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Werkwijze

Een eerste gesprek heeft tot doel elkaar te leren kennen en zicht te krijgen op de hulpvraag. Er volgt

een uitgebreidere ontwikkelingsanamnese en de probleemgebieden worden in kaart gebracht. Hierbij

nodig ik zowel het kind of de jongere alsook diens omgeving uit zijn/haar zorgen te bespreken. Op die

manier wens ik een zo concreet mogelijk beeld te ontwikkelen van de situatie, om ten slotte het best

passend advies te kunnen formuleren omtrent hoe de therapie er kan uitzien. Indien wordt beslist om

therapie op te starten, zet ik onder het motto ‘iedereen is uniek’ in op kwalitatieve zorg op maat. Mijn

werkwijze kan bijgevolg variëren van speltherapie tot gesprekstherapie. Dit is onder meer afhankelijk

van de aard van de problematiek, de hulpvraag, de mogelijkheden van de cliënt, de interesses van de

cliënt, etc. Gedurende het therapeutisch traject vind ik betrokkenheid van de omgeving van belang, in

onderling overleg met het kind of de jongere, waardoor de omgeving kan helpen ondersteunen. Een

bijzondere aandacht gaat uit naar de sterktes, zowel van het kind of de jongere als van de omgeving.

Doelgroepen

Peuters, kleuters, kinderen en jongeren.

Problematieken

U kan bij mij terecht voor diagnostiek bij een vermoeden van AD(H)D en/of ASS.

U kan bij mij terecht voor therapeutische begeleiding bij:

● Sociaal-emotionele problemen
● Perfectionisme en faalangst
● Vermoeden van of een reeds vastgestelde ontwikkelingsstoornis
● Angstgeraleteerde problematieken
● Stemmings- en depressieve klachten
● Verwerking van ingrijpende levensgebeurtenissen
● …

Werkervaring

Stage 2e master in AZ Delta (kinder- en jeugdpsychiatrie; 2020-2021)

Klinisch psycholoog bij Letterweide (2021-heden)

Klinisch psycholoog in het kinder- en jongerenteam bij PsychO2 (2021-heden)

Ik hecht belang aan voortdurende bijscholing aan de hand van workshops, studiedagen...


