
Psychologische

ondersteuning



Psychologische diagnostiek en

behandeling
Wanneer bij u sprake is van psychische problemen,
zoals angsten, depressiviteit, veranderingen in het
gedrag, (het vermoeden van) dementie, dan kunt u
terecht bij de psychologen voor advies, diagnostiek
en behandeling.

Intake en diagnostiek
Ondanks psychische problemen
wilt u zo goed mogelijk blijven
functioneren. De psychologen van
Archipel ondersteunen u daar
graag bij. Zij  zijn er voor u als u
problemen ervaart als angsten,
depressiviteit of veranderend
gedrag.

We gaan in gesprek met u en
eventueel met uw naasten om te
achterhalen wat er precies met u
aan de hand is en hoe het komt
dat u vastloopt op bepaalde
gebieden. Soms vragen we u
aanvullend een vragenlijst in te
vullen of een test te doen. Dit
gebeurt onder begeleiding van
een psycholoog of diagnostisch
medewerker. 

Behandeling
De behandeling van
psychologische klachten kan kort
of langdurend zijn afhankelijk van
de vraag en mogelijkheden. De
behandeling bestaat in de basis
uit gesprekken met u als cliënt of
met andere cliënten in een (kleine)
groep. Hierbij kunt u denken aan:
• gedragstherapie (doen),
• cognitieve training (denken),
• cognitieve training om nieuwe

strategieën aan te leren bij o.a.
geheugen-, plannings- of
aandachtsproblemen,

• mindfulness (hier en nu),
• acceptatie-therapie,
• oplossingsgerichte therapie of

dierbare herinneringen training.
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Hierbij werken de psychologen
nauw samen met de verschillende
andere behandelaren, verpleging
en verzorging om de behandeling
zo goed mogelijk te laten aan-
sluiten op uw vraag en behoeften. 
 
Als behandeling van de cliënt zelf
niet meer mogelijk is bijvoorbeed
door de ziekte, dan behandelen
wij mediatief. Dat wil zeggen dat
wij het zorgteam en de familie
ondersteunen en coachen om het
contact en de leefomgeving van de
cliënt te verbeteren.
 

Werkgebieden
Wij werken op het gebied van:
• dementie (zowel op oudere als

jongere leeftijd),
• revalidatie,
• niet-aangeboren hersenletsel,
• Korsakov,
• Parkinson,
• MS,
• Huntington,
• Gerontopsychiatrie (angst,

stemming, psychose,
persoonlijkheid),

• seksualiteit.

Psychologen bij Archipel
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Financiering
We kijken graag samen met u naar
de mogelijke financiering. Als u bij
Archipel in behandeling bent op
basis van een ZZP (zorg-zwaarte-
pakket) dan verloopt de
financiering automatisch en zijn er
voor u geen bijkomende kosten
aan verbonden. Bent u niet in
behandeling bij Archipel, dan
gaan we graag in gesprek met u
samen kijken naar de
mogelijkheden.
 
 

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we
u graag naar uw contact-
verzorgende of naar de website
www.archipelzorggroep.nl.

Archipel biedt een combinatie van zorg,

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

op de manier die zij kiezen. We hebben een

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

specialisten in de zorg voor bijzondere

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

door de zorg van onze medewerkers en

vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf

vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf

aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

Archipel Dienst Behandeling

Parklaan 97

5613 BC Eindhoven

t 040 261 01 02

SecretariaatDienstBehandeling.

Dommelhoef@archipelzorggroep.nl

www.archipelzorggroep.nl

Archipel Servicepunt

t 040 261 01 02

het gevoel van samen


