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Bachelor Toegepaste Psychologie binnen de 

gezondheidspsychologie

WAT WAAR Wie hoe

P R A K T I S C HH O E

Een psychologisch consulent wordt opgeleid om gebruik te 
maken van methodieken zoals gerichte psycho-educatie, 
motiverende gespreksvoering en screenen van welbevin-
den bij patiënten. 

Een grondige, praktijkgerichte training in gespreksvaardig-
heden, zowel individueel als in groep, maakt hen capabel 
om zich af te stemmen op verschillende soorten patiënten 
en zowel een ondersteunend als een meer gestructureerd 
gesprek in goede banen te leiden.

Als psychodiagnosticus brengt de psychologisch consulent 
in kaart hoe de patiënt functioneert op socio-emotioneel 
gebied en wat de patiënt nodig heeft om het welbevinden 
te vergroten.
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Gezondheidspsychologie = de tak van de psychologie die 
zich richt op de psychosociale factoren van ziekte en 
gezondheid. Dit domein focust zich ondermeer op gedra-
gingen die de aandoening of de gezondheid van een 
persoon in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. 
Preventie en psycho-educatie spelen hierbij een belang-
rijke rol. 

Psychosociale ondersteuning en begeleiding van patiënten 
en hun omgeving is eveneens een belangrijke taak bin-
nen de gezondheidspsychologie, waarbij afstemming op 
de noden en mogelijkheden van de patiënt een belangrijk 
vertrekpunt is.

W I EW A A RW A T

g e z o n d h e i d s p s y c h o l o g i e

De psychologisch consulent is gericht op het opsporen en 
begeleiden van psychosociale problemen bij patiënten met 
gezondheidsproblemen.

Troeven van de psychologisch consulent binnen de gezond-
heidspsychologie:
•	counseling	en	coaching	in	het	hier	en	nu	van	patiënten	

die nood hebben aan ondersteuning;
•	snelle	en	efficiënte	screening	van	het	welbevinden	van	

patiënten;
•	multidisciplinair	samenwerken	in	team;
•	grondige	observatievaardigheden;
•	wetenschappelijke	basishouding;	
•	kennis	van	en	ervaring	met	psycho-educatie	en	

begeleidingsmethodieken.

De ‘psychologisch consulent’1 kan ingezet worden bij:
•	Cardiale	revalidatie
•	Pediatrie
•	Palliatief	support	team
•	Oncologie
•	Diabetesteam
•	Obesitaswerking
•	Multidisciplinair	pijncentrum
•	Neonatologie
•	Crisisopnames
•	Rugschool
•	Fertiliteit	en	gynaecologie
•	Abortuscentrum
•	Mutualiteiten

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

Toegepaste Psychologie


