
Naam
Therapie 

Tel/online (1)
Corona (2) 
gesprekken

Nieuwe (3) 
aanmelding Website Contact Adres Gemeente ELP Talen

Ellie Kloeck ja ja alle www.becocooned.be 0498/753806 Henri Caronstraat 20 Hoeilaart NDL, ENG
Sofie Vanderlinden opgeschort neen geen psycholooghoeilaart.jimdo.com 0472/36,99,73 Koedaalstraat 17A Hoeilaart NDL, ENG
Patrick Engelhardt ja neen geen www.psygroup.be 0474/42.99.90. Dorpstraat 465 Leefdaal NDL, DU, ENG, FR
Marleen Moyson opgeschort neen geen 0483/03.35.91, Duisburgsesteenweg 149 Overijse ELP NDL, ENG, FR
Aisha Cortoos ja ja alle www.brainwise.be 0486/44.26.90. Graven Egmont en Hoornlaan 7 Overijse NDL, ENG
Psychotherapeutisch 
Centrum Overijse

ja ja alle
www.ocmwoverijse.be/dienst/2893/psy
cho-therapeutisch-centrum

02/306 60 92 J.b. Dekeyserstraat 45 Overijse NDL, FR

PNM Coaching ja ja beperkt www.pnmcoaching.be via website Schransdreef 81 Overijse NDL, ENG, FR
Yves Coene ja ja alle www.psycholoog-overijse.be 0497/219533 Sint Annastraat 27 Overijse NDL, ENG, FR
Therapeutische 
groepspraktijk Overijse

ja ja kortdurend www.tg-overijse.be
liefst via 
website

Sint Annastraat 29 Overijse NDL, ENG, FR

Healthcube Tervuren ja ja beperkt www.healthcube.be zie website brusselsesteenweg 24A Tervuren NDL, ENG,  DU
Ilke Bartholomees ja ja kortdurend ilke.bartholomees.psy@gmail.com via mail Overwinningsstraat 30 Hoeilaart NDL, ENG
Nikki Slocum-Bradley ja ja kortdurend 0473/94.20.94. Sneppenlaan 36 Tervuren ENG, DU

Anne-Chantal Le Polain ja ja kortdurend 0494/415009 Avenue de la Marmotte 101 Wezemebeek-Oppem ELP FR

Hilde Slembrouck ja neen geen 0472/32.31.48. Rustoorddreef 1C Zaventem NDL
Jasmijn Deforche www.jasenco.be 0473/120 060 Mechelsesteenweg 513 Zaventem (Nossegem) NDL, ENG

Dieter Verhaegen ja ja alle www.dverhaegen.be 0498/14.35.35. Mechelsesteenweg 538 Zaventem (Nossegem) NDL, ENG

www.psykring-druivenstreek.bePsychologenkring Druivenstreek informatie@psykring-druivenstreek.be 

Ten geleide

Naast alle zorg voor de lichamelijke gezondheid, is het ook nodig aandacht te hebben voor de mentale gezondheid. De 
psychologen in de regio zetten zich maximaal in om een zorgcontinuiteit te garanderen binnen de beperkingen die werden 
opgelegd. Zorgverleners mogen patiënten zeker aansporen om in contact te blijven met hun psycholoog.

In deze vreemde tijden van quarantaine, beperkt sociaal contact en intense berichtgeving hebben sommige mensen nood 
om het hele Corona-gebeuren emotioneel te plaatsen. De psychologen uit de regio hebben voor deze mensen 
capaciteit vrijgemaakt zodat zij zonder wachtlijst, kortdurend, online geholpen worden. In de lijst hierboven zie je waar zij
terecht kunnen. 

Online consultaties zijn op dit moment de norm om veilig verder te werken. Het is eerst soms wat vreemd, maar de 
ervaring leert dat zorgvragers zeer vlug mee in het gesprek zitten. Consultaties kunnen per telefoon, videotelefoon of via 
een beveiligd online platform zoals Zoom of Whereby.

Fysieke consultaties kunnen enkel als er geen online mogelijkheid is én de opstart of continuiteit van de begeleiding 
noodzakelijk is én de algemeen opgelegde gezondheidsmaatregelen in de praktijk kunnen nageleefd worden. Niet alle 
praktijken zijn momenteel fysiek bereikbaar. 

Voetnoten
(1) Niet fysieke sessies zijn in de huidige omstandigheden de 
norm. De meeste psychologen werken telefonisch, met 
videotel of met een beveiligde online toepassing. 

(2) Deze psycholoog of praktijk heeft zonder wachtlijst plaats 
voor de kortdurende  opvang van mensen met vragen of 
emotionele problemen naar aanleiding van de maatregelen 
rond het Corona-virus.

(3) Sommige praktijken hebben nu plaats (gemaakt) voor 
kortdurende Corona gerelateerde begeleidingen. In andere 
praktijken kunnen alle problematieken nog terecht. Sommige 
praktijken nemen geen nieuwe aanmeldingen.


