
Hoe leg je aan je familie uit dat je een psycholoog moet raadplegen? 
Aan het einde van dit artikel is een andere belangrijke kwestie die soms bepalend is voor de beslissing 

om naar een psycholoog te gaan, de relatie met je familie en de mogelijkheid om oprecht en transparant 

met hen te zijn bij het aangeven van je behoefte. Helaas bevinden we ons vaak in familiesystemen die 

deze behoefte nauwelijks begrijpen, waarschijnlijk geconditioneerd door vooroordelen en stereotypen  

(de psycholoog is maar een charlatan, maar waarom moet je een vreemde je zaak vertellen, je mouwen 

opstropen alleen / een , deed je het in het verleden waarom zou je het nu niet doen? ....). Andere keren 

zijn we zelf ondergedompeld in deze stereotypen en valse overtuigingen en daarom zijn we bang voor 

het oordeel van anderen, waardoor we onszelf de mogelijkheid ontzeggen om deze keuze te delen en 

misschien begrip en geruststelling te vinden. 

 Als we ons er zelf van bewust en overtuigd zijn dat de 

psycholoog een hulpmiddel is dat ons in een bepaalde 

periode van ons leven kan helpen om balans te vinden en 

onze welzijnsdoelen te bereiken, zullen we zeker meer op 

ons gemak zijn om met een familielid te communiceren / 

kennis van onze beslissing, bewust van het feit dat we 

ondanks elke afkeuring weten dat we 

 "gezonde mensen zijn die zorgen voor hun emotionele, psychologische en relationele gezondheid!". 

Wanneer je niet naar de psycholoog wilt, maar wel een goede bondgenoot kunt zijn.naar de psycholoog 

gaan?Wanneer en waarom is het nuttig om naar de psycholoog te gaan?Wanneer het nuttig is om naar 

de psycholoog te gaan, komen de volgende onderwerpen aan bod:     

Heeft het zin om naar de psycholoog te gaan?     
Wanneer is het zinvol om naar de psycholoog te gaan?    Waarom en wanneer naar de psycholoog gaan?    

Hoe kunnen we dan begrijpen of we een psycholoog nodig hebben?    Specifieke situaties waarin het 

raadzaam is om contact op te nemen met en naar de psycholoog te gaan    Helpt de psycholoog 

echt?Heeft het zin om naar de psycholoog te gaan? 

Er is veel verkeerde informatie over wat een psycholoog doet, evenals vooroordelen die mensen ervan 

weerhouden om hulp te vragen in geval van nood: "naar de psycholoog gaan doet pijn", "naar de 

psycholoog gaan heeft geen zin", "als je problemen, kunt u ze zelf oplossen "," u wilt uw zaken niet aan 

een vreemde vertellen! " zijn er slechts enkele. 

 Door het gebrek aan kennis van dit beroep in de gewone verbeelding, lijden mensen die naar een 

specialist gaan aan ernstige psychische aandoeningen, stereotypen en valse overtuigingen, waardoor we 

bang zijn voor het oordeel van anderen, bijvoorbeeld "Ik wil wil niet naar de psycholoog anders zal 

iedereen denken dat ik gek ben 

 ", dus als je daarheen gaat is het omdat je de wielen niet op hun plaats hebt, als je in plaats daarvan 

niet gek bent, dan moet je daar niet heen gaan, zelfs als je leeft slecht en ga door met je lijden.In 

werkelijkheid zijn de dingen niet zo, je kunt op bepaalde momenten van je leven vertrouwen op de 

figuur van de psycholoog, je kunt een nuttig pad voor jezelf nemen, om je leven te verkennen en beter 

te leren beheren, de moeilijkheden leren zien onder een ander perspectief.     



We zijn niet perfect en een specialist kan ons helpen onze fouten te analyseren om ons te helpen ze niet 

te herhalen, wat ons naar een vreedzamer bestaan leidt.Wanneer is het zinvol om naar de psycholoog te 

gaan?"Moet ik naar de psycholoog? 

" het is een veel voorkomende vraag, soms vindt het zijn weg wanneer iemand zijn lijden niet kan 

begrijpen, of wanneer zijn gedrag voor zichzelf of voor anderen onbegrijpelijk lijkt.Andere keren wordt 

het een retorische vraag die het verzoek om gekwalificeerde hulp tegenhoudt en uitstelt.Soms wordt 

aangenomen dat na verloop van tijd dingen zichzelf kunnen oplossen, dat u zelf een oplossing kunt 

vinden. 

Maar wat als dit niet gebeurt?  
Wat als daarentegen de problemen en de pijn die ze met zich meebrengen weer de kop opsteken? Als 

lijden een achtergrond van ons leven wordt? Dit zijn de gevallen waarin het voor ons niet goed is om er 

alleen aan te denken en te blijven wachten, maar het gezondste is om de situatie ter hand te nemen, 

contact op te nemen met een specialist, zoals we zouden doen als de motor van onze auto is  

'vastgelopen en konden we niet verder op onze weg.Als je een periode van blokkade of malaise 

doormaakt, is het normaal om voor je geestelijke gezondheid te willen zorgen, net zoals het normaal is 

om naar de dokter te gaan voor je lichamelijke gezondheid.Zelfovertuiging om het zelf te kunnen en te 

moeten doen, kan contraproductief worden en het risico lopen de situatie te verergeren in plaats van in 

staat te zijn om het echt op te lossen. 

Het is bijvoorbeeld heel gebruikelijk om voor angst naar een psycholoog te gaan, voordat het de 

kwaliteit van iemands leven beïnvloedt, kan een deskundige ons echt de tools geven om ermee om te 

gaan en deze stoornis en de oorzaken ervan te overwinnen. 

U kunt om verschillende redenen besluiten om naar de psycholoog te 

gaan, zowel gerelateerd aan een emotionele malaise als aan de wens 

om het psycho-fysieke welzijn te verbeteren en te vergroten.Je hoeft 

niet depressief, verdrietig of angstig te zijn om te besluiten door een 

psycholoog te worden gevolgd. 

Soms ga je naar de specialist alleen maar om te praten en om 

meningen te vragen over je leven of als gevolg van 

oriëntatiebehoeften, of om ons naar een staat van meer sereniteit en 

rust te kunnen leiden.Waarom en wanneer naar de psycholoog 

gaan?De psycholoog behandelt niet alleen "psychiatrische 

stoornissen", maar kan ingrijpen in verschillende levenssferen van de persoon, waar hij kleine of grote 

moeilijkheden kan ondervinden. 

Er is niets mis met het inschakelen van een professional als we een situatie ervaren die onze 

tevredenheid en persoonlijke groei in gevaar brengt.     

Net zoals een monteur een expert is in het functioneren van onze auto, kent de psycholoog de 

mechanismen van psychisch functioneren en de relationele dynamiek die in staat zijn om het beheer van 

problemen te vergemakkelijken.Hoe kunnen we dan begrijpen of we een psycholoog nodig hebben? 



Samenvattend kunnen de omstandigheden om zich tot een psycholoog te wenden zijn: een psychisch 

lijden dat de sferen van ons leven beïnvloedt en niet kan blijven worden genegeerd of de wens om te 

verbeteren, persoonlijke groei met als doel een superieur psychofysisch welzijn te bereiken. 

De specifieke situaties waarin het raadzaam is om contact op te nemen met en naar de psycholoog te 

gaan zijn:    als u niet in staat bent een probleem op te lossen en voordeel te halen uit het advies van 

familie of vrienden;    als je voelt dat je je karakter en persoonlijkheid wilt verbeteren;    het bewustzijn 

van zichzelf, van anderen en van de eigen familie, sentimentele, werk, sociale sfeer te verbeteren door 

het vergroten van je potentieel 


