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Als mens krijgen we hoe dan ook te maken met 

 moeilijkheden en tegenslagen die eigen zijn aan het

leven. Het is niet altijd en voor iedereen even

vanzelfsprekend om hiermee om te gaan. Soms kan

het ervoor zorgen dat je vastloopt, er niet meer alleen

uit geraakt en niet goed meer weet hoe verder.

Sommigen onder ons hebben er chronisch mee te

maken en kennen deze moeilijkheden al sinds hun

jeugd. Anderen merken op een bepaald punt in het

leven -bij belangrijke gebeurtenissen, moeilijke

situaties of een nieuwe levensfase - dat het niet meer

lukt. 

Hoe dan ook kan therapie een kantelmoment zijn om

anders te leren omgaan met jezelf en de

moeilijkheden die je ervaart. 

Ik schreef dit e-Book omdat ik zowel cliënten als

mensen in mijn persoonlijke omgeving vaak de vraag

hoor stellen 
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WAT DAT EIGENLIJK IS, THERAPIE...



Wat is het verschil tussen een psychiater, een

psycholoog en een psychotherapeut?

Hoe start ik mijn zoektocht naar de juiste hulp?

Wat is therapie? Waarom is therapie zinvol?

Wat kost therapie?

Ik probeer in dit e-Book wat meer duidelijkheid te

geven over volgende vragen: 

Gelukkig wordt het taboe omtrent psychische

moeilijkheden steeds kleiner en spreken meer en

meer mensen zich uit over hun mentale

gezondheid. En toch... De onduidelijkheid over wat

therapie precies is zorgt er bij veel mensen voor dat

de drempel om hulp te zoeken nog te hoog is. Het

is moeilijk om hulp te vragen als je niet weet waar

te beginnen met je zoektocht...
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Laten we beginnen bij de psychiater. Hij of zij is een

arts, gespecialiseerd in de verschillende psychiatrische

stoornissen en de medicamenteuze behandeling

ervan. Hij of zij stelt een klinische diagnose en kan zijn

of haar patiënt medicatie voorschrijven. 

Wat is het verschil tussen een psychiater,
een psycholoog en een psychotherapeut?

Een psycholoog mag dit niet: hij of zij is namelijk

geen arts. Psychologen hebben zich evenwel ook

gespecialiseerd in de psychopathologie en de

behandeling van verschillende psychische stoornissen

via therapeutische methodieken. 

De titel van psycholoog is in België

beschermd. Enkel  psychologen

met een masterdiploma in de

Psychologie, die erkend zijn door

de Psychologencommissie, mogen

deze term gebruiken. 
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Wat is dan een psychotherapeut? Hij of zij is net zoals

een psycholoog gespecialiseerd in het begeleiden van

mensen op vlak van mentale gezondheid. Maar een

therapeut is niet noodzakelijk een psycholoog en dus

niet noodzakelijk geschoold in de menselijke psyche.

Hij of zij  kan ook een ander menswetenschappelijk

basisdiploma hebben. Psychotherapeuten hebben wel

steeds een praktijkgerichte therapieopleiding gevolgd.

Ook de beroepsterm van psychotherapeut is in België

beschermd: enkel hulpverleners die een wettelijke

opleiding hebben gevolgd mogen zich

psychotherapeut noemen. 

Veel psychologen en psychiaters kiezen ervoor om na

hun universitaire opleiding een bijkomende

therapieopleiding te volgen, al is dat voor hen zeker

niet noodzakelijk om in de praktijk aan de slag te gaan.

(In wat volgt gebruik ik voor het gemak de term van

therapeut, maar dit kan dus ook gaan over een

psycholoog of psychiater.)
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Ondanks de grote persoonlijke verschillen kunnen we

toch 4 belangrijke therapeutische stromingen

onderscheiden binnen de psychotherapie.

Therapeuten kiezen voor de stroming die het meest

aansluit bij hun eigen gedachtegoed en overtuigingen.

Het kan dus helpen om over de therapeut in kwestie te

weten vanuit welke stroming hij voornamelijk werkt. 

De zoektocht naar de juiste hulp... 

Ik geef je kort mee wat de belangrijkste aspecten zijn

van deze stromingen.

De manier waarop een therapeut te werk gaat is

afhankelijk van zijn wetenschappelijke en persoonlijke

achtergrond. 
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= zowel individuele therapie als relatie- of gezinstherapie

Therapie = niet altijd in de eerste plaats gericht op de
behandeling van de klachten in het hier en nu, maar op
de onderliggende oorzaken waarvan we ons niet altijd
bewust zijn.

Uitgangspunt: Psychologische klachten zijn het gevolg
van problemen in de ontwikkeling van onze
persoonlijkheid.

Focus: onderliggende, onbewuste processen die vaak
ontstaan zijn in de vroege kindertijd

Psychoanalytische therapie:

Systeemtherapie:

Focus: het systeem/de context waarvan mensen deel zijn 

Uitgangspunt: Psychologische klachten kaderen in de
wisselwerking met onze omgeving. 

Gedragstherapie:

Focus: gedrag en cognitie

Uitgangspunt: Ons gedrag, onze gedachten, emoties en
dus ook psychische klachten zijn het gevolg van wat we
in het verleden geleerd hebben.  

Therapie = het aanleren van nieuw gedrag in het hier en
nu, om zo ook de beleving en betekenisgeving te
veranderen.
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Cliëntgerichte therapie:

Focus: emotionele beleving 

Uitgangspunt: Psychische klachten komen voort uit een
verstoring in de emotionele beleving

Therapie = eerder persoonsgericht dan
symptoomgericht, met focus op de therapeutische
relatie op basis van empathie, echtheid en aanvaarding

Je kan je bij je zoektocht naar een therapeut op deze

informatie baseren. Weet dat de manier van werken

erg verschilt van therapeut tot therapeut en dat er

binnen bepaalde stromingen ook substromingen zijn

met een meer gerichte focus. 

Los van de kennis en specialisatie van de therapeut  is

het zeker even belangrijk dat je bij iemand

terechtkomt bij wie je je goed voelt. Een belangrijke

voorspellende factor van een geslaagde therapie is de

werkrelatie tussen cliënt en therapeut. Als je na een

kennismakingsgesprek het gevoel hebt dat het niet

echt klikt of dat je weinig aansluiting vindt bij zijn of

haar manier van werken, mag je dit dus zeker

aangeven en je zoektocht verder zetten...
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Hoe een therapeutisch traject eruitziet is, zoals je

hierboven al kon lezen, erg afhankelijk van therapeut

tot therapeut. Doorgaans start zo'n traject met één of

meerdere intakegesprekken. De therapeut krijgt zicht

op wie je bent, waar je tegenaanloopt en niet

onbelangrijk: wat er in jouw leven wél goed gaat.

Tijdens zo'n intakefase kan de therapeut jou ook

informatie geven over zijn of haar manier van werken,

zodat ook jij weet waar je aan toe bent. 

Hoe ziet een therapeutisch traject eruit?

Als jullie beide beslissen om een therapeutisch traject

te starten bekijken jullie samen hoe regelmatig de

afspraken worden ingepland. Zeker aan het begin van

een traject kan het belangrijk zijn om elkaar vaak

genoeg te zien zodat jullie een stevige therapeutische

relatie kunnen opbouwen. De meeste therapeuten

starten met tweewekelijkse afspraken, maar als je zelf

voelt dat je intensiever wilt werken kan je dat zeker

aangeven. 
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Een therapeut gaat met jou kijken naar wie je bent en

de manier waarop je jezelf en anderen ervaart. Als dat

nodig is kan hij samen met jou moeilijkheden of

belangrijke zaken  uit het verleden ontwarren en

kijken naar de manieren waarop hier je tot nu toe

mee bent omgegaan. De copingmechanismen die je

doorheen je leven hebt ontwikkeld waren in het

verleden namelijk nuttig, maar blijken niet altijd meer

even goed afgestemd op het hier en nu. 

Wat wordt er nu eigenlijk precies
gedaan in therapie?

Een therapeut helpt je om hierbij stil te staan, jezelf

daardoor beter te begrijpen en dus ook op een vrijere

manier de toekomst aan te gaan. 
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Uiteraard heb je zelf veel te bepalen in therapie. Als jij

ervoor kiest om niet naar het verleden terug te gaan of

om bepaalde pijnlijke zaken niet te willen oprakelen is

dat helemaal jouw keuze. Geen enkele therapie is

zinvol als de cliënt het tegen zijn wil over moeilijke

zaken moet hebben. Het is echter belangrijk om dit

aan je therapeut te laten weten, zodat jullie samen

kunnen zoeken naar wat de therapie voor jou kan

brengen. 

Een therapeut is dus doorgaans geen coach die je

persoonlijk advies en tips geeft, maar het is iemand die je

helpt meer inzicht te krijgen in jouw eigen binnenkant, in

wat jij zélf voelt, wilt en nodig hebt. 

Vaak wordt over therapeuten gezegd dat ze altijd

maar onnodig willen gaan graven in het verleden...

Onnodig graven is natuurlijk nooit zinvol. Maar toch

zit hier een kern van waarheid in: de moeilijkheden

die we vandaag de dag tegenkomen hebben vaak

hun oorsprong in ons verleden. Als we dus tot

duurzame verandering willen komen, zullen we toch

vaak naar onze wortels moeten teruggaan. 
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Hoeveel kost therapie?

Een consultatie bij een psychiater kan zonder

voorschrift van je huisarts. De consultatie wordt

grotendeels terugbetaald door je mutualiteit. Je betaalt

enkel het remgeld. 

Hoeveel een afspraak bij een psycholoog of therapeut

kost verschilt. Zelfstandig therapeuten kiezen zelf hun

uurtarief, dat gemiddeld schommelt tussen 50€ en

80€. Een stukje van dit bedrag wordt door je

mutualiteit of verzekering terugbetaald.

Sinds september 2021 wordt in België meer ingezet op

de terugbetaling van psychologische hulp.

Consultaties bij psychologen die zich hebben

aangesloten bij een netwerk voor geestelijke

gezondheid, dat de conventie 2021 met het RIZIV

heeft getekend, worden voor een groter stuk

terugbetaald. 
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Je betaalt bij zo'n psycholoog nog 11€ per individuele

sessie. Meer info hierover vind je op

https://www.compsy.be/nl/conventie-verstrekking-

van-psychologische-zorg.



Tot slot...

Niet alle psychologen hebben ingetekend op deze

conventie. Het budget dat door de overheid wordt

vrijgemaakt is namelijk nog beperkt. Het aantal

psychologen dat kan intekenen dus ook. Veel

psychologen kiezen er zelf ook voor om niet in te

tekenen omwille van de tot nu toe strenge

voorwaarden die aan psychologen worden opgelegd. 

Ik hoop dat ik je met dit e-Book meer duidelijkheid

heb kunnen geven over wat dat nu is, therapie, en

waar je kan beginnen bij je zoektocht naar de juiste

hulp. Mocht jij iemand zijn die nog twijfelt om de stap

te zetten, dan hoop ik dat ik je er alleszins van heb

kunnen overtuigen dat je door therapie jezelf beter zal

leren kennen, wat je vraag ook is. 

Succes!

Melanie
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