?

?

?

Eerstelijnspsycholoog
Wat doen we?

1

Voor wie?

Kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 24 jaar
en hun gezin, die wonen in de regio Waas
en Dender, met milde tot matige psychische
problemen (kinderen die vaak angstig,
verdrietig of boos zijn, die veel piekeren,
slecht slapen, dikwijls ruzie hebben …).

2

Hoe kom je bij ons terecht?

Vraag ernaar bij je huisarts, een begeleider
van het CAW, OCMW, Kind en Gezin, CLB of
een andere hulpverlener. Zij kunnen jou bij
ons aanmelden via onze website.

3

Kennismakingsgesprek

We plannen zo snel mogelijk een gesprek in
om te luisteren naar jou en je gezin.
• We stellen vragen over wat goed
en minder goed loopt.
• We bespreken waar je naartoe wilt
werken en maken samen een plan.
• We zoeken samen met jou de gepaste
hulp of starten therapie op.

4

Kortdurende therapie

We gaan aan de slag met het plan van het
eerste gesprek. We doen dat door te praten,
tekenen, schrijven, spelen en oefenen.
Soms alleen, soms met je ouders of andere
belangrijke personen erbij.

5

Afronding

We bekijken samen of onze hulp jou geholpen heeft.
We bespreken of er nog andere ondersteuning nodig is
en helpen je, indien nodig, bij het zoeken daarvan.

Als hulpverlener op zoek naar gepaste
ondersteuning voor gezinnen?

Noord-Oost Waasland

Zuid-West Waasland

0499 71 10 74

0477 96 33 50

(niet op vrijdag)

Temse en Sint-Niklaas
(niet op vrijdagnamiddag
en maandag)

Liesbet De Roeck

Dender

Jurgen Smet

Nelle Minner

Leen Senaeve

0499 75 24 47

0499 90 49 19

(niet op vrijdagnamiddag
en maandag)

Lokeren, Moerbeke,
Waasmunster (niet op
dinsdag en vrijdagnamiddag)

Aanmelden?
Surf naar onze website en klik door op
‘aanmelden bij een eerstelijnspsycholoog’

krachtgerichtwaasendender.be

Heb je als gezin nood
aan psychologische
ondersteuning?
De eerste stap is al gezet.

Je vindt ons in:

Waarvoor kan je onder andere bij ons terecht?
→

Ben je als gezin bezorgd over het psychisch welzijn van een kind of
jongere? Meld het aan je hulpverlener. De hulpverlener kan dan op
zoek gaan naar gepaste hulp.

→

Als de hulpverlener zoekende is naar welke psychologische hulp
het kind nodig heeft, dan kan hij bij onze eerstelijnspsychologen
terecht voor een (anoniem) telefonisch consult.

Noord-Oost
Waasland

De aanmelding bij de eerstelijnspsychologen van Krachtgericht Waas
en Dender gebeurt steeds via de hulpverlener.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
→

Je kind is vaak angstig, hoe kan je helpen?

→

Past het gedrag van je kind bij de ontwikkeling of is er iets
anders aan de hand?

→

Als jongere maak je moeilijke dingen mee en voelt je daar
niet goed door.

→

Je voelt je vaak verdrietig of kwaad en dat gevoel lijkt maar
niet weg te gaan.

Praktisch
Gemiddeld plannen we vijf (maximaal tien) gesprekken in met jou, je
gezin en eventueel andere belangrijke personen.
Onze hulp is gratis en kan snel starten.

Beveren, Kruibeke,
Sint-Gillis-Waas, Stekene
en Zwijndrecht.

Sint-Niklaas, Lokeren,
Waasmunster, Temse
en Moerbeke.

Zuid-West
Waasland

Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Lebbeke,
Hamme en Zele.

Dender

Onze netwerkpartners
VCLB Waas en Dender | CLB GO! Prisma | Hof ter Welle | LIA | Spoort 56 | De
Hagewinde | Tanderuis | Blijdorp | Kwadrant | CCG Waas en Dender
CGG De Drie Stromen | CKG Het Open Poortje | CKG Den Boomgaard | DOP
O-Vl | Kind & Gezin | Huis van het Kind Sint-Niklaas
De Keerkring | OTA | CAW OVL | Team Sherpa | DOMO Waasland | SintLievenspoort

De eerstelijnspsychologen maken deel
uit van het verbindingsteam
van Krachtgericht Waas & Dender.

Ontdek onze partners op onze website
krachtgerichtwaasendender.be

