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01 PROFIEL

Makkelijk co ntact met cliënten, vertro uwensband, po sitief, energiek en altijd denken in
mo gelijkheden.

"Cara is een psycholoog waar cliënten (en collega's) op bouwen. Ze is empathisch,
professioneel en heeft snel door wie wat nodig heeft." - Mandy, collega

02 WERKERVARING
feb 2016 – Heden
Rotterdam

Psycholoog, GGZ Zuid-Holland-Zuid
Als psycho lo o g behandel ik cliënten met o p het mo ment dat ze er zelf niet meer
uitko men. Deze hulp is gericht o p het innerlijke, via het gedrag, de ervaringen, de
denkwijze en het gevo el van de cliënt zelf. Als psycho lo o g geef ik kennis, inzichten,
mo gelijkheden en perspectief.
Cliënten klinisch behandeld met alle vo o rko mende psychische pro blematiek
Fo cus o p perso o nlijkheids- en stemmingspro blematiek
Individuele en gro epen cliënten met psychiatrische en psycho so ciale klachten
begeleid en behandeld
De wensen en mo gelijkheden van de cliënt als uitgangspunt geno men vo o r hun
herstel en zelfredzaamheid
Het verrichten van intakes
Het verrichten van diagno stiek en indicatiestelling
Het mede-o pstellen en uitvo eren van behandelplannen
Co ö rdineren en bewaken van de uitvo ering van de vastgestelde behandeldo elen
Nauwe samenwerking met de regiebehandelaar
Bijdrage geleverd aan de do o ro ntwikkeling van behandelmetho den
Het mooiste vind ik het snelle schakelen binnen alle emoties van de patiënt. Door
oplossingsgericht en tegelijk rustig te blijven, worden mijn patiënten ook sneller rustig.

no v 2012 – feb 2016
Utrecht

Psycholoog, GGZ ingeest
Onderdeel geweest van een dynamisch team met 20 psycho lo gen. We streefden
ernaar o m de ho o gste kwaliteit te leveren. Onze cliënten waren o nderdeel van o ns
team, we deden het echt samen.
Wekelijks een multidisciplinaire o verleg gevo erd
Psycho diagno stisch o nderzo ek uitvo eren
Adviesgesprekken vo eren met vo lwassenen en o uderen
Vo lwassenen en o uderen behandeld met uiteenlo pende pro blematiek, zo wel in
basis-ggz als specialistische ggz
Samengewerkt in een hecht multidisciplinair behandelteam
Ervaring o pgedaan met psychische interventie in re-integratietrajecten
Metho dische begeleiding gebo den in de vo rm van psycho -educatie en
psycho lo gische behandeling
Ambulante gesprekken vo eren
Heftige dynamieken in de gro ep met cliënten beheersbaar ho uden en deze po sitief
beïnvlo ed
De o ntwikkeling van cliënten vo lgen
Behandelgesprekken vo eren
Behandelplannen evalueren en bijstellen waar no dig
Behandelrappo rtages schrijven in het elektro nisch cliëntenregistratiedo ssier
De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.

03 OPLEIDING
sep 2007 – sep 2011

Universiteit van Utrecht
Psychologie
Een ﬁjne studieperio de waarin het in de basis ging o ver ho e mensen zich gedragen. Je
leert te verklaren, te o nderzo eken en na te denken o ver alles wat te maken heeft met
de innerlijke mens. Hierbij ho o rt perso o nlijke pro blemen maatschappelijk analyseren
en o plo ssingen te zo eken o o k bij.

sep 2002 – jun 2007

Waardenburg

Utrecht

VWO diploma

04 VAARDIGHEDEN

Communicat ief st erk, goed
luist eren, st ressbest endig,
oplossingsgericht , doorzet t er

05 STAGES

sep 2011 – no v 2012
Utrecht

Werkervaringsplek als psycholoog onder supervisie, Praktijk
P
T ijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als psycho lo o g (o nder supervisie).
Individuele en gro epen cliënten met psychiatrische en psycho so ciale klachten
begeleid en behandeld
De wensen en mo gelijkheden van de cliënt als uitgangspunt geno men vo o r hun
herstel en zelfredzaamheid
Het verrichten van intakes
Het mede-o pstellen en uitvo eren van behandelplannen
Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik zelfstandig als
psycholoog werk.

06 CURSUSSEN
sep 2018 – o kt 2018

Multidisciplinair samenwerken, Communicatie Zorg

mei 2017 – mei 2017

Samenwerken met je patiënt, UMC Utrecht

mrt 2016 – mrt 2016

Persoonlijke behandelplannen, Praktijk Voetje

07 HOBBY'S

Go ede gesprekken, theater, dansen en lezen

