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De psychologisch consulent is getraind om de klachten
en het welbevinden van de cliënt in kaart te brengen, dit
zowel via gesprekken als via vragenlijsten, psychologische
testen, registratie-opdrachten en dergelijke meer. Hij
heeft hierbij oog voor de omgevingsfactoren en persoonlijkheidsaspecten van de cliënt.
De psychologisch consulent gaat evidence-based te werk
bij het uitvoeren van interventies met het oog op het
verminderen van de klachten of om hanteringsstrategieën
aan te reiken. De psychologisch consulent is ervaren in het
geven van afgestemde psycho-educatie en het motiveren
van cliënten bij hun veranderingsproces.
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Binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg biedt
men gespecialiseerde, ambulante behandeling aan kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische
problemen of stoornissen en aan hun omgeving.

De ‘Psychologisch Consulent’1 kan binnen de ambulante
geestelijke gezondheidszorg ingezet worden bij:
• Centrum voor Geestelijke gezondheidszorg, zowel
kinder- en jongerenteams als volwassenteams
• Privé-praktijk
• Groepspraktijk

De psychologisch consulent is een betrokken deskundige
binnen een (multidisciplinair) team en doet ambulante
interventies zowel op individueel- als op groepsniveau.

Het gaat om zorg met het oog op herstel van het psychisch
evenwicht of het draaglijk maken van psychische problemen voor cliënten en hun leefomgeving.

1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de
Toegepaste Psychologie

Troeven van de psychologisch consulent binnen de ambulante geestelijke gezondheidszorg:
• vraagverkennende gespreksvoering;
• screenings- en diagnostische vaardigheden;
• counseling en coaching in het hier en nu van patiënten
die nood hebben aan ondersteuning;
• leiden van groepsgesprekken en groepstrainingen;
• specifieke afstemming op de doelgroep kinderen,
jongeren en/of volwassenen;
• kennis van en ervaring met psycho-educatie en
begeleidingsmethodieken;
• multidisciplinair samenwerken in team.

ambulante geestelijke gezondheidszorg

