
Partners
CGG PassAnt; CGG Vlaams-Brabant Oost; CM Leuven; 

Familiehulp; Huisartsenkring KHOBRA; Landelijke 
Thuiszorg; LDC Edouard Remy; LDC Ruelenspark; LDC 

Seniorama; LDC Ter Putkapelle; LDC Ter Vlierbeke; 
LDC Wijnveld; SEL Goal; Solidariteit voor het Gezin; 

UilenSpiegel; Wit-Gele Kruis; Zorg Leuven; Zorgzaam 
Leuven

Dit project is tot stand gekomen met de steun van  
de Vlaamse overheid

Veerle Van Vlierberghe en Katrien Vanderbist 
zijn bereikbaar via:

• 016 35 27 56 

• elpouderen@cm.be

Hoe contacteren?

Katrien Vanderbist en Veerle Van Vlierberghe

Gesprekken

voor ouderen

i.s.m. de partners van eerstelijnszone Leuven.

Je kunt ook een gesprek aanvragen via een van 
de Lokale Dienstencentra (LDC) van Leuven. 
De dagelijks verantwoordelijke zorgt ervoor dat 
jouw vraag bij ons terechtkomt. 

Katrien is terug te vinden in:

Edouard Remy (A. Vesaliusstraat 10, Leuven)
Wanneer? Elke 1ste en 3de woensdag van de 
maand van 9 tot 12 uur

Ruelenspark (Erasme Ruelenspark 35, Leuven)
Wanneer? Elke 1ste en 3de woensdag van de 
maand van 14 tot 17 uur

Wijnveld (Wingerdstraat 14, Leuven)
Wanneer? Elke 1ste en 3de maandag van de 
maand van 14 tot 17 uur

Veerle is terug te vinden in:

Seniorama (Vanden Tymplestraat 35, Leuven)
Wanneer? Elke 1ste en 3de donderdag van de 
maand van 9 tot 12 uur

Ter Putkapelle (Bosstraat 11, Wilsele) 
Wanneer? Elke 1ste en 3de woensdag van de 
maand van 14 tot 17 uur

Ter Vlierbeke (Rustoordlaan 3, Kessel-Lo)
Wanneer? Elke 1ste en 3de donderdag van de 
maand van 14 tot 17 uur

Je vindt alle informatie via  
www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-leuven



• Een op vier mensen in zijn of haar 
leven te maken krijgt met een geestelijk 
gezondheidsprobleem1;

• Onderzoek aantoont dat gepaste 
en vroegtijdige hulp problemen en 
moeilijkheden kan voorkomen2;

• Ouderen veel verlieservaringen hebben, 
maar vaak in stilte lijden3.

Reden genoeg om gebruik te maken van het 
aanbod psychologische gesprekken. We pro-
beren er voor jou te zijn.

1 Geestelijk Gezond Vlaanderen
2 European Psychiatric Association, 2011
3 Marie-Christine Adriaensen, 2005

• Je piekert veel en wilt je mentale 
veerkracht versterken;

• Je voelt je al een tijdje slecht en vraagt je 
af of je depressief bent;

• Je hebt recent een zwaar verlies geleden 
en stelt jezelf de vraag hoe je met dit 
verlies wil omgaan;

• Je bent mantelzorger en wilt extra steun 
om je goed te blijven voelen;

• Je voelt je eenzaam en wilt meer sociale 
contacten, maar kan wat hulp gebruiken;

• Je zit in een nieuwe situatie en wilt tips om 
je hieraan aan te passen;

• ...

• Ben je bereid om je klachten te 
verhelderen en ermee aan de slag te 
gaan? 

• Ben je bereid je te verplaatsen naar 
Eerstelijnszone Leuven (Leuven, Kessel-Lo,  
Heverlee, Wilsele of Wijgmaal) of woon je 
daar?

• Ben je bereid om een bijdrage te betalen 
afhankelijk van je inkomen?

• Ben je 65 jaar of ouder?

Wist je dat...

Gesprek met Veerle en Katrien

Voor welke zorgen kun je terecht? Iets voor jou?

Kostprijs?

Je betaalt een bijdrage van 11 euro per 
gesprek. 

Mensen met recht op verhoogde tegemoet-
koming in de ziekteverzekering en mensen in 
schuldbemiddeling, budgetbeheer of  
-begeleiding betalen 4 euro per gesprek.

Veerle en Katrien, de eerstelijnspsychologen, 
proberen je bij emotionele moeilijkheden snel 
te helpen door de eerste zorgen toe te dienen.

De eerstelijnspsycholoog kan een kortdurende 
behandeling opstarten (4 à 8 gesprekken). Er 
wordt gekeken naar de oorzaak van je moeilijk-
heden, wat je zelf al geprobeerd hebt en hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat je je beter gaat 
voelen. 

Wanneer de kortdurende behandeling niet vol-
staat, helpen Veerle of Katrien je aan meer ge-
paste hulp. 


