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Dienst klinische psychologie 
 

Saartje Van Hoeymissen 

Psychologe 

051/33 42 30 

saartje.vanhoeymissen@sjki.be 

 

            Jenny Vercauteren 

Geïnformeerde toestemming                       Neuropsychologe 

051/33 42 39 

              jenny.vercauteren@sjki.be 

 

Jolien Lecluyse 

Psychologe 

051/33 42 32 

jolien.lecluyse@sjki.be 

 

Elisabeth Roels 

Psychologe 

051/33 47 31 

Elisabeth.roels@sjki.be 

 

Geachte, 

 

Op eigen initiatief of op doorverwijzing komt u in contact met één van onze psychologen. U 

kunt bij de psychologen terecht voor ondersteuning en advies, therapeutische begeleiding of 

nazorg.  

Graag hadden wij u vanuit onze dienst geïnformeerd in het kader van uw begeleiding of 

therapie. 

 

o Tijdens een eerste gesprek wordt er kennis gemaakt en worden uw noden en vragen 

in kaart gebracht. Daarna wordt er samen bekeken of er verdere afspraken worden 

gemaakt. 

 

o Indien er therapiemomenten worden afgesproken, dan vragen wij u deze te 

respecteren. Probeer steeds tijdig aanwezig te zijn op uw afspraak. Indien u te laat 

bent, zal de therapie korter duren. 

 

o Indien u niet op uw afspraak kan aanwezig zijn, gelieve ons dan minstens 24u op 

voorhand te verwittigen. Dit laat ons toe om andere patiënten de kans te geven langs 

te komen. U kan uw afspraak steeds telefonisch of per mail annuleren bij uw 

behandelende psycholoog of via het onthaal (051/33.41.11 – receptie@sjki.be). 

Zijn wij niet op de hoogte van uw afwezigheid, dan zal 10 euro in rekening gebracht 

worden.  

 

o Per consultatie wordt 45 euro aangerekend. Indien u in aanmerking komt voor een 

sociaal tarief (30 euro) zal uw psycholoog u hiervan op de hoogte brengen. 

 

Graag wijzen wij u er op dat bepaalde ziekenfondsen een gedeelte van de consultatie 

bij de psycholoog terugbetalen. Dit geldt niet voor alle ziekenfondsen. Informeer steeds 

bij het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent.  

 

o U kan met eventuele vragen of bemerkingen rond de begeleiding steeds terecht bij 

uw psycholoog. Aarzel zeker niet om dit te bespreken! 
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o Als patiënt hebt u bepaalde rechten (wet op de patiëntenrechten). Deze kan u 

raadplegen op www.patiëntenrechten.be, of u kan terecht bij de ombudsdienst (Ann 

Herman, 051/33 41 67). 

 

o Bij ieder onderzoek of iedere therapie is de psycholoog gebonden aan de 

discretieplicht en het beroepsgeheim. Wanneer overleg met andere hulpverleners 

wenselijk of noodzakelijk is, zal vooraf steeds uw toestemming gevraagd worden. Er 

wordt dan gesproken over een gedeeld beroepsgeheim.  

 

o Informatie over uw behandeling of therapie wordt steeds genoteerd in het persoonlijk 

psychologendossier. 

 

o U kreeg mondelinge informatie over het onderzoek/therapie. Met het ondertekenen 

van dit document geeft u de toestemming om te starten met deze therapie en/of dit 

onderzoek. 

 

 

Naam    Datum     

 

 .....................................................  ...................................................   

 

 

Handtekening 

 

 

 .....................................................  
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