Patiënteninformatie

Naar de kinderpsycholoog

De kinderpsycholoog
In AZ Turnhout werken twee kinderpsychologen, elk met hun eigen
specialisatie. Ze bieden advies, begeleiding en ondersteuning bij
emotionele moeilijkheden (angst, verdriet,...), leer- en ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen en opvoedingsmoeilijkheden bij kinderen
van 0 tot 15 jaar.
De kinderpsychologen werken enkel op doorverwijzing van de
kinderartsen van het ziekenhuis. Indien u een afspraak wenst te maken,
kunt u uw vraag steeds bespreken met uw kinderarts.

Hoe gaat dat dan?
Samen met kinderen en hun ouders verkennen de psychologen in één of
enkele gesprekken wat er aan de hand is. Hierna volgt een advies. Het is
mogelijk dat er nog vervolggesprekken worden gepland, of dat de
kinderpsycholoog u doorverwijst naar andere gespecialiseerde hulp.
Bij vragen naar leermoeilijkheden, aandachts- en concentratieproblemen,
enzovoort kan er in samenwerking met de kinderartsen in het ziekenhuis
ook psychodiagnostisch onderzoek gepland worden. Dit onderzoek start
steeds met een intakegesprek, waarna één of meerdere
onderzoekmomenten worden gepland. Na het onderzoek bespreken we
de bevindingen uitgebreid met u.
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Tarieven
Voor meer info over de tarieven kunt u bij de kinderpsychologen terecht.
Zij zullen u ook steeds inlichten over de exacte bedragen.

Begeleiding
Ouder- of gezinsgesprek: € 53,25
Vervolggesprek voor kinderen: € 31,95

Onderzoek
Intakegesprek: € 53,25
Adviesgesprek: € 53,25
Intelligentieonderzoek: € 216,25
Neuropsychologisch onderzoek (per 2u) : € 197,20
Er bestaat geen officiële terugbetalingsregeling. Bij uw ziekenfonds kunt u
navragen of zij een tussenkomst voorzien in de kosten.

Contact
Kinderpsychologen
Heidi Wouters
 014 44 42 57
Hanne Geukens
 014 44 42 64
Volg route E60 in campus Sint-Jozef naar de kinderpsychologen.
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AZ Turnhout vzw
www.azturnhout.be
info@azturnhout.be
014 40 60 11
Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166
2300 Turnhout
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