Gerard van der Branden
GZ-psycholoog

ADRES

Statio nsstraat 53, Utrecht, 2434 AB

T ELEFOON

06-81159877

E-MAIL

email@vo o rbeeld.co m

GEBOORT EPLAAT S

Haarlem

NAT IONALIT EIT

Nederlandse

RIJBEWIJS

B

SOCIALE
PROFIELEN

Linkedin

01 PROFIEL

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

"Gerard is een gz-psycholoog waar patiënten (en collega's) op bouwen. Hij is empathisch,
professioneel en heeft snel door wie wat nodig heeft." - Mandy, collega

02 WERKERVARING
feb 2016 – Heden
Rotterdam

GZ-psycholoog, Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid
Als gz-psycho lo o g behandel ik patiënten met psychische sto o rnissen en pro blemen in
hun levenssfeer. Dit do e ik binnen een multi-disciplinair team van huisartsen,
psycho lo gen en gz-psycho lo gen.
Intakegesprekken vo eren met patiënten
Inschatten van de aanmeldingspro blematiek
Op basis van o nderzo ek, o bservatie en diagno se advies geven
Behandel- en begeleidingsplannen o p maat schrijven
Co llega’s adviseren en begeleiden bij de uitvo ering van behandel- en
begeleidingstrajecten
Fungeren als therapeut bij gro epsbehandeling
Actief deelnemen aan werko verleg en multidisciplinair teamo verleg (intake- en
behandelo verleg)
Het mooiste vind ik het snelle schakelen in moeilijke situaties, door oplossingsgericht en
tegelijk rustig te blijven, hebben mijn patiënten vaak niets door van deze situatie.

no v 2013 – feb 2016
Utrecht

GZ-psycholoog, UMC
Onderdeel geweest van een dynamisch team met 20 gz-psycho lo gen. De

patiënttevredenheid was hier erg belangrijk en we streefden ernaar o m de ho o gste
kwaliteit te leveren. Onze patiënten waren o nderdeel van o ns team, we deden het echt
samen.
Deelname aan multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen
Werkbegeleiding geven aan basispsycho lo gen
Het leveren van een bijdrage aan de o ntwikkeling en uitvo ering van nascho ling vo o r
pro fessio nals en aan wetenschappelijk o nderzo ek
Bijdrage leveren aan de o ntwikkeling van behandelpro gramma’s
Ervaring met EMDR en schematherapie
De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.

sep 2011 – no v 2013

GZ-psycholoog in opleiding, Jeugdzorg Groningen
Onder supervisie het praktijkgedeelte van de o pleiding to t gz-psycho lo o g do o rlo pen.
Ik heb mezelf gefo cust o p de deelgebieden:
diagno stiek
indicatiestelling
behandeling
o verige taken
De mooiste complimenten krijg ik tijdens een behandeling, wanneer alle emoties puur
zijn en mijn patiënten oprecht dankbaar zijn voor mijn begeleiding.

03 OPLEIDING
sep 2011 – sep 2013

Opleiding tot gz-psycholoog, diﬀerentiatie kinderen & jeugd
Rijksuniversiteit Groningen
Een co mbinatie van praktijkervaring (2790 uur) en curso risch o nderwijs (480 uur).
Dat ko mt neer o p twee jaar lang vier dagen in de week werken (o nder supervisie) en
één dag in de week o nderwijs vo lgen. De praktijkervaring heb ik o pgedaan in de vo rm
van een betaalde aanstelling bij een erkende praktijko pleidingsinstelling.

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 2012 – sep 2013
Utrecht

Praktijkstage als psycholoog, UMC
T ijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als psycho lo o g (o nder begeleiding).
Intakegesprekken vo eren met patiënten
Inschatten van de aanmeldingspro blematiek
Uitvo eren van scho o lo bservaties
Uitvo eren van psycho lo gisch o nderzo ek
Uitvo eren van behandelingen
Op basis van o nderzo ek, o bservatie en diagno se advies geven
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 zorgplannen, Praktijk Voetje

07 HOBBY'S

Go ede gesprekken, theater, dansen en lezen

