
Samen ernstige psychische problemen aanpakken 

Folder voor cliënten 
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Centrum voor geestelijke gezondheidszorg 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Het eerste gesprek is gratis indien je komt na 

professionele verwijzing uit de welzijns– of 

gezondheidszorg.  

Je betaalt 11€ per consultatie. Indien je geniet 

van een verminderd tarief, betaal je 4€ of       

helemaal niets.  

Consultaties vinden plaats tussen 9u en 17u. 

Avondafspraken zijn mogelijk op aanvraag.  

Kom je voor de eerste keer?                                

Neem dan zeker een kleefbriefje van je               

ziekenfonds mee. De geplande afspraak is er 

speciaal voor jou. Als je niet kan komen,         

verwittig ons dan even. 

 

 

 

 

www.cggdepont.be 

 

MECHELEN 

Lange Ridderstraat 20 

2800 Mechelen 

015/42.08.32 

mechelen@cggdepont.be 

 

BOOM 

Colonel Silvertopstraat 10 

2850 Boom 

03/844.05.43 

boom@cggdepont.be 

 

LIER 

Paradeplein 2 bus 3 

2500 Lier 

03/480.18.01 

lier@cggdepont.be 



Wat doen we en wie kan er bij ons terecht ? 

Een grote tegenslag of moeilijke periode? Iedereen maakt het 

wel eens mee. Vaak los je je problemen op samen met je familie, 

vrienden, huisarts, school, collega’s,… 

Geraak je er niet uit en zit je in ernstige moeilijkheden? Heb je 

hevige angsten, een langdurige depressie, gedragsproblemen,             

aanhoudende relatieproblemen? Dan kan je,  jong of oud,             

bij De Pont terecht indien je verwezen wordt door je huisarts of 

een andere professionele hulpverlener uit de welzijns– of        

gezondheidszorg. 

“Onze hulpverleners zijn gebonden aan het                  

beroepsgeheim en behandelen de verkregen               

informatie met respect voor de privacy.” 

Ik denk dat De Pont mij kan helpen, hoe leg ik contact ? 

Een aanmelding gebeurt telefonisch of online. Daarna volgt een eerste 

(telefonisch) gesprek om in te schatten of wij jou kunnen helpen. We luisteren 

naar je probleem en verwachtingen. Soms nemen we, met jouw toestemming,  

contact op met de verwijzer.  

In een teamoverleg bekijken wij hoe we jou kunnen helpen. Dan volgt een          

adviesgesprek waarin we afspreken hoe we de begeleiding starten. Je komt dan 

op de wachtlijst terecht en krijgt uitleg over wat je in de tussentijd kan doen.  

  

Een vaste hulpverlener (psycholoog, maatschappelijk werker, psychiater of       

logopedist) pakt samen met jou en in overleg met het team van De Pont je          

problemen aan. 

 

Werkingen voor : 

 baby’s en peuters (zwangere ouders en ouders met kinderen van 0 tot en 

met 3 jaar) 

 kinderen en jongeren (van 3 jaar tot en met 18 jaar) 

 volwassenen (van 18 jaar tot en met 60 jaar) 

 ouderen (vanaf 60 jaar) 

                                                                                                                           

“De Pont is er 

voor iedereen    

uit het                

arrondissement 

Mechelen en  de 

Rupelstreek.” 
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