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Binnen de beschreven residentiële diensten gaat de
psychologisch consulent met volwassenen aan de slag op
volgende wijze:
• begeleiden van individuele patiënten (counseling);
• begeleiden van groepsactiviteiten zoals: geven van
themalessen, gespreksgroepen, weekopening en weekafsluiting, psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining,
...;
• intakegesprekken;
• sociotherapeutische taken;
• adequaat observeren;
• uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek (screening,
intelligentie-onderzoek, opstellen van geïntegreerd
beeld, indicatiestelling, ...);
• mondeling en schriftelijk rapporteren;
• gebruik van sociale kaart;
• (door)verwijzen.
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De volwassenenpsychiatrie focust zich op volwassenen
met psychische en psychiatrische klachten, waarbij een
opname noodzakelijk is.

De ‘Psychologisch Consulent’1 kan binnen de residentiële
diensten geestelijke gezondheidszorg ingezet worden bij:

De psychologisch consulent is een betrokken deskundige
binnen een multidisciplinair team en doet in residentiële
settings interventies zowel op individueel- als op groepsniveau.

Binnen de residentiële setting wordt in kaart gebracht wat
de problemen zijn om in functie daarvan gericht door te
verwijzen of een behandeling op te starten. Deze behandeling heeft als doel het psychisch evenwicht in de mate
van het mogelijke te herstellen of het hanteerbaar maken
van de psychische problemen voor de cliënten en hun
leefomgeving.

• Psychiatrische centra en psychiatrische ziekenhuizen:
- opname (observatie en diagnose);
- behandelafdelingen;
- crisisopvang;
- dagcentra.
• Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen
(PAAZ)
• Therapeutische gemeenschappen
1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de
Toegepaste Psychologie

Troeven: Psychologisch consulenten die aan dit werkveld
hun hart verloren hebben zijn medewerkers…
• die bewust kiezen om ondersteunend, betrokken,
zorgend.... zich af te stemmen op de noden van de
cliënt met een groot inlevingsvermogen en juist gevoel
voor afstand en nabijheid;
• die actief aan de slag kunnen gaan met concrete
hulpvragen vanuit hun praktijkgerichte basisopleiding;
• die vertrouwd zijn met het klinische werkveld maar
daarnaast ook hun kennis betreffende schoolpsychologie
en arbeid/organisatie op gepaste momenten kunnen
inzetten.
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