
Persoonlijke beschrijving 

Ik ben Horanka Uyttenhove. Ik ben afgestudeerd als Klinisch Psychologe aan de universiteit 
van Gent. In de tussentijd volgde ik ook een opleiding Motiverende Gespreksvoering aan de 
VAD en ben ik dit jaar ook begonnen aan een opleiding tot erkend tabakoloog aan de VRGT. 
 
Sinds 2017 ben ik erkend door de psychologencommissie, erkenningsnummer 942118506. 
 
Werkwijze 
De begeleiding start met een aantal sessies waarin ik een beeld probeer te krijgen van jou en 
jouw hulpvraag. Hierbij kan ik ook vragenlijsten hanteren. Het verder verloop bestaat uit een 
afwisseling tussen een luisterend oor en een klankbord voor de zaken die op dat moment in 
jouw leven spelen. Ik geef je de ruimte om alles op een rij te kunnen zetten en tracht samen 
met jou tot een aantal inzichten te komen. Daarnaast kan ik ook  activerend werken, hiermee 
bedoel ik dat opdrachten kunnen worden meegeven die kunnen helpen bij je herstel.  

De begeleiding betekent voor mij een vorm van samenwerken, we stellen steeds samen de 
agenda van de sessie op zodat we samen ook naar jouw doelen kunnen streven. 
 
Doelgroepen 

Ik zal voornamelijk werken met jongvolwassenen vanaf 18 jaar, volwassenen en ouderen. 
 
Problematieken 

- Afhankelijkheids- en verslavingsproblematieken 
 Alcohol 
 Softdrugs 
 Gaming 
 … 

- Rookstopbegeleiding (vanaf zomer 2018) 
- Depressieve klachten 
 Zich down voelen, minder in zijn vel 
 Moeilijke omstandigheden en sociale context 

Relatieproblemen 
 Moeite met uiten van gevoelens 

-  Loopbaanbegeleiding en jobcoaching 
Moeilijkheden op het werk  

 
Werkervaring 

Tijdens mijn opleiding deed ik vrijwilligerswerk en volgde ik stage in Psychiatrisch centrum 
Sint-Jozef te  Pittem. Daar was ik werkzaam op de afdeling psychosezorg en de afdeling 
ouderenzorg (doelgroep ontwenning).  
Sinds november 2017 werk ik als arbeidscoach GGZ in vzw TOV, waarbij ik mensen met een 
psychische kwetsbaarheid ofwel ondersteun in het zoeken naar een job ofwel begeleid bij de 
moeilijkheden die de lopende tewerkstelling biedt. Dit met aandacht voor de zorg en noden 
van de persoon. 
 

 


