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Snelle en laagdrempelige toegang tot ervaren 

 professionals wanneer jij even niet zo lekker in je vel zit 

en niet goed weet hoe om te gaan met die situatie. Wij 

bieden op korte termijn praktische tips en adviezen om 

jou verder te helpen.

Eerste hulp bij werkstress wordt bij PSIcara geboden 

door directe ondersteuning van een psycholoog via 

onze telefonische hulplijn, videobellen of een 

 persoonlijk gesprek op een spreekuurlocatie. Onze 

psychologen bieden hierbij praktische tips en adviezen 

om jou verder te helpen om beter om te gaan met de 

situatie waarin jij je bevindt. Het hoofddoel van een 

Eerste hulp bij werkstress gesprek is op een snelle en 

effectieve manier ondersteuning bieden bij het omgaan 

met angstklachten, spannings- en stressklachten, en/

of arbeidsgerelateerde problematiek.

Onze professionals zijn arbeids- en organisatie psycho-

logen die de mogelijkheid hebben om iemand in één of 

twee gesprekken verder te helpen en te signaleren of 

er meer of andere ondersteuning aan de orde is. De 

verscheidenheid aan hulpvragen die wij behandelen is 

groot.

Wil je gebeld worden?
Mail ons dan via info@psicara.nl. Wil je in je mail 

 alsjeblieft het volgende aangeven: Jouw naam, jouw 

telefoonnummer en jouw emailadres. Je mag ons ook 

altijd bellen om aan te geven dat je graag gebeld wil 

worden of een afspraak wil maken, via telefoonnummer 

085 040 607. Na ontvangst van jouw mail of telefoon-

nummer wordt deze direct verstuurd naar de des-

betreffende psycholoog. Deze neemt zo snel mogelijk 

contact met jou op. Het telefonisch (of video-) consult 

heeft de duur van een uur, een persoonlijk gesprek 90 
 minuten. Een afspraak wordt binnen 5 werkdagen 

 ingepland, passend bij jouw werkrooster. 

Als blijkt dat er sprake is van ernstige beperkingen in 

persoonlijk en sociaal functioneren en er acute 

 ondersteuning nodig is, kunnen er andere maatregelen 

getroffen worden. Op deze wijze draagt PSIcara 

 maximaal zorg voor jouw welzijn.


