
VOORKEMPEN

Gemeente Naam Aanmeldingen en doelgroep Specialisaties Email Andere contactgegevens

Klinisch psychologe

Integratief therapeut: 

client-centered en 

cognitieve 

gedragstherapie

Klinisch Psychologe

*traumatherapie Klinisch psychologe

*videosessies psychotherapeute

kunnen aanbieden voor mensen die 

daar nood hebben in deze stress 

volle tijd.

*online therapie mogelijk

Multidisciplinaire praktijk  

voor kinderen, 

jongeren,volwassenen met 

en zonder beperking 

*chat met een professional

eerste hulp bij psychische en sociale 

problemen, momenteel :

telefonisch of online contact

Deze lijst mag alleen gebruikd worden voor doeleinden van doorverwijzing voor hulpverleners en geen andere communicatie

Kruispunt 

Voorkempen

https://www.caw.be/locaties

/kruispunt-voorkempen/

03 328 20 64

voorkempen@kruispunten.b

e 
Schilde

Leen Thys thysleen@gmail.comSchilde

De Kanteling
https://www.dekanteling.be/

03 294 30 35
 info@dekanteling.be     Wijnegem

Elke Serroels

mogelijkheid voor telefonische en 

online-consultatie voor de 

verschillende opgesomde 

doelgroepen

www.therapiecentrum-

zandhoven.be

elke@therapiecentrum-

zandhoven.be 
Zandhoven

Charisse Peeters

Praktijk de Wilg kan online 

begeleidingen aanbieden aan zowel 

kinderen, jongeren en volwassenen 

om hen bij te staan bij hun mentale 

https://www.praktijkdewilg.

be/

+32 497 87 84 24

charisse@praktijkdewilg.be Malle
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Arrondissem

ent 

Antwerpen

Eerstelijnspsychologische 

hulpverlening op verwijzing van 

huisarts (of een andere arts*)

https://www.netwerksara.be

/eerstelijnspsycholoog/lijst-

eerstelijnspsychologen/

Kinderen vanaf 6 tem 

ouderen met een normale 

begaafdheid

Ontwikkelingsstoornissen 

(ASS, ADHD) - angst- en 

stemmingsstoornissen -  

burnout -  integratieve 

therapie -  ACT -  therapie 

met assistentie van dieren – 

diagnostiek

Vera Walraven
Enkel nieuwe opstart voor 

crisisgesprekken via videochat

http://www.vlinderpad.be/

Tel 0476-22 00 57
vwalraven@telenet.beBrecht
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NOORDERKEMPEN

Gemeente Naam

Aanmeldingen en 

doelgroep Specialisaties Email

Andere contact 

gegevens

2910 ESSEN Ilse Peeters

Geen nieuwe aanmeldingen

Kinderen tem volwassenen / 

Koppels & gezinnen

Gezins- en relatietherapeut
info@psycholoogilse.be -

 ilse@praktijkdegiraf.be

www.psycholoogilse.be -

 www.praktijkdegiraf.be

Tel 0468-20 66 31

2920 

KALMTHOUT

Walter De 

Jongh

Opstart nieuwe therapieën via 

videochat mogelijk. 

Jongeren - volwassenen

Experiëntieel - systemisch - EMDR- Lifespan 

Integration - H.A.T.

Trauma - depressie - angsten - woede - 

dwanggedachten en -handelingen - personen 

met hechtingsstoornisssen

walter.dejongh@skynet.be
www.psycholoog.be/walt

er.dejongh

Esther von Arx Volwassenen
Depressie - Burn-out - Trauma - 

Rouwbegeleiding
vonarx@telenet.be

www.praktijkesther.be -

 www.praktijkdegiraf.be

Sarah Reynaert

pstart nieuwe therapieën via 

videochat mogelijk.

Kinderen en jongeren (0-25) - 

ouderbegeleiding

Eerstelijnspsycholoog

Screening en kortdurende behandeling bij 

diverse problematieken (psychosomatiek, 

angst, depressie, gedragsproblemen, sociale 

vaardigheden, zelfbeeld, ASS, ADHD)

Tel 0470-57 88 32 - 

03-666 34 92

2930 

BRASSCHAAT
Sylvie Loots

Opstart nieuwe therapieën via 

videochat mogelijk.
Sylvie.loots@hotmail.com 0485-98 44 33

Lore Coppens

Geen nieuwe aanmeldingen

Kinderen, jongeren en hun 

ouders

Onzekerheid - (hoog)gevoeligheid - laag 

zelfbeeld - minderwaardigheidsgevoel - 

faalangst - niet lekker in vel - lastig gedrag - 

sociaal-emotionele problemen

info@feelitcoaching.be www.feelitcoaching.be

Hilde Willaert Volwassenen

Depressie - ruimere rouwproblematiek - 

fibromyalgie - CVS - neurologische 

aandoeningen - alcoholprobemen - 

partnerrelatietherapie op 

Systeemtheoretische basis

Tel 03-651 80 54

Deze lijst mag alleen gebruikd worden voor doeleinden van doorverwijzing voor hulpverleners en geen andere communicatie



Elien Segers

Geen nieuwe aanmeldingen

Adolescenten - jongvolwassenen - 

volwassenen

Zwangerschap/postpartum - rouw en verlies - 

stress & burnout - ADHD - eetstoornissen - 

verwerken van moeilijke gebeurtenissen - 

depressie

praktijk@eliensegers.be
Tel 0468-42 63 74

www.eliensegers.be

Lutgart Van der 

Veken

Enkel nieuwe opstart voor 

crisisgesprekken via videochat

Volwassenen - koppels - kinderen 

- adolecenten

communicatie - stress - relatieproblemen

verwerking en intergratie

opvoedingsondersteuning

lutgartvanderveken@skynet.be Tel 03-665 04 54

Jaak Vermeiren
Geen nieuwe aanmeldingen tot 

na de paasvakantie

www.psycholoog.be/jaak.

vermeiren

Klaartje Decleir Volwassenen
NAH- patiënten - CVA - MS - ALS - 

hersentrauma
klaartje.decleir@demick.be Tel 0479-83 19 28

Wanda Goeman
Geen nieuwe aanmeldingen

Jongvolwassenen - volwassenen

Integratieve psychotherapie (Interactionele 

Vormgeving) - Mindfulness

Verwerking moeilijke gebeurtenissen - 

onzekerheid - stress - burn-out - 

hoogsensitiviteit (HSP)

wanda.goeman@gmail.com Tel 0479-48 09 36

Els Taeymans

(jong)volwassenen en koppels

Opstart nieuwe therapieën via 

videochat mogelijk.

Burn-out - stress - relatiemoeilijkheden - 

rouw  en verlieservaringen - leven met 

(onverklaarbare) medische klachten - 

problemen eigen aan het studeren en student 

zijn - identiteitsvragen - levensvragen - 

beslissingsmoeilijkheden - depressiviteit - 

melancholie - angst

els.taeymans@psycholoog.be

els.taeymans@elan-

groepspraktijk.be

Tel 0483-22 35 14

www.elan-groepspraktijk.be

Tanja Danckers

Geen nieuwe aanmeldingen

Jongeren - volwassenen - 

ouderen - koppels

Gesprekstherapie tdanckers@me.com Tel 0474 - 21 32 94

2950 KAPELLE

N

Lieven 

D'Hauwers

Kinderen tem ouderen / Koppels

Fysieke consultaties kunnen voor 

essentiële begeleidingen, anders 

videochat. Nieuwe aanmeldingen 

mogelijk.

Gepersonaliseerde en geïntegreerde 

behandeling

Stress & burnout - angst - depressie - 

psychosomatiek - verslaving - gedrags- en 

relationele problemen

Tel 03-216 03 36 / 0473-25 

29 97

www.psydhauwers.be



Doukje Sel

Kinderen - jongeren

Opstart nieuwe therapieën via 

videochat mogelijk.

Experiëntiële en ontwikkelingsgerichte 

psychotherapie - psychodiagnostiek - 

belevingsonderzoek - socio-emotionele 

ontwikkeling - zelfvertrouwen - sociale 

vaardigheden

doukje@de-boomhut.be
Tel 0472-75 41 08

www.de-boomhut.be

Hilde Wouters Volwassenen

Ervaringsgericht & zijnsgeoriënteerd - burnout 

- persoonlijkheidsstoornissen - verbindende 

communicatie - existentiële thema's - Leven 

vanuit je essentie

info@in-essentie.be
Tel 03-664 66 61

www.in-essentie.be

2520 Ranst
Aafke Baars-

Seebregts
Volwassenen 

Psycholoog - Persoonlijke coaching - Therapie - 

ACT acceptatie en commitment therapie

Algemene psychische klachten: angst - 

depressie - laag zelfbeeld - stress - burnout. 

Balans in je leven.

hello@actbyaafke.com
Tel 0496-69 09 96

www.actbyaafke.com

2960 BRECHT 

/ SINT JOB 

IN'T GOOR

Vera Walraven

Enkel nieuwe opstart voor 

crisisgesprekken via videochat

Kinderen vanaf 6 tem ouderen 

met een normale begaafdheid

Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD) - angst- 

en stemmingsstoornissen -  burnout -  

integratieve therapie -  ACT -  therapie met 

assistentie van dieren - diagnostiek

vwalraven@telenet.be
www.vlinderpad.be

Tel 0476-22 00 57

2990 

WUUSTWEZEL

Griet 

Dingemans
Jongeren - Volwassenen

Stress & burnout - verwerking van moeilijke 

gebeurtenissen - stemmings- en 

angstproblematiek - onzekerheid - laag 

zelfbeeld - assertiviteit - EMDR therapie - 

cognitieve gedragstherapie - coaching

griet@185.be Tel 0473-37 81 42

Abigail Josten
Opstart nieuwe therapieën via 

videochat mogelijk.

Oplossingsgerichte cognitieve en 

systeemtherapie, EMDR

Algemene psychische klachten: angst - 

depressie - trauma - laag zelfbeeld - stress & 

burnout

abigail.josten@psycholoog.be

Tel 0495-79 73 01

www.psycholoog-

psychotherapeut.com


