Ta r i e v e n

Onze vestigingen

CGG PassAnt vzw is erkend en gesubsidieerd
door de Vlaamse Overheid.

Heb je een informatieve vraag of wil je een
therapeut contacteren?

Een consultatie bij een psycholoog / psychotherapeut kost € 11 per begonnen uur.
Er is een verminderd tarief van € 4 voor:






Cliënten die in aanmerking komen voor
een
verhoogde
tegemoetkoming
binnen de ziekte- en invaliditeitsregelgeving, het zogenaamde OMNIO- en
WIGW-statuut. Dit statuut voor
verhoogde tegemoetkoming wordt
toegekend door uw mutualiteit;
Cliënten in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij het
OCMW of het CAW;
Minderjarigen ten laste van hun ouders
of voogd, die zonder medeweten van
de ouders of voogd in behandeling zijn.

Consultaties bij een psychiater worden
aangerekend volgens de officiële RIZIVtarieven.

Onze onthaalmedewerkers helpen je graag verder.
Afdeling Leuven
Sint-Geertruiabdij 6, 3000 Leuven
016 31 99 99
info.leuven@passant.be

Afdeling Halle
Beertsestraat 21, 1500 Halle
02 361 21 28
info.halle@passant.be

Afdeling Dilbeek
Ninoofsesteenweg 358, 1700 Dilbeek
02 569 19 10
info.dilbeek@passant.be

Afdeling Haacht
Jennekensstraat 22, 3150 Haacht
016 60 99 99
info.haacht@passant.be

Meer info kan u terugvinden op onze website

www.passant.be

Samen zoeken naar een
Passend Antwoord

Hulp nodig?

Voor wie?

Hoe aanmelden?

Iedereen kan in het leven wel eens te maken
hebben met psychische of psychiatrische
problemen.

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die
wonen in de provincie Vlaams-Brabant.

Je kan aanmelden bij voorkeur na doorverwijzing
van je huisarts of een andere hulpverlenende
instantie of zorgverstrekker.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen zich
aanmelden met:

Aanmelden kan:



psychische – en emotionele problemen
(depressie, angst, psychosomatische klachten,
suïcide, hechtingsproblemen, …)



telefonisch , elke werkdag van 9.00u-12.30u
en van 13.30u tot 17.00u.



gedragsproblemen (agressief gedrag, spijbelen,
eetproblemen,…)



via een online aanmeldingsformulier op onze
website(24u/24u) - www.passant.be



ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, ASS, …)



De avondconsultaties zijn beperkt in aantal.



relationele problemen (ouder-kind, beperkte
sociale vaardigheden, pestgedrag, …)



Gesprekken zijn steeds op afspraak.

Meestal komt men er op eigen kracht of met
de hulp van vrienden of familie weer
bovenop. Dit lukt echter niet altijd.
Daarom is het soms nodig of aangewezen om
gespecialiseerde hulp in te schakelen.
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw biedt zorg aan kinderen,
jongeren, gezinnen, volwassenen en ouderen
met psychische en psychiatrische problemen.



traumatische ervaringen

Als volwassene & oudere kan u bij ons terecht met

De hulpverlening is ambulant, d.w.z. dat je er
(na afspraak) op consultatie kan komen.



psychische en emotionele problemen (depressie,
angst, psychosomatische klachten, suïcide, stress,
burn-out,…)



gedragsproblemen (agressief gedrag, impulsiviteit,
eetproblemen,…)



ontwikkelingsstoornissen (AD(H)D, ASS, …)



relationele
problemen
(relatieproblemen,
problemen in het gezin of op het werk, moeilijkheden in het leggen van sociale contacten, …)



verwerkingsproblemen (door verlies, door
trauma, na echtscheiding, door (jong)dementie,
door ziekte, …)

