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Bereikbaarheid

PsyPunt is gevestigd in de Lostraat 35 te Gent.  
Wij zijn zeer vlot bereikbaar, zowel met het 
openbaar vervoer als met de wagen.

Onze praktijk is gelegen aan de voorkant van het 
Gent Sint-Pietersstation in een zijstraat van de  
Koningin Elisabethlaan.
 

PsyPunt
Lostraat 35
9000 Gent
 
www.psypunt.be

psychotherapie begeleiding onderzoek vorming

Onderzoek op maat

PsyPunt is een groepspraktijk voor psychologische 
hulpverlening te Gent.
We hebben reeds een jarenlange ervaring die 
garant staat voor een kwalitatief aanbod.

Onze werking omvat vier domeinen:  
psychotherapie, begeleiding, onderzoek en  
vorming. 

Wij bieden onze expertise aan in het kader van 
het uitvoeren van herstelonderzoeken van  
vervallen verklaarde bestuurders.

Herstelonderzoeken
MEDISCHE En  
PSYCHOLOGISCHE PROEVEn

folder_PsyPunt_herstelexamen.indd   1 17/02/13   19:49



Wij garanderen volgende dienstverlening:

•  een afspraak binnen de 14 dagen na 
kennisgeving door het Parket of na 
contactname door uzelf (geen wachtlijsten). 
U kan ook steeds zelf een meer passende 
datum voorstellen.

•  een professionele en deontologische  
uitvoering van de onderzoeken 

•  medisch en psychologisch onderzoek 
op dezelfde afspraak

•  mogelijkheid tot een feedback-gesprek  
of verslag

•  ondersteuning bij het verloop van de 
vervallenverklaring

CONTACT

Voor het maken van een afspraak of voor 
(vrijblijvende) inlichtingen kan u ons als volgt 
bereiken:

Telefonisch: 0499 22.27.27 
Wij zijn bereikbaar tussen 9u en 20u op 
weekdagen en tussen 9u en 12u op zaterdag.
  
E-mail: info@psypunt.be

PRAKTISCH

Wanneer u uw rijbewijs binnenbrengt op de 
griffie (bij het begin van het rijverbod) krijgt u 
een lijst van erkende instellingen. U bent vrij 
een instelling zelf te kiezen. Het parket brengt 
ons op de hoogte van uw keuze.  Wij versturen 
vervolgens een uitnodiging naar u. U hoeft dus 
zelf niets meer te doen.

U kan ook zelf contact opnemen met PsyPunt 
voor het maken van een afspraak (zie: contact). 

DIENSTVERLENING

Wij vinden het erg belangrijk om u op een 
professionele en klantgerichte manier verder  
te helpen.

Wij hebben reeds een jarenlange ervaring in 
het uitvoeren van herstelonderzoeken en meer 
algemene onderzoeken voor bepaalde instanties.

HErstElondErzoEkEn

Wanneer u van de rechter een rijverbod hebt 
gekregen, is het mogelijk dat er ook een medisch 
en/of psychologisch onderzoek opgelegd wordt.  
U dient te slagen voor deze onderzoeken 
vooraleer u uw rijbewijs terug kan krijgen na het 
rijverbod.  Het is eveneens mogelijk dat er een 
voorlopige herstelperiode geadviseerd wordt.  

U krijgt in dat geval uw rijbewijs voor een 
bepaalde periode terug. nadien dient u opnieuw 
een herstelonderzoek af te leggen.

Het psychologisch onderzoek bestaat uit 
een interview en de afname van enkele 
psychologische testen.

Het medisch onderzoek gaat na of er lichamelijke 
problemen zijn die een invloed kunnen hebben op 
het rijgedrag.

Het algemene doel is na te gaan of u geschikt ben 
om een voertuig veilig te besturen in het verkeer.
PsyPunt kan u na de onderzoeken de nodige 
documenten bezorgen om uw rijbewijs terug te 
kunnen krijgen wanneer uw rijverbod afgelopen is.
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