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Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een van de verschillende stromingen binnen de psychotherapie. Voor de meeste psychologische klachten is CGt het beleid van eerste keus.
Zij grijpt in op het gedrag, gevoel en het denken van cliënten. CGt kent een gestructureerde aanpak en werkt dikwijls met huiswerkopdrachten.
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Hoe gaat het in zijn werk
In individuele sessies maken therapeut en cliënt afspraken over de doelen van de behandeling. Naast klachtenreductie is binnen SPRINTUM ook werkhervatting of
werkaanpassing altijd een van de doelstellingen. Hierover
worden samen met de cliënt, diens leidinggevende en de
bedrijfsarts afspraken gemaakt in een gezamenlijk overleg. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke therapieduur. Uiteraard waken wij erover dat de privacy van de
cliënt optimaal wordt gerespecteerd.
Tijdens de behandeling werken therapeut en cliënt op
gestructureerde wijze aan de behandeldoelen, waarbij

