OPSTART

WIE ZIJN WE

Aanmeldingen vanuit:

Binnen
het
samenwerkingsverband
Samen1Plan
Gent
zijn
wij
als
eerstelijnspsychologen vanuit het Regionaal
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
en vanuit het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Eclips tewerkgesteld. We
werken binnen het kader van de projectoproep
1 Gezin 1 Plan van de Vlaamse Gemeenschap
en bijgevolg is onze dienstverlening gratis.

• de ofﬁciële brede instap-diensten
(CAW/JAC, Kind&Gezin en CLB)
• OCMW
• de opvoedingswinkel
• de wijkgebonden locaties waar we ons
vestigen
• huisartsen

PRAKTISCH

Jade Schouteden
jade.elpgent@gmail.com

Bij een aanmelding verwachten we
dat het kind en zijn/haar context op de
hoogte zijn.

Fien Waterschoot
ﬁen.elpgent@gmail.com

U kan telefonisch aanmelden op vaste
momenten:
Elke maandag en woensdag
van 9-12.30 u, behalve op feestdagen.

 0467 03 78 90

Elise Meirhaeghe
elise.elpgent@gmail.com
Marlies Van Esbroeck
marlies.elpgent@gmail.com
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EERSTELIJNSPSYCHOLOOG
voor kinderen

Maak je je soms zorgen? Geraak je er zelf niet
meer goed aan uit? Dan wil je daar misschien
wel iets over vertellen tegen iemand die daar
tijd voor maakt in jouw buurt.

WAT DOEN WIJ
Bij een eerstelijnspsycholoog, ook wel ELP
genoemd, kan het kind met milde psychische
moeilijkheden terecht voor een kortdurende
begeleiding. In een eerste gesprek maken we
kennis met het kind en zijn/haar context.
Samen brengen we de bezorgdheden en
sterktes in kaart. In dit gesprek beslissen

we samen of we een nieuwe afspraak
maken. Wanneer een begeleiding bij ons
wordt opgestart, kunnen we maximaal
10 gesprekken plannen. Mogelijks sluit
de vraag beter aan binnen een ander
hulpverleningsaanbod. In dat geval kunnen
we toeleiden naar, of samenwerken met de
geschikte dienst.
We zijn gevestigd op verschillende
plaatsen in de Gentse wijken waar
kinderen en gezinnen reeds komen. Denk
hierbij aan welzijnsbureau's, VZW Jong,
wijkgezondheidscentra, huizen van het kind...
We hopen op deze manier de toegankelijkheid
te verhogen en de drempel te verlagen.
We hebben de mogelijkheid om beroep te
doen op tolken.

VOOR WIE
•
•
•

Lagere schoolkinderen, kleuters en hun
context
Uit Gent en deelgemeenten
Met milde tot matige psychische
moeilijkheden. Denk hierbij aan
bezorgdheden
rond
assertiviteit,
emoties, coping, identiteit, zelfbeeld,
stress,
rouw,
psychosomatische
problemen, slapen, eetgedrag...

Wij gaan als eerstelijnspsychologen niet aan
de slag met acute crisissituaties en voorzien
geen diagnostisch onderzoek.
Meer info op (Welzijnsoverleg Regio Gent):
www.wrg.be/samen1plan/eerstelijnspsycholoog

