Info en contact
Voor meer informatie en aanvragen kun je terecht bij:
Vanessa Thomassen (Coördinator)
Platte-Lostraat 541
3010 Kessel-Lo
Tel.: 016 35 95 05
Fax: 016 35 96 59
E-mail: vanessa.thomassen@cm.be

• Regionaal Dienstencentrum CM Leuven,
Platte-Lostraat 541, Kessel-Lo
• vzw Wit-Gele Kruis, Mechelsesteenweg 147, Herent
• Landelijke Thuiszorg, Remylaan 4B, Wijgmaal
• vzw Familiehulp, Bondgenotenlaan 131, Leuven
• Dienst Maatschappelijk Werk CM,
Platte-Lostraat 541, Kessel-Lo

• vzw Ziekenzorg CM, Platte-Lostraat 541, Kessel-Lo

Partners

• Vrijwilligerscentrale CM Leuven,
Platte-Lostraat 541, Kessel-Lo
• Thuiszorgdiensten van het OCMW Leuven,
Vesaliusstraat 47, Leuven

Het project psychotherapie aan huis kreeg de naam PIOT
(Psychotherapeutische Interventies Ouderen Thuiszorg). PIOT is een samenwerkingsverband tussen volgende partners:
• vzw GDT Goal, Maria-Theresiastraat 63A, Leuven
• vzw CGG Vlaams-Brabant Oost,
Kapucijnenvoer 35, Leuven
• vzw CGG PassAnt, St.-Geertruiabdij 6, Leuven
• Woonzorgcentrum St.-Alexius,
Alexianenweg 27, Tienen
• Woonzorgcentrum St.-Margaretha,
Kortrijksebaan 4, Holsbeek
• Woonzorgcentrum Vogelzang,
Tervuursesteenweg 290, Heverlee
• Woonzorgcentrum Ed. Remy,
Frederik Lintstraat 33, Leuven
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Psychotherapie
aan huis
Voor ouderen

Psychotherapie
aan huis

Wat?

Volgende psychotherapeuten bieden hun diensten
aan:
• Katrien Van Wildemeersch
• Kim Lambeets
• Katrien Vanderbist
• Anneleen Giedts

Het project psychotherapie aan huis
biedt ouderen (60-plussers) met
psychische moeilijkheden psychotherapie aan. Ook mantelzorgers
kunnen gebruik maken van deze
psychische ondersteuning. Een psychotherapeut komt gratis aan huis
bij de cliënt of mantelzorger.

De cliënt stemt ermee in dat de verzamelde gegevens
(anoniem) gebruikt worden voor het wetenschappelijk
onderzoek en voor het opstellen van het zorgplan.

Kostprijs

Voor wie?
Deze psychotherapie is bedoeld voor zestigplussers die
kampen met psychologische problemen zoals depressie, rouw, eenzaamheid, angst ... Ook als je verblijft in
een dagcentrum of serviceflat, kom je in aanmerking.
Daarnaast kunnen ook mantelzorgers (familieleden of
andere belangrijke betrokkenen) een beroep doen op
deze hulpverlening aan huis.
Elke hulpverlener, cliënt of mantelzorger kan een aanvraag indienen.

De aanvrager blijft betrokken gedurende de volledige
behandeling.

Het project psychotherapie aan huis heeft als doel ouderen en hun mantelzorgers:
• een langer zelfstandig verblijf thuis te garanderen;
• een verhoging van de levenskwaliteit te realiseren;
• een zorg op maat en zorgcontinuïteit te waarborgen;
• een betaalbare en kwalitatieve ouderenzorg aan te
bieden.

Verloop
Na de aanvraag voor psychotherapie aan huis volgt een
kennismakingsgesprek met de oudere en/of zijn mantelzorger.
Een overleg en afstemming met de betrokken hulpverleners is aangewezen.
Eens de therapie wordt opgestart, voert een psychotherapeut een aantal gesprekken met de cliënt.

De psychotherapie is volledig gratis en heeft plaats
bij de mensen thuis.

