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Therapieland
Online Psychologische Hulp voor uw werknemers 
Therapieland biedt betrouwbare en eenvoudig te integreren online behandelmodules voor uw bedrijf. 

Als bedrijfsarts kunt u via Therapieland uw werknemers online begeleiden en monitoren. De online 

behandelingen helpen uw werknemer snel vitaal en fit te worden. Onze visie is dat de gebruiker zelf de regie 

krijgt waarbij tegelijkertijd de omgeving niet wordt vergeten. Zo biedt Therapieland een platform waarbij 

gezamenlijk wordt gewerkt aan duurzame verbetering.

PRODUCTIVITEIT

Binnen veel bedrijven en sectoren is er een onnodig hoog ziekteverzuim. De oorzaak kan liggen in flinke 

stress, hoge werkdruk of een negatieve werksfeer. Daarbij komt dat uitval van medewerkers kostbaar is en 

ten koste gaat van de efficiëntie en productiviteit binnen uw bedrijf. 

Door de gezondheidstoestand van uw medewerkers goed in kaart te brengen kunt u als organisatie hoge 

verzuim gerelateerde kosten besparen. Wilt u weten hoeveel u hierop kunt besparen als bedrijf? Therapieland 

helpt u hier graag bij. 
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ZO WERKT THERAPIELAND

Therapieland vindt het belangrijk de omgeving te betrekken bij de behandeling. Hierbij valt naast een 

zorgprofessional te denken aan de partner, een familielid of goede vriend(in). De omgeving krijgt in 

het programma tips hoe om te gaan met de klachten van de gebruiker. Therapieland kiest voor deze 

omgevingsgerichte aanpak, omdat hiermee gezamenlijk aan de vitaliteit van de gebruiker wordt gewerkt. 

Alle behandelingen zijn met veel zorg samengesteld door een team van specialisten bestaande uit 

psychologen, psychiaters en artsen. Doordat Therapieland direct inzetbaar is voor uw organisatie kunnen 

gebruikers snel geholpen worden zodat zij gezond en vitaal blijven en worden.

UW VOORDELEN

Samenwerking met Therapieland biedt u veel voordelen. Wij hebben ze hieronder voor u op een rij gezet:

 Therapieland biedt ‘e-Health op maat’. Wij willen daadwerkelijk de e-Health leveren die u als   

 bedrijf nodig heeft. Daarom werken wij met korte lijnen en directe communicatie. 

 Therapieland is ontwikkeld in nauwe samenwerking met diverse zorginstellingen en    

 zorgprofessionals en heeft als doel zo goed mogelijke ondersteuning en     

 behandelmogelijkheden te bieden.

 Therapieland biedt met de mogelijkheid tot het betrekken van de sociale omgeving en    

 andere zorgprofessionals bij het behandeltraject, een uniek e-Health pakket.

 Het gehele e-Healthtraject bij Therapieland is gebaseerd op wetenschappelijk    

 onderzoek en effectief bewezen behandelprogramma’s.

 Therapieland blijft continue op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de GGZ.    

 Daarom zijn alle behandelingen ‘up to date’, inspelend op de veranderingen binnen de  GGZ. 

 Bij de implementatie van e-Health binnen uw bedrijf wordt u zorgvuldig begeleidt door   

 Therapieland. Bij vragen kunt u altijd telefonisch of e-mail contact met ons opnemen. 

 Wij helpen u graag verder.

 Therapieland is zeer gebruiksvriendelijk, u kunt direct aan de slag
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Eigen regie is de basis voor een gezond en vitaal leven. Met de juiste 
kennis en vaardigheden kunnen mensen actief hun eigen problemen 
en klachten aanpakken. Therapieland biedt zelfhulpprogramma’s 
waarmee deelnemers in hun eigen tijd, eigen tempo en op een 
zelfgekozen plaats problemen en klachten kunnen overwinnen. Dat 
kan anoniem of met vrienden en familie, werkgevers, collega’s of 
onder begeleiding van deskundigen. Ga voor meer informatie over 
de behandelingen en tarieven naar www.therapieland.nl

www.therapieland.nl 
info@therapieland.nl
088-0201103
Therapieland BV


