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WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN PSYCHOLOOG,
EEN PSYCHOTHERAPEUT EN EEN PSYCHIATER?

Een psycholoog is een hulpverlener die een masterdiploma in de
psychologie heeft behaald. Wanneer je in begeleiding gaat bij een
psycholoog is dit waarschijnlijk bij een ‘klinisch psycholoog’.
Psychologen hebben zich toegespitst op de kennis over psychische
stoornissen en de behandeling hiervan.

Een psychotherapeut is een hulpverlener die naast een basisopleiding
(psychologie of geneeskunde) ook een postgraduaat in de
psychotherapie volgde. Dit is een zeer praktische-ervaringsgerichte
opleiding waardoor ze meer gespecialiseerd zijn in het begeleiden van
mensen op geestelijk vlak, waarbij veel inzicht gecreëerd wordt in het
mentaal functioneren van een persoon.

Een psychiater is een arts die gespecialiseerd is in de psychiatrie. Hierbij
gaat het vooral om mentale stoornissen en de medische behandeling
ervan. Een psychiater mag ook medicatie voorschrijven.



WAT IS STRESS?
Ons stresssysteem is een oeroud overlevingsmechanisme. Hierdoor zijn
we geneigd om bij gevaar een vecht-, vlucht- of freeze-reactie aan te
nemen. Het is een natuurlijke reactie van je lichaam op spanning. Dit is
zeer nuttig aangezien dit onze overlevingskans vergrootte wanneer we
worden achterna gezeten door een wild beest.

Echter, in onze huidige maatschappij zijn oorzaken van stress vaak heel
anders, zoals een deadline behalen, file, een examen…waarbij ons
stresssysteem niet altijd aangepast reageert.

Wanneer stress chronisch wordt en er niet voldoende recuperatie is,
dan spreken we van overspanning en wanneer dit lang aanhoudt
spreken we van burn-out.

HOE VERLOOPT DE PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING?
We beginnen met één of meerdere kennismakingsgesprekken. Hierin
leren we elkaar wat beter kennen en worden de klachten in kaart
gebracht. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is voor jouw
persoonlijk verhaal. Vervolgens gaan we concreet aan de slag met
behulp van wetenschappelijk gebaseerde technieken en psycho-
educatie. We gaan samen op zoek naar welke technieken voor jou
helpen. Om alles uit de sessies te halen wordt er ook met
huiswerkopdrachten gewerkt. Dit gaat vaak over het bewust worden van
iets of het toepassen en oefenen van technieken in het dagelijks leven.



Over Taboe
Bij Taboe kom je als cliënt terecht in een huiselijke praktijk waar alles

bespreekbaar is. Zowel kinderen als volwassenen zijn bij ons welkom. Taboe
is een plek waar je 100% jezelf kan zijn, een plaats waar je kan groeien en
ontwikkelen. Wij focussen steeds op het positieve en begeleiden jou in het

worden van de beste versie van jezelf.

De grootste sterkte van Taboe is het multidisciplinaire team waarbij iedere
therapeut beschikt over eigen kennis en expertise, hierdoor kunnen wij
steeds op de best mogelijke manier inspelen op jouw hulpvraag.

Samenwerking tussen onze therapeuten en met de omgeving van de cliënt is
bij Taboe uiterst belangrijk.


