Het intakegesprek met de psycholoog duurt doorgaans 30-45 minuten. Het doel van het gesprek is om er
samen achter te komen wat er precies speelt en zo mogelijk ook wat de oorzaken en gevolgen hier van zijn.
Het is handig om je voor te bereiden op dit gesprek en je gedachten op papier te zetten.
Het model hieronder kun je gebruiken ter voorbereiding. Probeer het in te vullen aan de hand van
onderstaande vragen. Het maakt niet uit als sommige vragen elkaar overlappen of als het moeilijk is om te
bepalen in welk vlak je antwoord past. Schrijf het op, als je dat wilt in een eigen gemaakt vak, en bespreek je
twijfels tijdens het intakegesprek.
Voorbereidende vragen:
-

Wat is het probleem dat je graag wilt bespreken?
Wat zijn jouw gedachten en ideeën over wat er speelt en de totstandkoming hiervan?
Wat zijn de effecten van het probleem op je denken, gevoel (fysiek en emotioneel) en je gedrag
(studie en sociaal)?
Sinds wanneer speelt het probleem?

Voorbeeld:
Probleem
Sinds een maand kan ik het niet opbrengen om mijn huis uit te gaan. Ik vind het moeilijk om nog naar college te gaan. Ik ga eigenlijk alleen nog
maar als ik zeker weet dat ik niks hoef te zeggen en er niks van me verwacht wordt.

Gedachten over het probleem
Ik denk dat ik overdrijf en dat ik niet zo kinderachtig en stom moet doen. Ook denk ik dat het niemand iets kan schelen of ik er nu wel of niet ben.
Misschien heeft het iets te maken met het feit dat de studie toch wel iets moeilijker was dan ik had verwacht, want in de laatste periode heb ik 3
van de 5 tentamens niet gehaald. Verder baal ik ervan dat mijn echte vrienden/familie weinig zie.

Cognitieve (gedachten) en
emotionele gevolgen

Gedragsmatige gevolgen

Fysieke gevolgen

Sociale gevolgen

Mijn gedachten zijn
negatiever

Ik word passiever

Ik voel me meer moe, ook al
slaap ik meer

Ik ontmoet nog maar weinig
mensen en ik raak meer
geïsoleerd zo

Ik slaap meer

Ik voel me naar en ben boos
op mezelf

Niet meer hardlopen

Snel afgeleid en moeite met
concentreren

Ik zit veel achter mijn
computer te niksen

Eenzaam

Ik denk dat ik volgende vakken
zo ook niet ga halen als ik niet
naar college ga

Ik geef mezelf overal de
schuld van

Ik rook en drink meer dan
gewoonlijk

Mijn gezondheid gaat
achteruit omdat ik niet meer
sport en ik ook minder zin heb
om te eten

Omdat ik weinig mensen
ontmoet maak ik ook geen
nieuwe vrienden

Je kunt dit lege model gebruiken voor het probleem dat je wilt bespreken met de psycholoog.
Probleem

Gedachten over het probleem

Cognitieve (gedachten) en
emotionele gevolgen

Gedragsmatige gevolgen

Fysieke gevolgen

Sociale gevolgen

