Raadpleging
Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Wat bieden we aan?
Ambulante sessies waar ouders/opvoeders en kinderen/jongeren tot
18 jaar terecht kunnen voor onderzoek en behandeling bij psychische, psychosomatische en sociale problemen.
Een multidisciplinair team dat bestaat uit kinder- en jeugdpsychiaters en
psychologen.
Een denkkader waarin biologische, psychologische en sociale factoren bekeken worden, met als doel na te gaan op welke wijze het kind of de
jongere en zijn (gezins)context het best kunnen geholpen worden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Ontwikkelingsstoornissen (vertraagde ontwikkeling, aandachtstekortstoornissen en/of hyperactiviteit/impulsiviteit, autismespectrumstoornissen,…)
Ernstige opvoedings- en gedragsmoeilijkheden thuis en/of op
school
Emotionele en sociale moeilijkheden (angst, depressieve klachten,
dwangmatig gedrag, trauma,…)
Psychosomatische klachten

Welke therapeutische middelen hanteren we?
Individuele therapie met kind/jongere
Gezinsgesprekken
Psycho-educatie voor de ouders/opvoeders en/of de jongere
Medicamenteuze ondersteuning of behandeling

Voor de aangemelde problemen wordt in eerste instantie gezocht naar een
ambulante begeleiding. Ouders, school, CLB, huisarts, … worden vaak gevraagd mee te helpen om de therapeutische doelstellingen te bereiken.

Hoe werken we?
U kunt ons bellen om een afspraak te maken.
Dan volgt een eerste verkennend gesprek (intake) met kind/jongere en de
ouders/opvoeders (liefst beide partijen) en eventueel de verwijzer.
Na overleg binnen het team en een (soms korte) onderzoeksfase volgt
een keuzegesprek. Samen komen wij dan tot begeleiding of behandeling.
Centraal staat een oplossingsgerichte aanpak, steeds individueel aangepast aan het kind en zijn leefomgeving.

Samenwerkingsverband KAS Brugge
Sedert 2009 werken wij nauw samen met de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het AZ Sint-Lucas, onder de naam KAS Brugge (Kinderpsychiatrische
Afdelingen Samen regio Brugge).

Raadplegingen op afspraak bij
Dr. Lien Keirse
Kinder- en jeugdpsychiater, revalidatiearts, psychotherapeute
Ma. Annemie Verbeeren
Klinisch psychologe, psychotherapeute
Ma. Agnes Demeestere
Klinisch psychologe

Afspraken en verdere inlichtingen
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Campus Sint-Franciscus Xaverius
Spaanse Loskaai 1
8000 Brugge
t: 050 47 04 20
f: 050 47 04 29
e-mail: Kinderpsychiatrie.SFX@azsintjan.be
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