
Gerard van der Branden
GZ-psycholoog

Makkelijk contact met patiënten, vertrouwensband, positief, energiek en altijd
denken in mogelijkheden.

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

GZ-psycholoog, Jeugdzorg Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam
februari 2016  –  Heden

Als gz-psycholoog behandel ik patiënten met psychische stoornissen en
problemen in hun levenssfeer. Dit doe ik binnen een multi-disciplinair team van
huisartsen, psychologen en gz-psychologen.

Intakegesprekken voeren met patiënten
Inschatten van de aanmeldingsproblematiek
Op basis van onderzoek, observatie en diagnose advies geven
Behandel- en begeleidingsplannen op maat schrijven
Collega’s adviseren en begeleiden bij de uitvoering van behandel- en
begeleidingstrajecten
Fungeren als therapeut bij groepsbehandeling
Actief deelnemen aan werkoverleg en multidisciplinair teamoverleg (intake-
en behandeloverleg)

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.

GZ-psycholoog, UMC, Utrecht
november 2013  –  februari 2016

Onderdeel geweest van een dynamisch team met 20 gz-psychologen. De
patiënttevredenheid was hier erg belangrijk en we streefden ernaar om de
hoogste kwaliteit te leveren. Onze patiënten waren onderdeel van ons team, we
deden het echt samen. 

Deelname aan multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen
Werkbegeleiding geven aan basispsychologen
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van
nascholing voor professionals en aan wetenschappelijk onderzoek
Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van behandelprogramma’s
Ervaring met EMDR en schematherapie

De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.
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GZ-psycholoog in opleiding, Jeugdzorg Groningen
september 2011  –  november 2013

Onder supervisie het praktijkgedeelte van de opleiding tot gz-psycholoog
doorlopen. Ik heb mezelf gefocust op de deelgebieden:

diagnostiek
indicatiestelling
behandeling 
overige taken

De mooiste complimenten krijg ik tijdens een behandeling, wanneer alle emoties
puur zijn en mijn patiënten oprecht dankbaar zijn voor mijn begeleiding.

Rijksuniversiteit Groningen, Opleiding tot gz-psycholoog,
differentiatie kinderen & jeugd
september 2011  –  september 2013

Een combinatie van praktijkervaring (2790 uur) en cursorisch onderwijs (480
uur).
Dat komt neer op twee jaar lang vier dagen in de week werken (onder supervisie)
en één dag in de week onderwijs volgen. De praktijkervaring heb ik opgedaan in
de vorm van een betaalde aanstelling bij een erkende
praktijkopleidingsinstelling. 

Psychologie, Universiteit van Utrecht
september 2007  –  september 2011

Een fijne studieperiode waarin het in de basis ging over hoe mensen zich
gedragen. Je leert te verklaren, te onderzoeken en na te denken over alles wat te
maken hee� met de innerlijke mens. Hierbij hoort persoonlijke problemen
maatschappelijk analyseren en oplossingen te zoeken ook bij. 

VWO diploma, Waardenburg, Utrecht
september 2002  –  juni 2007

Praktijkstage als psycholoog, UMC, Utrecht
september 2012  –  september 2013

Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als psycholoog (onder
begeleiding). 

Intakegesprekken voeren met patiënten
Inschatten van de aanmeldingsproblematiek
Uitvoeren van schoolobservaties
Uitvoeren van psychologisch onderzoek
Uitvoeren van behandelingen
Op basis van onderzoek, observatie en diagnose advies geven

Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik zelfstandig als
psycholoog werk.
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Multidisciplinair samenwerken, Communicatie Zorg
september 2018  –  oktober 2018

Samenwerken met je patiënt, UMC Utrecht
mei 2017  –  mei 2017

Persoonlijke zorgplannen, Praktijk Voetje
maart 2016  –  maart 2016


