
Psychologiepraktĳk 

Behandeling van volwassenen vanaf 18 jaar
in de Generalistische Basis GGZ.

Individuele therapie - EMDR – Coaching
Mindfulness - ACT - Wandeltherapie- PCI 

Voor wie?

Het is menselĳk dat zich in het leven probleem-
situaties kunnen voordoen met uzelf of in het 
contact met anderen. Er kunnen problemen zĳn 
die uw mogelĳkheden overstĳgen er mee om te 
gaan omdat u ze niet eerder bent tegengekomen, 
ze heftig zĳn, aanhouden of regelmatig terug-
keren. Dat kan psychische klachten veroorzaken 
die u in het functioneren belemmeren. Meestal 
hebben we voldoende aan ondersteuning en 
hulp uit onze directe omgeving. Wanneer het 
uzelf niet lukt deze klachten te verminderen of 
te verhelpen, dan kunt u bĳ mĳ terecht voor 
psychologische behandeling. In mĳn praktĳk 
behandel ik individueel volwassenen vanaf 18 
jaar binnen de Generalistische Basis GGZ.

Generalistische BGGZ

Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor 
mensen met lichte tot matige psychische proble-
men. De therapie is vaak kortdurend (maximaal 
12 gesprekken) en klachtgericht. De inschatting 
en duur van het traject zal ik samen met u maken 

in de intakefase. De huisarts heeft de centrale rol 
bĳ de signalering van klachten en de verwĳzing. 
Een verwĳsbrief van uw huisarts is nodig.

U kunt terecht met de volgende klachten:

* Angst- en paniekklachten, hyperventileren
* Klachten na een zeer ingrĳpende gebeurtenis
* Depressieve klachten, somberheid, piekeren
* Onzekerheid, faalangst of gevoelens van minder-
waardigheid
* Problemen met assertiviteit
* Burn-out
* Stress en spanningsklachten
* Chronische pĳn of andere lichamelĳke klachten 
waarbĳ ook psychische aspecten een rol spelen
* Uit balans zĳn in het dagelĳks leven
* Rouw en verlies
* Levens faseproblematiek of zingevingsvraag-
stukken (wat wil ik?)

U kunt niet in mĳn praktĳk terecht wanneer er 
sprake is van ernstige depressieve klachten met 
suïcidale gedachten, verslavingsproblematiek, 
psychoses, agressieproblematiek of persoonlĳk-
heidsproblemen.

Werkwĳze

Ik vind het belangrĳk de behandeling zoveel 
mogelĳk op uw klachten en hulpvraag af te 
stemmen. Ik ga op een praktische, actieve manier 
te werk waarbĳ de focus ligt op het hier en nu.

De behandeling bestaat uit een intakefase en een 
behandelfase. De intakefase bestaat uit één of 
twee gesprekken en het afnemen en bespreken 
van één of meerdere vragenlĳsten. Op basis 
hiervan maak ik samen met u een behandelplan 
met hierin een voorstel van therapie en inschat-
ting van duur van de behandeling. De afspraken 
worden vastgelegd in de behandelovereenkomst. 
In de behandelfase maak ik gebruik van verschil-
lende therapievormen zoals EMDR, Cognitieve 
Gedragstherapie (CGT), Acceptance and Commit-
ment Therapy (ACT) en mindfulness.

Hoe komt u in aanmerking voor 

psychologische zorg?

De psychologische behandeling valt onder de 
Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Om voor een 
(gedeeltelĳke) vergoeding van de behandeling 
in de Basis GGZ in aanmerking te komen heeft u 
een verwĳsbrief nodig van uw huisarts met 
daarop een geldige (vermoedelĳke) diagnose.

Heeft u geen diagnose die onder de basisver-
goeding valt of wilt u dit niet, dan kunt u zich 
ook aanmelden bĳ mĳn praktĳk, u dient dan de 
behandeling zelf te betalen.

Voor meer informatie over vergoedingen en 
tarieven verwĳs ik u naar het ingesloten 
informatieblad of kĳk op www.psychologie-
praktĳkrg.nl/vergoedingenentarieven.

Contact opnemen?

Omdat ik een persoonlĳke benadering heel 
belangrĳk vind heeft mĳn praktĳk een klein-
schalig karakter. Mĳn praktĳk ligt vrĳ in een 
rustige tuin en met de polder nabĳ behoort 
wandeltherapie ook tot de mogelĳkheden.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt 
u contact opnemen met mĳ via e-mail of telefoon. 
Wilt u, vanwege uw privacy, in uw e-mail geen 
persoonlĳke informatie zetten over uw klachten. 

Psychologiepraktĳk Ronit Geessink
Dĳkstraat 6 - Gendt
Telefoon: 06- 45059041
Email: info@psychologiepraktĳkrg.nl 
Website: www.psychologiepraktĳkrg.nl
BIG: 19053054825
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