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Wat nu na deze vijf sessies?
de eerstelijnspsycholoog werkt 
heel nauw samen met uw 
huisarts. Mits uw toestemming 
wordt uw huisarts op de hoogte 
gehouden over het verloop van de 
contacten. Indien nodig en 
gewenst kan de huisarts u na deze 
5 sessies verder opvolgen. 

Soms is het mogelijk dat de 
eerstelijnspsycholoog aangeeft 
dat u beter geholpen kan worden 
door een andere hulpverlener. 
Samen met de huisarts wordt dan 
bekeken welke hulpverlener of 
organisatie het beste gepast is. 

Wat is de kostprijs van deze 
opvolging? 
De sessies zijn (voorlopig) gratis.
Door de goede samenwerking 
met Andante (gesubsidieerde 
geestelijke gezondheidszorg in 
Antwerpen)  zijn we een 
proefproject gestart in onze 
praktijk.  Het gaat dus om een 
tijdelijk project, hierdoor zijn de 
plaatsen beperkt. 

Het houden aan gemaakte 
afspraken is een vereiste om dit 
gratis te houden. Bij afwezigheid 
ontneem je namelijk iemand 
anders de kans om tijdig de 
psycholoog te kunnen 
raadplegen!!! 
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Even het noorden 
kwijt? Spreek erover 
met uw huisarts
Soms gebeurt er iets onverwacht in je 
leven, wat je van de kaart brengt. Of 
komen vele problemen te samen de kop 
op steken. Soms weet je niet goed hoe 
hiermee omgaan waardoor je je radeloos, 
bang, boos, verdrietig of eenzaam kan 
voelen. 

Denk echter niet te lang ‘ik moet dit hier 
alleen oplossen’ of ‘morgen zal het wel 
weer beter gaan’. 
Juist als u er vroeg bij bent, kan uw 
huisarts u goed helpen.
Wanneer u twijfelt of misschien al beslist 
hebt hulp in te roepen, kan u dit best even 
bespreken met uw huisarts.  

Wat doet een huisarts in psychosociale 
begeleiding? 
De huisarts behandelt de veel 
voorkomende problemen die mensen uit 
balans brengen. En dit voor iedereen, 
kinderen, adolescenten, jong 
volwassenen, volwassenen en ouderen. 

Taal mag geen obstakel zijn in kwalitatieve 
zorg. In overleg zoeken we hiervoor een 
oplossing.  Videovertaling kan hierbij een 
oplossing bieden. 

Eerstelijnspsycholoog  

Wat is een eerstelijnspsycholoog? 
Een eerstelijnspsycholoog helpt 
mensen via een kortdurende, 
praktische en oplossingsgericht kader 
om klachten dragelijker te maken. Vaak 
zijn een relatief klein aantal gesprekken 
genoeg om u terug op weg te helpen. 

Hoe kan ik mij aanmelden? 
Na overleg met uw huisarts wordt u op 
de wachtlijst gezet. U wordt zo snel 
mogelijk geholpen, afhankelijk van de 
urgentie en de beschikbaarheid.

Hoe verloopt de opvolging?
In een eerste gesprek worden de 
problemen samen met de psycholoog 
verkend. In de volgende fase gaat de 
psycholoog samen met u opzoek naar 
de mogelijke oplossingen of 
antwoorden op uw vragen. 

Hoelang duurt deze opvolging?
Gemiddeld zijn een vijftal gesprekken 
voldoende om op eigen kracht het 
evenwicht terug te vinden en te 
behouden. Daarom kan u maximaal vijf 
keer bij onze eerstelijnspsycholoog 
langsgaan. Een standaard gesprek  
duur ongeveer 45 minuten. 

Welke problemen? 
- overspannenheid, burn-out
- Rouw- of aanpassingsproblemen
- Angsten 
- Lichamelijke klachten door stress
- Depressieve gevoelens
- Relationele en/of seksuele 

problemen
- Vragen rond geaardheid
- Drank- en middelenmisbruik
- Psychiatrische problemen en 

opvolgingen

Hoe gebeurt deze opvolging? 
In samenspraak met u bekijkt de arts 
wat mogelijk is. Er kan gekozen worden 
voor opvolging in de praktijk. 
Daarnaast kan er ook gekozen worden 
voor een verwijzing  naar onze 
eerstelijns psycholoog ‘Jan Piers’. 
Indien nodig kan ook geopteerd 
worden voor een verwijzing naar 
organisaties in de buurt. 

Meer info en heel wat tips vind je op:
www.thuisarts.nl

http://www.thuisarts.nl/

