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De psychologisch consulent is getraind om als psychodiagnosticus het volledig psychodiagnostisch procesmodel te doorlopen en de verschillende bronnen van
informatie samen te brengen. De integratie van deze
bronnen (anamnestische informatie, testmateriaal,
observatiegegevens en ook communicatie met andere
disciplines) draagt bij aan de diagnosestelling van
cognitieve en emotionele stoornissen na hersenletsel en
indicatiestelling bij begeleiding en behandeling.
De psychologisch consulent gaat binnen het geïndividualiseerde revalidatieprogramma aan de slag met psychosociale doelstellingen die zich toespitsen op o.m. angsten,
sociale vaardigheden, zelfbeeld, assertiviteit, emoties, ….
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De revalidatiecentra bevinden zich op de tweedelijns
gezondheidszorg. De kernopdracht situeert zich op het
vlak van multidisciplinaire diagnostiek en behandeling.
De CAR (centra voor ambulante revalidatie) beogen het
bieden van maximale ontplooiingskansen of revalidatiemogelijkheden aan de cliënt teneinde in de maatschappij
(school, werk, sociaal leven) zo goed mogelijk te functioneren. De onderzoeken en de behandelingen gebeuren
ambulant.

De ‘psychologisch consulent’1 kan ingezet worden in
centra voor ambulante revalidatie.

De taak van een ‘psychologisch consulent’ in een revalidatiecentrum omvat voornamelijk het uitvoeren van neuropsychologisch en ander psychodiagnostisch onderzoek
(bv. naar ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, …) en
het mee uitvoeren/opvolgen van het behandelplan dat
voor elke cliënt individueel wordt opgesteld. Teamoverleg
en rapportering zijn hierbij ook erg belangrijk.

De centra zijn erkend door het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap en de revalidatie gebeurt
voor rekening van het Rijksinstituut voor Ziekte en
Invaliditeitsuitkering (RIZIV).
1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de
Toegepaste Psychologie

De revalidatie verloopt planmatig en gefaseerd. In het
revalidatieproces onderscheidt men onder meer de aanmelding, het intakegesprek, een interdisciplinair diagnostisch beeldvormingsproces, diverse teambesprekingen, het
adviesgesprek, interdisciplinaire interventies, netwerkinterventies, een tussentijdse en eindevaluatie, de afronding
en follow-up.

AMBULANTE

Troeven van de psychologisch consulent:
• is direct inzetbaar dankzij de praktijkgerichte opleiding;
• beschikt over wetenschappelijke kennis en is sterk in
evidence-based werken;
• is een meerwaarde in een multidisciplinair team
omwille van de sterke diagnostische en begeleidende
vaardigheden;
• heeft kennis van en ervaring met psycho-educatie en
begeleidingsmethodieken.
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