
Het reilen en zeilen in onze praktijk

In onze vorige nieuwsbrief las je het al...   (Nog niet? Kijk dan even op onze site,
daar kan je alle nieuwsbrieven herlezen). Sinds september kozen we in de Oase
voor meer focus - we richten ons nog enkel op psychologische hulp
aan  kinderen/jongeren/jongvolwassenen. Voor volwassenen, koppels en
ouderen verwijzen we met plezier naar collega's in de regio met expertise in
hun vakgebied! Dit betekent ook dat we werken met een kleiner team dan
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voorheen. We kunnen vlotter afstemmen en nauwer samenwerken wat onze
cliënten ten goede komt.   

Vasthouden waar je ogen van gaan blinken...    Loslaten wat je hart niet (meer)
sneller doet slaan... Het is een uitdagende oefening, ook voor therapeuten :-)  

Na het maken van deze keuzes en het vormgeven van de Oase 'nieuwe stijl'
voelde ik echter al snel dat er energie vrijkwam!  Met deze vernieuwde energie
wil ik de Oase verder vormgeven tot een plek van rust, ref lectie, verbinding...
een plek waar je jezelf  mag zijn, met je grote en kleine kantjes... waar we samen
op pad gaan, met kinderen en jongeren en met hun gezin! 

Deze energie zorgt voor een aantal nieuwe projecten, naast ons regulier
aanbod (therapie en testonderzoek). 

Ik licht al even een tipje van de sluier: 

* In samenwerking met HEYO organiseer ik in de zomer van 2023  vakantie-
kampjes voor kinderen met wat extra zorg.  Meer info binnenkort op de
website!

* Ook komt er een nieuw groepsaanbod in 2023. We luisteren hiervoor ook
graag naar jouw input (vandaar de oproep verder in deze nieuwsbrief). 

Niet nieuw maar ook al even meegeven: Net zoals vorige jaren organiseert de
Oase samen met Meer Mij een kampje voor leergierige jongens en meisjes, dit
jaar rond het thema kriebelbeestjes... insecten dus. Meer info kan je binnenkort
op onze site vinden! 

Ik kijk alvast uit naar de komende periode om de projecten verder vorm te
geven! Een f ijn eindejaar gewenst! 

Sarah 

We kunnen er niet omheen... zowat alles werd de afgelopen maanden duurder.
In de Oase kiezen we ervoor om op dit moment geen prijsverhoging door te
voeren voor therapie-sessies. Voor overleg op verplaatsing hebben we wel
een prijswijziging doorgevoerd, net als voor een aantal testonderzoeken. Dit
heeft te maken met  de stijgende aankoopkost van het testmateriaal en  de
bijkomende opleidingen noodzakelijk om kwalitatieve diagnostiek uit te voeren.

Onze tarieven  kan je steeds  terugvinden op onze website, via de link
hieronder. 

T erugbetaling

Alle ziekenf ondsen bieden een terugbetaling aan voor therapie voor kinderen
en jongeren. Er zijn verschillen in het aantal sessies die terugbetaald worden.

Onze tarieven



Bij sommige ziekenfondsen worden jaarlijks een aantal psychotherapiesessies
terugbetaald; anderen betalen eenmalig een aantal sessies terug. Dit varieert
van 5 tot 24 sessies. Ook het maximumbedrag dat terugbetaald wordt,
varieert sterk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Via deze link kan je een
vergelijking vinden van de terugbetalingen.

https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/wat-wordt-er-
terugbetaald-van-je-bezoek-aan-de-psycholoog

 De meeste ziekenfondsen betalen niet of zeer beperkt terug voor
testonderzoek. 

Conventie psychologische zorg

Vanaf november 2022 zijn binnen onze praktijk ook een beperkt aantal sessies
mogelijk binnen de conventie psychologische zorg. Hierbij betaal je niet het
reguliere tarief , maar is psychologische zorg mogelijk tegen een sterk
verminderd tarief  (11 of 4 euro per sessie). Deze sessies gaan steeds door bij
Sarah.

Heb je vragen rond (terug)betaling of  tarief , 

bespreek deze gerust met je therapeut.  

Samen komen we er wel uit! 

Klik hier voor onze tarieven

Nieuw aanmeldingsformulier

https://vlaamspatientenplatform.be/nl/advies-en-tips/wat-wordt-er-terugbetaald-van-je-bezoek-aan-de-psycholoog
https://www.groepspraktijkdeoase.be/tarieven


In onze vorige nieuwsbrief kon je reeds onze aanmeldingsprocedure
nalezen.  Vanaf heden is er ook een nieuw en uitgebreider
aanmeldingsf ormulier . Er is een versie voor ouders of  verwijzers
van  kinderen en jongeren en een versie die jongvolwassenen (18 tot 23
jaar) zelf  kunnen invullen. 

Enerzijds helpt dit formulier ons in te schatten of we jouw vraag kunnen
beantwoorden, welke collega dit best kan doen en op welke termijn dit mogelijk
is. 

Anderzijds biedt het ons ook de nodige informatie. De overheid tekent immers
steeds meer het kader van de psychologische hulpverlening uit. Zo werd ook
vastgelegd welke informatie een cliëntendossier moet bevatten.  

Hier kan je ons aanmeldingsformulier vinden!

We need you!

Denk je mee na over ons (groeps)aanbod?

https://www.groepspraktijkdeoase.be/aanmeldenkinderteam


Graag willen we ons aanbod in de toekomst nog meer  afstemmen op de
noden in onze regio. Daarom horen we graag wat jij als cliënt/ouder/verwijzer
zinvol vindt of wat je mist in onze buurt. 

Zoek je een groepje voor je kleuter waarin hij op speelse manier leert
omgaan met emoties?

Denk je dat je tiener wel graag in contact wil komen met leeftijdsgenoten
die ook met faalangst, een leerprobleem... worstelen? 

Wil  je als adolescent een plaats om je zorgen te delen met anderen? 

Jouw ideeën zijn welkom!  
Stuur ons een mailtje (info@groepspraktijkdeoase.be)

geef een belletje 

of spreek ons aan!  

Troost

De herfst is een tijd van vertragen, van verstillen. Het is ook de periode waarin
we stilstaan bij de personen die we moeten missen. Als iemand een verlies
meemaakt, zijn we vaak wat onhandig, we weten niet wat zeggen, wat doen...
Nochtans weten we dat het net kleine gebaren van troost zijn waaruit mensen
steun putten. 
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Gentstraat 40

8760 Meulebeke

Belgium

0479/44.98.44
info@groepspraktijkdeoase.be

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in
het verleden interesse had in ons aanbod.

Wens je deze niet langer te ontvangen, dan
kan je afmelden via onderstaande link. 

Afmelden

Graag breng ik even Pakje T roost  onder jullie aandacht. Charlotte verloor een
tijd geleden haar broer Sander, hij overleed ten gevolge van een hersentumor. 
Ze zette haar verlies om in actie en  ging aan de slag met het thema Troost. Ze
wil mensen aanzetten om toch te (durven) spreken, om er te zijn voor
elkaar,...  Op haar website kan je niet alleen  'troost'-tips vinden maar ook
hartverwarmende troostcadeautjes... 

Ik draag dit initiatief een bijzonder warm hart toe en deel het daarom graag
met jullie! 

naar Pakje Troost

Groepspraktijk de Oase is... 
(klik op de naam om meer info te zien over deze therapeut)

Sarah Bultynck - kinderpsychologe - coördinator 

Ella Beeuwsaert - kinderpsychologe 
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