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Veroniek Claeys		
Annelies Coetsier		
Sarah Cornelis		
Sare De Caster		
Heidi De Vylder		
Lobke D’ Hespeel		
Stefanie De Winter		
Kristien Lemaitre		
Claudine Loncke		
Michael Naessens		
Dieter Roseeuw 		
Annemie Taildeman
Valérie Vuylsteke 		
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PsyPunt, Lostraat 35, 9000 Gent, nabij Station Gent-Sint-Pieters

CONTACT

0499 22 27 27 of mailen
naar info@psypunt.be. Voor meer informatie kan u terecht op onze website: www.psypunt.be
Voor vrijblijvende inlichtingen of het maken van een afspraak, kan u bellen naar
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In Gent werken we samen met:
• Dr Van Branteghem in het kader van het uitvoeren van herstelonderzoeken bij rijverbod (federale overheids
dienst mobiliteit en vervoer)
• Psynet HoGent, begeleiding van studenten
• Het Fertiliteitscentrum van het AZ Sint-Lucas, onderzoek en begeleiding bij vruchtbaarheidsvragen

Om een kwalitatieve hulpverlening op maat te voorzien, werken we elk vanuit ons specifiek werkkader.
Naargelang de leeftijd en ervaren moeilijkheden kijken we wie van ons u best kan verder helpen.
Psychotherapie wordt aangeboden aan individuen, koppels, gezinnen of groepen. Er wordt gewerkt vanuit
verschillende theoretische stromingen: gedragsgericht, psychoanalyse, cliëntgericht, ontwikkelingsgericht en
systemisch/contextueel.
Begeleiding is een meer kortdurende, oplossingsgerichte aanpak van individuele en/of groepsvragen om via
methodieken verandering te realiseren.
Onderzoek kan op vraag van individuen of doorverwijzers (artsen, psychiaters, caw, cgg, clb…). We luisteren
naar de noden van het individu/de doorverwijzer en bieden een aangepast onderzoekspakket aan.
Vorming zien we als het aanbieden van maatwerk over psychologisch gerelateerde onderwerpen vb het
organiseren van een infosessie, aanbieden van een training rond een bepaald thema, ...

ons aanbod

over ons
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Psypunt is een groepspraktijk voor psychologische hulpverlening, gelegen vlakbij
het Gent Sint-Pietersstation. We hebben reeds een jarenlange ervaring en staan garant
voor een kwalitatief aanbod. Onze werking omvat vier domeinen: psychotherapie,
begeleiding, onderzoek en vorming.
Het Psypunt-team bestaat uit masters in de psychologie en pedagogische wetenschappen en psychiaters.
De psychiaters voorzien naast het therapeutische aanbod, eveneens in de medicamenteuze
behandeling indien nodig.
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speltherapie
Speltherapie is een vorm van hulpverlening specifiek voor kinderen, waarbij spel gebruikt wordt als
therapeutisch middel. Volwassenen praten met elkaar over allerlei dingen die ze ervaren in hun leven.
Spelen is de taal van kinderen en hun manier om de wereld te ontdekken.
In speltherapie krijgen kinderen de gelegenheid om al spelend hun beleving te uiten, af te rekenen met
gebeurtenissen die hen boos, verdrietig of angstig maken en te oefenen met nieuwe vormen van gedrag.

gezinstherapie
Als het gezin ontwricht dreigt te raken door onderlinge spanningen of moeilijkheden kan gezinstherapie
aangewezen zijn. De verschillende gezinsleden worden uitgenodigd en samen wordt er gezocht naar mogelijke
oplossingen. In de therapie kunnen de gezinsleden zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en
begrijpen welke invloed zij op de anderen hebben.
relatietherapie
In relatietherapie ligt de nadruk op het koppel. Er wordt niet enkel aandacht besteed aan de personen maar ook
aan de dynamiek tussen de beide partners: de mate van afstand en nabijheid tot elkaar, de stijl van contact
maken, het vermogen om conflicten op te lossen, de visie over de toekomst/het gezinsbeeld …
De therapieruimte is een neutrale plaats waar moeilijk bespreekbare onderwerpen in een serene sfeer aan
bod kunnen komen.

psychotherapie

psychotherapie
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Gesprekstherapie
Algemeen is gesprekstherapie een vorm van hulpverlening die wordt toegepast bij
psychische moeilijkheden bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen/ouderen.
Dit gebeurt aan de hand van individuele gesprekken met een deskundig psycholoog (psychotherapeut)
of psychiater. Het kan gezien worden als een gezamenlijke zoektocht met als doel inzicht te krijgen
in de psychische klachten zodanig dat deze afnemen.
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Psychologisch onderzoek
De inhoud van elk psychologisch onderzoek is anders gezien aan elk onderzoek een specifieke vraagstelling
voorafgaat. Met behulp van testen, vragenlijsten, observaties en gesprekken verkrijgen we een objectief beeld
over de persoon en zijn functioneren.

Voorbeelden van begeleiding:
• ouderbegeleiding, met als doel inzicht te verwerven in het gedrag van hun kind, hun ouderrol en de opvoeding
• begeleiding bij vruchtbaarheidsproblemen, met als doel de psychische stress te verminderen en hierdoor de
zwangerschapskansen te verhogen
• loopbaanbegeleiding, met als doel professionele ontwikkeling, de persoon en de job te laten passen bij elkaar
• rookstopbegeleiding, met als doel te stoppen met roken
• begeleiding bij faalangst/uitstelgedrag, met als doel terug invloed kunnen uitoefenen op je eigen functioneren zodat
je betere resultaten behaalt op school of op het werk
• intervisie/supervisie met collega’s, met als doel de kwaliteit van je werk en je professioneel functioneren te vergroten

Voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn: intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek (concentratie, geheugen,…) en belevingsonderzoek.
vorming
Onder vorming verstaan we vorming, training en opleiding. Het gaat over het zelf of op vraag, aanbieden van
activiteiten die gericht zijn op het vergroten van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden met betrekking
tot een actueel psychologisch onderwerp of thema. Dit kan gebeuren onder de vorm van een infosessie,
lezing, netwerkbijeenkomst, of een specifieke training.

onderzoek • vorming

begeleiding
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begeleiding
Begeleiding- individueel of in groep- is een meer laagdrempelige vorm van hulpverlening. Het is
eerder resultaatgericht, met een omschreven doel voor ogen. Mensen worden geholpen om problemen
hanteerbaar te maken, antwoorden op vragen te vinden en vaardigheden te leren ontwikkelen.
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