
 

 

 

 

 

 

Begeleiding bij psychische klachten  

en persoonlijke groei 

Integratieve psychotherapie, 
counseling & coaching 

 

 

In het leven kunnen zich situaties en gebeurtenissen 

voordoen die een (grote) emotionele impact hebben. Meestal 

lukt het hier een eigen unieke oplossing voor te vinden en 

met deze situaties om te gaan. Soms lukt dit echter niet. 

Spanning, stress en ontevredenheid kunnen er dan voor 

zorgen dat men zijn authenticiteit ‘verliest’ waardoor men zich 

anders gaat gedragen en anders gaat reageren. Hierdoor 

kunnen psychische klachten ontstaan die een goed en gezond 

functioneren belemmeren.  

Praktijk One biedt professionele begeleiding bij het opheffen 

van psychische klachten, het bevorderen van (zelf)inzicht en 

(zelf)kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het 

versterken van de emotionele draagkracht.  

 

Integratieve begeleiding 

Integratieve psychotherapie richt zich op psychische 

klachten die hun oorsprong hebben op dieperliggend niveau.  

Er wordt gebruik gemaakt van meerdere begeleidingswijzen 

uit verschillende therapeutische stromingen waaronder: 

gestalttherapie, systemisch werk, cognitieve gedragstherapie, 

analytische psychotherapie, creatieve werkvormen en 

existentiële psychotherapie. Hierdoor kan begeleiding op 

maat worden geboden die aansluit bij het menstype van de 

cliënt. Integratieve psychotherapie is een geschikte 

(aanvullende) begeleiding bij lichte tot (zeer) ernstige 

psychische klachten en psychiatrische ziektebeelden. 

 

Integratieve counseling is een vorm van kortdurende, 

praktische en oplossingsgerichte begeleiding die als doel 

heeft: het bevorderen van zelfinzicht en vergroten van (zelf) 

kennis, het vinden van een eigen unieke oplossing en het 

ontwikkelen van vaardigheden waarmee men het leven nu en 

in de toekomst weer op een eigen unieke manier sturing kan 

geven. Integratieve counseling is o.a. geschikt bij: faalangst, 

omgaan met stress en burnout, omgaan met specifieke 

situaties, begeleiding bij actuele rouw, relatieproblemen, 

verbeteren van gedrags- en communicatievaardigheden etc. 

 

 
Meer informatie en doorverwijzing 

Voor doorverwijzing is geen verwijsbrief nodig. Meer 

informatie vindt u op de website: www.praktijkone.nl Voor 

persoonlijk contact kunt u bellen met telefoonnummer: 06 – 

231 88 566 of mailen naar: info@praktijkone.nl    

 

Praktijk One is lid van de Nederlandse Federatie voor 

gezondheidszorg en het SRBAG kwaliteitsregister 

Wees goed voor jezelf, 

Je bent het waard! 

http://www.praktijkone.nl/
mailto:info@praktijkone.nl

