5070 Klinisch psycholoog
De preventie van, de psychodiagnostiek van (onderzoek, opsporen, psychologische assessment, casusformulering )
en het interveniëren bij (plannen, implementeren, uitvoeren en evalueren van psychologische interventies)
Algemeen doel psychisch en lichamelijk lijden evenals het bevorderen van de levenskwaliteit van individuen en/of groepen.

Activiteiten
Psychologische evaluatie: psychologische evaluatie van problemen, mogelijkheden en vragen, geassocieerd met
individuen, groepen en/of organisaties

Taak:

•

Past psychometrische principes toe

•

Gebruikt onderbouwd de methoden van psychologische evaluatie bij het individu en zijn context

•

Past de technieken van psychologische evaluatie toe bij het individu en zijn context

Taak

• Gebruikt classificatiesystemen van psychische en fysieke stoornissen
• Communiceert de bevindingen van de psychologische evaluatie naar de betrokken partijen: patiënt, arts,
context, behandelteam…

Psychologische Interventies: interventies toepassen om lichamelijk en geestelijk lijden te voorkomen, verlichten en
om gezondheid en welvaren van individuen, groepen en organisaties te bevorderen

Taak

• Plant, implementeert, en voert psychologische interventies uit en evalueert deze ook (vb. psycho –
educatie) bij het individu en zijn context
•

Gebruikt ontwikkelde klinische vaardigheden

•

Begeleidt het (interdisciplinair) team in de psychologische aanpak

•

Treedt op als consultant, adviesverlener voor het individu en zijn context

Taak

•

Risico – taxatie (vb. suïcide – preventie, hervalpreventie, agressie, …)

Creëren en coördineren van psychologische zorgtrajecten rond de patiënt/bewoner intra-en extramuraal

Taak

Is op autonome wijze in staat een klachtanalyse, een probleemanalyse, een verklaringsanalyse en een
indicatieanalyse te maken conform de (herhaalde) diagnostische cyclus die de vraagstelling van de patiënt helder
kadert, begrijpbaar maakt en richting geeft aan het behandelbeleid van een patiënt.

Taak

Past autonoom behandelmethodes toe en ziet toe op de toegepaste zorg conform deze analyses
Het optimaliseren van de hulpverlening
Taak

• Kent de gemeenschappelijke en verschillende bijdragen van andere disciplines/sectoren voor de
doelpopulatie
· Functioneert als katalysator in interdisciplinaire contexten binnen het ruimere netwerk rond de
patiënt/bewoner
• Participeert in interdisciplinaire samenwerking/overleg om resultaten naar doelproblematiek te
verbeteren
• Neemt deel aan eenheidsoverstijgende overlegorganen (vb. artsen, zorgmanagers,… ) om het
behandelaanbod en de samenwerking te verbeteren
•

Neemt deel aan klinische studies ter optimalisering van klinisch psychologische zorg

Andere activiteiten:
· Begeleidt de stagiairs uit de masterstage als stagementor
·

Taak

Staat in voor het overleg met de betrokken onderwijsinstellingen

Taak

Criteria

Kennis en kunde
Basisopleiding klinisch psycholoog:

•
·
•
•

Heeft een opleiding conform de wettelijke vereisten voor de uitoefening van de klinisch psychologie
Conformeert zich aan de deontologie van de psycholoog
Is geviseerd door FOD Volksgezondheid en erkend door Vlaams agentschap Zorg en gezondheid
Kunnen werken met specifieke informatica - toepassingen

Inwerktijd:
• 12 maanden
Permanente vorming:
•

Wettelijke verplichting op vlak van psychologisch handelen: erkenningsvoorwaarden Vlaams agentschap

Leiding geven
Psychologische zorgtrajecten:
• verzorgt zelfstandig de functionele, niet-hiërarchische, zorginhoudelijke leiding, beheert de directe
dienstverlening en/of voert het beleid over organisaties of zorgprogramma's ;
•

neemt verantwoordelijkheid voor de psychologische aspecten van zorg en van het team functioneren

• neemt hiërarchische en superviserende en leiding waar over klinisch psychologen in opleidingstrajecten
en niet-autonoom werkende zorgverleners

Communicatie

Criteria

•

Kan duidelijk en objectief communiceren in groep en een eigen standpunt overbrengen.

•

Kan een vertrouwensrelatie en een psychologische werkrelatie ontwikkelen

•
•

Bespreekt in informele/formele contacten met de artsen eventuele problemen van de patiënt
Doet verslag van het psychologisch handelen

•

Bespreekt in vakgroepen en in het teamoverleg nieuwe ontwikkelingen in het vakdomein;

• Bespreekt de geestelijke gezondheidstoestand van de patiënten/bewoners in het psychologisch en
multidisciplinair werkoverleg (vb. met artsen en psychiaters);
• Overleg met externe partners om voorziening overschrijdende initiatieven te bevorderen
• Beschikt over uitmuntende relationele en communicatieve vaardigheden naar patiënten/bewoners,
collega’s, netwerken, …
• Verzorgt de contacten en overleg met de familie
Probleemoplossing
•

is probleemoplosser en katalysator bij relationele problemen bij patiënten, maar ook bij medewerkers

•

Beheert conflicten m.b.t. de psychologische functie

Plant, implementeert, evalueert en stuurt psychologische interventies bij
• Zoekt mogelijkheden voor de implementatie van nieuwe ontwikkelingen in het vakdomein binnen de
dienst om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.
• Biedt vorming aan op afdelings – en eenheidsoverstijgend niveau
•

Verantwoordelijkheid
•

Respecteert de deontologische verplichtingen

•
•
•

Beheert autonoom het psychologisch dossier
Neemt autonoom onderzoeken af, voert autonoom psychologische interventies uit
Medewerking wetenschappelijk onderzoek

•

Organiseert interne en externe opleidingen

•
•
•

Neemt autonome verantwoordelijkheid naar patiënten/bewoners, collega’s en externe netwerken
Werkt zelfstandig groepsprogramma’s uit voor de doelgroep en verzorgt de uitvoering ervan.
Dient zich beschikbaar te stellen bij crisis.

Omgevingsfactoren
•
•
•
•
•

Werken aan een beeldscherm (<80%) is vereist voor het uitoefenen van de functie;
Regelmatig contact met agressie
Werkt voortdurend met leed, ziekte of dood
Regelmatig contact met vuil en slechte geuren
Af ten toe contact met besmettelijke ziekten

