4 gratis (relance-)psychologen extra ter beschikking
vanuit Stad Gent
In het kader van de Relancemaatregelen Covid19 maakte Stad Gent middelen vrij voor
verschillende initiatieven op het vlak van GGZ. Zo worden gedurende 2 jaar 4 gratis
psychologen (4VTE) ingezet, ter aanvulling van het bestaande aanbod op de eerste lijn.
2 van de psychologen zijn al sinds half oktober aan het werk. Vanaf 4 januari 2021 is het team
compleet en kunnen ook bewoners van de wijken Nieuw Gent, Ledeberg, Gent-Brugge, Brugse
Poort, Rooigem en Watersportbaan doorverwezen worden.

Wat?
De focus ligt op individuele, kortdurende, krachtgerichte trajecten (richtlijn max. 10 sessies per
persoon). Er gelden geen vooraf vastgelegde beperkingen met betrekking tot thema’s,
problematieken, ernst, of eventuele zorggeschiedenis/zorgplannen.

Praktisch:
•
•

•

•
•

U kan vanaf nu kwetsbare patiënten doorverwijzen naar deze (relance-)psychologen. Een
doorverwijzing van een professioneel hulpverlener zoals een arts is nodig opdat mensen
van deze hulp kunnen genieten.
Doorverwijzing naar deze psychologen gebeurt door contact te nemen met de psycholoog
die het dichtstbijzijnd een zitplaats heeft (zie overzicht hieronder), bij voorkeur via het
doorverwijsformulier. De psycholoog zal hierna zelf contact nemen met de patiënt voor
een eerste afspraak.
Wij vragen dat u als doorverwijzer goed de afweging maakt welke hulp meest
aangewezen is (type) en wat voor de patiënt haalbaar is (aanbod): Waar mogelijk
dient doorverwezen te worden naar het bredere aanbod op de eerste lijn, waaronder de
eerstelijnspsychologen die via het RIZIV aan terugbetalingstarief werken (11 euro/sessie
of 4 euro bij V.T.).
o (!) Op de Sociale Kaart van Gent vind u een overzicht per doelgroep. U vindt er
ook waar u zelf als arts raad kan vragen indien u moeilijk kan inschatten welke
hulp meest aangewezen is. Op het stroomschema kan u doorklikken op de bokjes
met een pijltje onderaan (uitvouwen, resp inklappen). Korte link: www.bit.do/praaterover
De psychologen staan open voor multidisciplinaire samenwerking.
In deze fase van het project worden voor Brugse Poort en Watersportbaan nog extra
locaties gezocht bij sociale partners waar de psychologen zitdagen zullen hebben. Eens
deze gekend zijn, brengen we u op de hoogte.

Gelieve het doorverwijsformulier in bijlage in te vullen en te mailen naar de psycholoog dichtst in
uw buurt.

Info en vragen:
Voor doorverwijzing of voor praktische of casus-gebonden vragen: neem contact op met de
psycholoog in uw regio:
Valerie Kindt

Gsm: 0477 89 11 62
Valerie.Kindt@ocmw.gent

WGC ‘t Vlot
New-Orleansstraat 271
9000 Gent
Tamara Southey

WGC De Kaai
Maïsstraat 380
9000 Gent

WGC Malpertuus
Brugsesteenweg 214
9000 Gent

Buurtcentrum Rabot
Jozef II straat 104-106
9000 Gent

Gsm: 0472 33 00 85
Jasmien.VanElsen@ocmw.gent

WGC Nieuw Gent vzw
Rerum-Novarumplein 182
9000 Gent
Celine Exter

VZW SIVI
Doornakkerstraat 54
9040 Gent

Gsm: 0471 11 98 41
Southey.Tamara@ocmw.gent

WGC Rabot
Begijnhoflaan 43
9000 Gent
Jasmien Van Elsen

WGC De Sleep
Désiré Fiévéstraat 31
9000 Gent

WGC De Punt
Tweekapellenstraat 45
9050 Gentbrugge

Samenlevingsopbouw
Standaertsite
9050 Lebeberg

Gsm: 0477 99 66 80
Celine.Exter@ocmw.gent
Watersportbaan

Brugse Poort

Info volgt

Info volgt

Voor algemene vragen over het project of de werking:
Sylvia Lis
Diensthoofd Psychologische Dienst | Sociale
Dienst OCMW | Stad Gent

Tel: 0476 94 08 21 (tijdens kantooruren)
Mail: sylvia.lis@ocmw.gent

Steven Gillis
Regisseur Geestelijke Gezondheid I Dienst
Welzijn en Gelijke Kansen – Departement
Samenleven, Welzijn en Gezondheid – Stad
Gent
Tel: 0478 88 82 50 (tijdens kantooruren)
Mail: steven.gillis@stad.gent

