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PRAKTISCHE INFO & CONTACT
 

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

 Contact

Om een afspraak te maken, kan je contact opnemen 
met één van de therapeuten via e-mail of telefoon. Deze 
gegevens vind je via www.therapiehuissdw.be

Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem is een initiatief van 
vzw KARUS. 

Meer info: www.karus.be

Info en opnameaanvragen  
Campus Gent
T: 09 210 69 69

Maatsch. zetel KARUS
Caritasstraat 76, 9090 Melle
T: 09 210 69 69 – info@karus.be
www.karus.be 
Ond.nr BE861.314.369 
RPR Gent, afd. Gent
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 Individuele psychotherapie, muziektherapie

€55 / 50 minuten

 Koppel- of familiegesprekken

€80 / 75 minuten

 Coaching

€45 / 50 minuten

 Specifieke groepspsychotherapieën (vb. 
omgaan met piekeren, introductiegroep ADHD): 
zie website

 Ambulante psychodiagnostiek: zie website
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WIE KAN BIJ ONS TERECHT?
Het Therapiehuis helpt mensen met 

   Angstklachten
   Dwangklachten
   Stress en burn-out
   Trauma
   Psychosomatische klachten
   Relationele problemen
   Verslaving
   Piekeren
   Impulscontroleproblemen
   Rouw- en verliesverwerking
   ADHD
   Autisme
   Slaapproblemen
   .... 

Aanbod voor kinderen en jongeren

 Bezorgdheden in verband met de ontwikkeling
 Opvoedingsproblemen
 Gedragsproblemen
 Emotionele problemen
 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.

Mits toestemming kan er wel overleg plaatsvinden met 
de doorverwijzer of arts.

WAT DOEN WIJ?
Je kan in het Therapiehuis terecht met een brede waaier 
aan psychische klachten en/of problemen. Afhankelijk van 
de specifieke vraag kan u er terecht voor:

  individuele psychotherapie  
  psychotherapie voor kinderen en jongeren (0-16 jaar) 
  koppel- of gezinstherapie 
  groepsprogramma : anders leren omgaan met piekeren 
  muziektherapie 
  coaching van mensen met autisme, 

verslavingsproblemen, volwassenen met ADHD 
  ambulante psychodiagnostiek 
  deelwerking verslaving

U kan zich rechtstreeks aanmelden met of zonder 
doorverwijzing van uw arts.  

Om een afspraak te maken, kan je contact opnemen 
met één van de therapeuten via e-mail of telefoon. 
Deze gegevens vind je hier: www.therapiehuissdw.be

Voor individuele psychotherapie, coaching en voor de 
groepstherapieën zal eerst een oriëntatiegesprek plaatsvinden. 
In dit gesprek wordt samen met de coach/psycholoog gekeken 
wat de hulpvraag is en of die overeenkomt met het aanbod van 
de coach/psycholoog. Indien blijkt dat hij of zij uw hulpvraag 
onvoldoende tegemoet kan komen, wordt gekeken naar gepas-
te doorverwijzing.
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Het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem wil een brug 
maken tussen de eerstelijns geestelijke gezondheids-
zorg en de gespecialiseerde geestelijke gezondheids-
zorg. 

Deze brugfunctie omvat:

 de expertise van de residentiële geestelijke ge-
zondheidszorg toegankelijk maken voor ambulante 
cliënten;

 hulpverleners uit de eerste lijn ondersteunen met 
advies en aanvullend aanbod;

 zorgcontinuïteit garanderen na een behandeling in 
een psychiatrisch ziekenhuis.

Bijzondere nadruk wordt gelegd op de uitbouw van 
een vlotte samenwerking met de huisarts en andere 
zorgverleners die in contact komen met mensen met 
psychische problemen. 

Het Therapiehuis is verbonden met KARUS, psy-
chiatrisch centrum, verdeeld over campus Gent en 
campus Melle.


