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De psychologisch consulent is actief gericht op het
bevorderen van het psychosociaal welbevinden bij
ouderen. Centraal staat een planmatige en deskundige
zorgverlening, gebaseerd op evidence-based kennis en
psychodiagnostisch handelen, rekening houdend met de
individuele behoeften van de oudere en diens directe
omgeving.
Als psychodiagnosticus verricht de psychologisch
consulent onderzoek naar verschillende dementiële en
psychopathologische beelden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van testinstrumenten, vragenlijsten en
systematische observatie. Tevens gaat de psychologisch
consulent in een (hetero)anamnese gericht op zoek naar
de hulpvraag en hulpbronnen van de oudere cliënt en/of
mantelzorger/verzorger.
Als psychologisch dienstverlener geeft de psychologisch
consulent advies en voert psychosociale interventies
uit. Hierbij beoogt men de vermindering van ervaren
moeilijkheden, het vergroten van vaardigheden in het
hanteren van consequenties van (cognitieve) achteruitgang
en de verbetering van de levenskwaliteit van de cliënt en
zijn omgeving.
Deze dienstverlening kan bestaan uit psycho-educatie
en/of counseling voor de oudere en/of diens omgeving.
Bij residentiële hulpverlening neemt de psychologisch
consulent in het multidisciplinair team een informerende,
ondersteunende en adviserende rol op.
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Gerontopsychologie is het domein
waarbij psychodiagnostisch onderzoek en
dienstverlening gericht is op ouderen met als
doel totale en planmatige zorg te kunnen bieden
en het psychosociale welzijn te verhogen, rekening
houdend met de lichamelijke en psychische
behoeften en beperkingen van de cliënt en zijn
context.

De ‘Psychologisch Consulent’1 kan ingezet worden in
volgende werkterreinen:
• Woon- en zorgcentra
• Gerontopsychiatrische afdelingen van psychiatrische
centra
• Geriatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen
• Expertisecentra dementie
• Centra geestelijke gezondheidszorg

Binnen het multidisciplinair team betekent de
‘Psychologisch Consulent’ een belangrijke meerwaarde
door:
• een goed observatievermogen;
• een grondige kennis van verschillende dementievormen
en psychopathologische beelden zoals depressie,
delirium, persoonlijkheidsveranderingen op latere
leeftijd, …;
• psychodiagnostische vaardigheden;
• gespreksvaardigheden op individueel en groepsniveau.

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

gerontopsychologie

