methodieken, in de zuil ‘lichaamsgericht’ of in de zuil ‘psycho-sociaal’.
Lichaamsgericht werken
Een lid hanteert een of meerdere technieken uit de natuurgeneeskunde/homeopathie/
acupunctuur en/of gecombineerd met meetapparatuur zoals:
1.
massages (reflexologie, shiatsu, acupressuur, etc.)
2.
bioresonantie, magneetveld, diëlectrische resonantie therapie
3.
testapparatuur, Vegatest, electronenspin bodyscan, levend bloedanalyse,
urineanalyse
4.
spiertest, TouchforHealth,
5.
Quantumtouche
6.
Verzamelpunt-correctie
7.
Detoxtherapieën
8.
Voeding, lifestyle en bewegingstherapieën

Psycho-sociaal werken
Een lid hanteert integratieve technieken uit:
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NEI
NLP
EMDR
EIK
Mindfullness
Enneagram / EIK
Systemisch werk, opstellingen

Competenties
De leden worden naast hun gevolgde opleidingen, tevens getoetst op de volgende
competenties:
9.

Probleemanalyse: signaleren van problemen; herkennen van belangrijke
informatie; verbanden leggen tussen gegevens; opsporen van mogelijke
oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens.

10.

Oordeelsvorming: op basis van beschikbare informatie juiste en realistische
conclusies trekken.

11.

Visie: afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op
hoofdlijnen; een beeld ontwikkelen van de toekomst en op basis hiervan koers
bepalen.

12.

Leervermogen: nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief
toepassen.

13.

Ondernemerschap: signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt
zowel voor bestaande als nieuwe producten/diensten;

14.

Omgevingsbewustzijn: laten blijken goed geïnformeerd te zijn over
maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis
effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

15.

Begrenzing: weten waar de grenzen van het kunnen liggen en waar door
verwezen dient te worden naar een collega of regulier.
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