Stagiaire psychologie binnen psychologiepraktijk Olij
Beste cliënten,
Sinds 11 november 2021 is een stagiaire psychologie gestart met haar stage bij
psychologiepraktijk Olij. Ze kijkt mee bij behandelingen en doet klinische (e-health,
diagnostiek, coaching) en administratieve werkzaamheden. Dat betekent dat ze ook in uw
behandeling kan worden betrokken. Als zij iets therapeutisch doet, is dat altijd extra en gaat
dat niet af van uw reguliere behandelminuten. En zoals u gewend bent, gebeurt dit niet als u
dit niet wilt. Dat geldt ook voor het meekijken bij behandelingen. Als u dat liever niet heeft,
geef dit dan gerust aan bij uw behandelaar!
Hieronder stelt ze zich aan u voor.
Hartelijke groet,
Rob Olij

Mijn naam is Nienke Versteegen, ik ben 21 jaar en woon in
Eindhoven. Daardoor moet ik wel even reizen voordat ik in Den
Haag ben, maar dit vind ik het zeker waard.
Ik ben na het bepalen van mijn gymnasiumdiploma, gaan studeren
in Tilburg.
Hier heb ik de bachelor psychologie gevolgd, zowel de cognitieve
neuropsychologie als de medische psychologie richting. Nu ben ik
bezig met het afronden van de master cognitieve neuropsychologie.
Het heeft me altijd geïnteresseerd hoe de hersenen een rol spelen
in gedrag en stoornissen en deze master sluit daar mooi bij aan.
Helaas leren we op de opleiding niks over behandeltechnieken en
andere aspecten uit de praktijk, daarom is het belangrijk dat ik nu
bij mijn stage zo veel mogelijk kan leren over de praktijk en dus ook zoveel mogelijk bij Rob
mee mag kijken tijdens zijn behandelingen. Hiervoor krijg ik na mijn stage ook niet meer de
kans, omdat ik dan met mijn eigen cliënten mag gaan werken.
Ik hoop dat u mij de kans geeft om zoveel mogelijk te leren, zodat ik later ook mensen kan
helpen met hun problemen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ze altijd aan me vragen.
Met vriendelijke groet,
Nienke Versteegen

