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Beste

Soms loopt de ontwikkeling van een kind anders dan 
verwacht en is opvoeden niet zo vanzelfsprekend. Uw kind 
lijkt ongelukkig, maakt moeilijk vrienden, wordt gepest, 
ervaart moeilijkheden bij het leren ... Het loopt moeilijk 
in het gezin en soms hebt u het gevoel dat u er niet meer 
uit geraakt. 

In de kinderpsychiatrische polikliniek willen we samen 
met u en uw kind meer zicht krijgen op wat er aan de 
hand is en hoe we verandering teweeg kunnen brengen.

De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een 
poliklinische werking, wat wil zeggen dat u van thuis uit 
op raadpleging komt. Samen met artsen uit verschillende 
disciplines proberen wij om een zo goed mogelijke zorg 
te verlenen.

Met deze brochure willen wij u informeren over de 
werking van onze dienst. Als u na het lezen nog vragen 
hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw 
behandelend  arts of met het verpleegkundig personeel.

Wat u moet weten 
over het team kinder- en 

jeugdpsychiatrie
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campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24

2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20

2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19

2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11

www.gzaziekenhuizen.be

Kinder- en jeugdpsychiatrie
tel. + 32 3 283 16 02



Waarvoor kunt u bij ons terecht?
In de kinderpsychiatrische polikliniek  helpen wij kinderen 
en jongeren tussen 0 en 17 jaar (en hun ouders) die 
geconfronteerd worden met psychiatrische stoornissen of 
psychische problemen.

Wie kan bij ons terecht?
Als dienst binnen een algemeen ziekenhuis helpen wij 
in de eerste plaats kinderen die via de artsen, of andere 
hulpverleners verbonden aan het ziekenhuis, worden 
doorverwezen. Onze afdeling is niet geschikt om alle 
problematieken te behandelen. Er bestaan in onze regio 
heel wat voorzieningen of diensten die een grote ervaring 
hebben bij de omkadering van kinderen en jongeren en hun 
gezinnen met psychische moeilijkheden. Een inschatting 
waar uw zoon of dochter het best kan geholpen worden, 
maken we samen met u en in overleg met de verwijzende 
arts tijdens een eerste consultatie op onze dienst.

Uw afspraak op onze dienst
Tijdens het eerste gesprek (intake gesprek) willen we 
luisteren naar uw zorgen en in kaart brengen wat u zelf 
al hebt ondernomen en/of wie u daarbij heeft geholpen. 
Samen proberen we uit te maken welke stappen u verder 
kunt ondernemen.

Afhankelijk van wat uw kind nodig heeft, zal na een eerste 
gesprek een begeleiding binnen ons team starten ofwel 
een doorverwijzing naar een andere dienst gebeuren.

Een afspraak maken
Wanneer u de voorbereidende stappen hebt ondernomen 
en uw arts raadpleegde (voor een verwijsbrief), kunt u 
telefonisch contact opnemen met ons secretariaat voor 
een afspraak. 

Het secretariaat is bereikbaar:
• van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur; 
• op het nummer 03 283 16 02.

Onze onthaalmedewerkers stellen u een datum en een 
uur voor en delen u mee met welke arts en op welke 
 campus uw afspraak doorgaat.
 

Op campus Sint-Vincentius

Dr. Elke Casaer kinder- en jeugdpsychiater

Dr. Hanne Delbroek kinder- en jeugdpsychiater

Dr. Anne Aben kinder- en jeugdpsychiater

Annemie Stuer orthopedagoge

Lieve Verboven kinderpsychologe

Op campus Sint-Augustinus

Dr. Lee Cooreman kinder- en jeugdpsychiater

An Chantrain orthopedagoge

Elise Steemans 

Ann-Sofie Viaene

kinderpsychologe

kinderpsychologe

Wat is de kostprijs?
Hieronder geven wij u een overzicht van de geldende 
 tarieven in 2019: 

Remgeld
Totale  

kostprijs

Kinderpsychiater (per sessie)1

Kinderpsychiatrische  

evaluatie
€ 8,68 -  
€ 4,34 

 € 207,80

Mediatietherapie € 8,68 -
€ 4,34

 € 98,38

Individuele begeleiding € 18,41 - 
€ 7,36

 € 78,45

Psychologen/orthopedagogen  (per sessie)2

Diagnostische onderzoeken

Intelligentieonderzoek  € 170,00

Aandachtsonderzoek  € 85,00

Ontwikkelingsonderzoek  € 40,00 of  
 € 60,003

Therapeutische consultatie  € 40,00

Bent u onverwacht verhinderd? 
Gelieve ons uiterlijk 24 uur op voorhand te  
 verwittigen via het nummer waarop u de afspraak 
heeft gemaakt. Indien wij niet op de hoogte zijn van 
uw annulatie, zijn we genoodzaakt  administratieve 
kosten aan te rekenen.

1 Terugbetaling op voorschrift van verwijzende arts.
2 Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van uw 

 mutualiteit.
3 Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van de 

 leeftijd van het kind
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