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Iedereen kent wel een periode dat je minder lekker in je 
vel zit. Bijvoorbeeld door een scheiding, werkproblemen, 
relatieproblemen of een (andere) nare gebeurtenis. 
Vaak kun je dat zelf oplossen, maar soms lukt dat niet 
of onvoldoende en komen de klachten steeds weer 
terug. Een psycholoog kan je dan helpen. Met een 
aantal gesprekken leer je om grip te krijgen op 
jouw klachten of problemen, zodat je er weer op 
eigen kracht mee verder kunt.



Psychologische zorg
De psychologische zorg die Stip 
aanbiedt is kortdurend, persoonlijk, 
en op maat. We werken ‘evidence 
based’, wat betekent dat we gebruik 
maken van wetenschappelijk aan-
getoonde methodes en technieken. 
Hierbij kan je onder andere denken 
aan cognitieve gedragstherapie, 
EMDR, en Mindfulness. Ons uitgangs-
punt is cliëntgericht werken, dat wil 
zeggen dat jij als persoon centraal 
staat en de behandeling wordt afge-
stemd op jouw wensen en behoef-
ten. Dat kan inzicht gevend zijn, maar 
ook meer praktisch en concreet.

Contractvrij
Stip sluit geen contracten 

met zorgverzekeraars, omdat dit 
ons meer ruimte en vrijheid geeft om 
met jou samen te bepalen hoe de be-

handeling eruit komt te zien. Je ontvangt 
van ons per consult een factuur en kunt 

deze aan het einde van je behandeling bij 
de zorgverzekering declareren. 

 Afhankelijk van jouw persoonlijke 
situatie betaal je soms

een eigen bijdrage.

Klachten waarmee je bij ons terecht 
kunt, zijn:

Angst- en paniekklachten
Somberheid, depressie
Piekeren en slaapproblemen
Stressklachten 
Werk- of studieproblemen
Onzekerheid, faalangst of een 
negatief zelfbeeld
Rouw of andere verlieservaringen
Problemen in de omgang met 
anderen
Klachten door een heftige of
traumatische gebeurtenis

Nicole
werkzaam in de zorg

“Door de gesprekken heb ik gebeur-
tenissen goed kunnen verwerken, 
voel ik me minder onzeker en durf 

ik me meer uit te spreken. Ik heb 
geleerd om meer voor mezelf 

op te komen en nee te zeggen. 
Ik voel me weer rustig en zit 

weer goed in mijn vel.”

Uit onderzoek blijkt dat ruim 
4 op de 10 mensen in Nederland 

ooit in hun leven één of meerdere 
psychische aandoeningen heb-

ben gehad. Het gaat om ongeveer 
evenveel mannen als vrouwen.
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