
PRAKTISCHE INFO & CONTACT
 

 Adres
 
Steenaardestraat 44, 9051 Sint-Denijs-Westrem 
Openbaar vervoer: bushalte Paardenkop 

 Contact

09 244 68 12     
info@therapiehuissdw.be

 
 Coördinator

Kim Vandewalle  
09 244 68 12 - kim.vandewalle@therapiehuissdw.be

www.therapiehuissdw.be 
 Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem

Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem is een initiatief van 
Karus vzw. Meer info: www.karus.be

Algemene contactgegevens 
Campus Gent
www.karus.be
09 222 58 94

Opnameaanvragen  
Campus Gent
09 222 58 94

V.U. KARUS
Caritasstraat 76, 9090 Melle
09 210 69 69 – info@karus.be
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 Individuele psychotherapie

€55 / 50 minuten

 Ouderbegeleiding

€55 / 50 minuten  -  €80 / 75 minuten

 Gezinstherapie

€55 / 50 minuten  -  €80 / 75 minuten

Voor kinderen en jongeren zijn er 
terugbetalingsmogelijkheden door de mutualiteit, 
verschillend per mutualiteit en per regio. Meer info 
vindt u bij uw mutualiteit.  
Bij vragen helpen wij u graag verder.
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VOOR WIE?
De hulpverlening van het kinder- en jongerenteam is 
gericht op kinderen, adolescenten en jongvolwassenen 
(zo lang die nog studeren). Het kind, de adolescent of 
de jongvolwassene speelt voor ons de hoofdrol, maar 
we proberen waar mogelijk - en mits akkoord - ook 
belangrijke anderen (het gezin, de school, de huisarts, 
enz.) te betrekken. 

We helpen bij vragen, bekommernissen, psychische 
klachten en/of problemen op volgende gebieden:

 Bezorgdheden in verband met de ontwikkeling
 Opvoedingsproblemen
 Gedragsproblemen
 Emotionele problemen
 Ontwikkelingsstoornissen (autismespectrum, ADHD)
 Vragen in verband met ouderschap

GOED OM WETEN
Alle medewerkers houden zich strikt aan de 
deontologische codes voorgeschreven volgens hun 
beroep. Hieronder valt ook het beroepsgeheim.

Dit betekent dat alles wat besproken wordt in een 
gesprek, vertrouwelijk is. Informatie-uitwisseling met 
de school of met andere professionelen (huisarts, 
kinderpsychiater, CLB, school, logopedist, …) gebeurt 
enkel met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene 
en/of de ouders. Er is één uitzondering op dit 
beroepsgeheim: gevaar. In geval van gevaar voor zichzelf 
of derden, wordt de huisarts gecontacteerd.

WAT DOEN WIJ?
Afhankelijk van je hulpvraag, kan je bij ons terecht voor:

  individuele psychotherapie  
  ouderbegeleiding 
  gezinstherapie

In een eerste telefonisch contact luisteren we naar je vraag 
of probleem en bekijken we of we jou erbij kunnen helpen. 

Indien wel, bekijken we samen met jou wie we kunnen 
uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek. 

Tijdens dit eerste gesprek gaan we dieper in op de 
zorgvraag, eventuele eerdere hulpverlening, jouw 
verwachtingen, … en leggen we onze manier van werken 
uit. 

We bekijken samen of je je goed voelt bij onze werking. 
Indien nodig, helpen we je op weg naar hulp die beter 
aansluit bij jouw vraag.

Aanmelden kan rechstreeks, met of zonder doorverwij-
zing van uw arts.  

 Telefonisch: 09 244 68 12
Van maandag t.e.m. vrijdag, van 8u tot 18u30

 Via mail: info@therapiehuissdw.be
 
Een afspraak maken gebeurt bij voorkeur telefonisch.
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Het kinder- en jongerenteam van het Therapiehuis  
bestaat uit twee teamleden:

 Thomas Debaenst (°1979) is licenciaat in de Klini-
sche Psychologie. Hij volgde een bijkomende opleiding 
Forensische Psychodiagnostiek en Counseling en volgt 
momenteel de opleiding Partnerrelatie-, Gezins- en 
Systeempsychotherapie (UGent).   

 Caroline Vermeersch (°1976) is licenciaat in de 
Klinische Psychologie. Zij volgde een opleiding Con-
textuele Therapie (Leren Over Leven) en een opleiding 
Geweldloos Verzet. Daarnaast volgde zij verschillende 
kortdurende bijscholingen.   

Voor meer informatie
www.therapiehuissdw.be


