
Ambulante geestelijke gezondheidszorg  

voor kinderen en jongeren 

De Pont 

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg 

“Onze hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim     

en behandelen de verkregen informatie met respect                

voor de privacy.” 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Je kan bij De Pont terecht op verwijzing van een huisarts of een andere professionele         

hulpverlener. Een eerste gesprek is gratis, nadien betaal je 11€ per consultatie. Indien je geniet 

van een verminderd tarief, betaal je 4€. Een consultatie duurt ongeveer een uur.  

Een overzicht van de teamleden (per regio)  en hun specialisatie kan je raadplegen op 

www.cggdepont.be. 

 

 

 

MECHELEN   LIER    BOOM 

Lange Ridderstraat 20  Paradeplein 2, bus 3  Colonel Silvertopstraat 10 

2800 Mechelen   2500 Lier   2850 Boom 

015/42.08.32    03/480.18.01   03/844.05.43 

mechelen@cggdepont.be  lier@cggdepont.be  boom@cggdepont.be 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

TELEFONISCHE  

AANMELDING 

ORIENTATIEGESPREK 

INTAKEFASE 

DIAGNOSTIEK 

DOORVERWIJZING 

ANDERE DIENST 

BEGELEIDING/BEHANDELING 



 

Voor wie ? 

Voor gezinnen met kinderen van 3 t.e.m. 18 jaar uit het    

arrondissement Mechelen en de Rupelstreek. Voor kinderen   

van 0 tot 3 jaar is er een aparte onthaalprocedure. 

Voor zorgen aangaande:                                                                                         

 ontwikkelingsproblemen (ADHD, autismespectrum,      

leerstoornissen,…)                 

 ernstige emotionele problemen (depressie, angst,          

psychische problemen bij de ouders, psychosomatische 

klachten,…)  

 ernstige gedragsmoeilijkheden                                                                                               

 traumatische ervaringen (pesten, mishandeling, misbruik, 

ongeval, oorlogssituatie,…) 

Hoe ? 

Ouders nemen telefonisch of online contact op met 

onze dienst. Een therapeut zal dan kort uitleg geven 

over onze werking. Vervolgens wordt er een               

oriëntatiegesprek gepland. Het kind of de jongere is 

zeker ook welkom, net zoals de verwijzer of een 

andere vertrouwenspersoon. Tijdens dit eerste  

gesprek worden wederzijdse verwachtingen                             

uitgesproken over hoe jullie hulpverleningsparcours 

er de volgende weken kan uitzien. Soms kan het zijn 

dat in dit gesprek er gezamenlijk beslist wordt om 

een andere dienst te consulteren, dan zorgen we 

mee voor een gepaste verwijzing.  “De Pont is er voor het kind of de jongere, maar ook voor 

het gezin en zijn ruimere leefomgeving.” 

Onze werking ? 

Intakefase 

We willen zicht krijgen op de ontwikkeling en de hele leefcontext van het kind 

(thuis, school, hobby’s,...). We vinden het belangrijk om ook te kijken wat er              

voordien al geprobeerd is en wat de kracht is van het kind.  

 

Psychodiagnostiek 

Onze hulpverlening kan het volgende omvatten: onderzoek naar intelligentie,    

aandacht en geheugen, logopedisch onderzoek, schoolvorderingen, beleving,   

gezinsdynamische processen,… Deze onderzoeken vinden steeds plaats in het  

kader van een ruimere behandeling. 

 

Begeleiding/behandeling 

Een team van psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten en kinder-

psychiaters biedt een verscheiden behandelaanbod aan: opvoedings-

ondersteuning, sociaal en administratieve dienstverlening (verslaggeving en      

attesten) , ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, individuele behandeling/

speltherapie, logopedische behandeling en/of medicatie-opvolging.       

Soms zijn nog andere hulpverleners (school, OCMW, CLB, huisarts, CAW,…)       

betrokken. We vragen steeds toestemming om contact op te nemen met deze       

hulpverleners.  

 

“Het akkoord van   

beide ouders met de         

begeleiding van hun 

kind of jongere is      

noodzakelijk.              

We verplichten geen 

medewerking            

aangezien we      

werken binnen een 

vrijwillig hulp-

verleningskader.” 
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