
Dagtherapie
PsycheLier

een hart
voor zorg

Als je nog vragen hebt, twijfel niet om ze te stellen aan 
onze zorgverleners in het ziekenhuis, zij zullen je zo 

goed mogelijk verder helpen.

Neem deze brochure mee naar huis. Zo kan je ze thuis
nog eens rustig nalezen.

Voor meer informatie kan je bellen naar:
03 491 31 92

Of mailen naar: dagtherapiepaaz@heilighartlier.be

We wensen je een spoedig herstel toe!
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Nuttige tips

Kostprijs

Het ziekenfonds komt tussen in de globale 
kostprijs. Het remgeld (eigen aandeel) is 
afhankelijk van je statuut.

Hospitalisatieverzekering

Bevraag je hospitalisatieverzekering of de 
dagbehandeling in aanmerking komt voor een 
terugbetaling.



Aanmelden kan enkel via intake. Indien de hulpvraag 
geschikt is, word je na overleg met het team op de 
wachtlijst geplaatst bij de groep die het beste past bij 
jouw doelstellingen.

Wie kan aanmelden?
• Huisarts
• Psychiater
• Op eigen initiatief
• Psycholoog PAAZ, enkel tijdens opname PAAZ

Hoe aanmelden?

Bel naar 03/491 31 92 tussen 8u30 - 9 uur of 
tussen 12 uur en 13 uur

Wat is dagtherapie? Therapie op maat

Aanmelden

Indien je aanvraag aanvaard werd,  word je ingedeeld  
in een groep van 9 personen. In welke groep je terecht 
komt, wordt door het team beslist en hangt af van 
de aard van jouw gerapporteerde problemen en de 
doelstellingen die je  voor ogen hebt.

Er zijn 4 verschillende groepen:

Groep Noord
• Verwerven van inzichten in je eigen 

persoonlijkheid
• 3 dagen per week
• 4 maanden

Groep Zuid
• Bieden van structuur en ondersteuning geven om 

zelfstandiger te functioneren
• 4 dagen per week
• 3 maanden

Groep Oost
• Ondersteuning bieden en stimuleren van 

sociale contacten
• 1 dag per week
• 4 maanden

Groep West
• Ondersteuning bieden en stimuleren van 

sociale contacten
• 2 dagen per week
• 4 maanden

Vraag gerust informatie over de verschillende  
therapieschema’s tijdens de intake.

Dagtherapie is een specifieke behandeling voor 
patiënten met psychische problemen die voldoende 
stabiel  zijn  om  in  hun  thuissituatie  te  verblijven.  
Ze hebben dus geen opname in een ziekenhuis nodig. 

Dagtherapie PsycheLier biedt  ondersteuning bij het 
omgaan met je problemen en te reïntegreren in de 
maatschappij. De klemtoon ligt op het verminderen 
van de psychische klachten, dit doen we aan de hand 
van groepstherapie en individuele therapie.

Dagbehandeling kan enerzijds een alternatief of 
aanvulling zijn voor ambulante therapie of ander- zijds 
een vervolg op een voltijdse opname.

Psychiater

dr. Filip Auwerkerken 
 03 491 27 20 (afspraken)

dr. Anuschka Storms 
 03 491 27 20 (afspraken)

Hoofdverpleegkundige

Elisabeth Segers
 03 491 31 88

Teamleden

Ilse Holemans 
Klinische psychologe en systeemtherapeute
 03 491 35 95

Annelies Vermeulen
Klinische psychologe
 03 491 31 86

Annick De Wit
Psychiatrisch verpleegkundige
 03 491 31 92

Anneleen Lenaerts
Sociaal verpleegkundige
 03 491 31 94

Edith Smeuninx
Psychomotore therapeute 

Multidisciplinair team


