W E L KO M B I J VAG GA

Beste mevrouw, beste meneer,
Binnenkort heeft u een afspraak bij een kinder– of jeugdteam van CGG VAGGA—Belgiëlei.
Datum:
Medewerker:
Met deze brief geven we graag op voorhand wat informatie mee.

WAT IS VAGGA?
Als er zorgen zijn rond psychisch welbevinden, is er vaak al een lange weg afgelegd in de hulpverlening.
Bij CGG Vagga komt u terecht in een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg.
Dit betekent dat wij gespecialiseerde diagnostiek en behandeling bieden aan kinderen en jongeren met
(ernstige) psychische problemen of stoornissen, en aan hun omgeving.
Onze behandelingen zijn ambulant: u kan na afspraak op consultatie komen, maar niet in onze voorziening
verblijven.

EERSTE GESPREK?
Vaak is er reeds een hulpverlener op de hoogte van de klachten, bijvoorbeeld de huisarts of de CLBmedewerker, en wordt u door hem of haar verwezen naar het CGG.
Het eerste gesprek in een kinder– of jeugdteam in Vagga (Belgiëlei) is een ORIËNTERINGSGESPREK.
In dit gesprek luisteren we naar uw zorgen en brengen we met u in kaart welke stappen al ondernomen zijn
in de hulpverlening, en met wie.
Kinderen vanaf 3 tot 12 jaar worden voor dit gesprek niet mee uitgenodigd.
Kinderen jonger dan 3 en ouder dan 12 jaar worden wel uitgenodigd voor het oriënteringsgesprek.
We stellen het erg op prijs als de verwijzende hulpverlener bij dit gesprek aanwezig kan zijn.
Tijdens het oriënteringsgesprek proberen we samen uit te maken welk zorgaanbod
aangewezen is.
Als dit aanbod in het CGG kan gebeuren, maken we onmiddellijk afspraken voor een INTAKEFASE
in functie van het vervolg van behandeling.
Als het aanbod van ons CGG niet aansluit op de vragen of zorgen, wordt de verwijzende hulpverlener
terug betrokken om mee te zoeken naar de juiste hulpverlenende partner.
Om dit eerste gesprek te kunnen voorbereiden, kan u bijgevoegde vragenlijst bekijken en op voorhand
invullen.
De vragen komen aan bod tijdens het oriënteringsgesprek, de lijst hoeft dus niet vooraf teruggestuurd te
worden.

CGG VAGGA—Belgiëlei 147a, 2018 Antwerpen— 03 256 91 20—jeugdzorg@vagga.be

Pagina 1

W E L KO M B I J VAG GA
TOESTEMMING OUDERS
Het is noodzakelijk dat u beiden als ouder op de hoogte bent van het plaatsvinden van het
oriënteringsgesprek.
Indien uw kind of jongere niet met de beide ouders samenwoont, krijgt u allebei de kans om aan het
oriënteringsgesprek gesprek deel te nemen.
Indien dit toch onmogelijk blijkt, wordt een oriënteringsgesprek aangeboden aan de ouder die zich
aanmeldt.
Zonder toestemming van beide ouders is het om juridische redenen onmogelijk om kinderen jonger dan 12
jaar een hulpaanbod te doen.
In dit geval zijn oudergesprekken met enkel de toestemmende ouder wel mogelijk.

KOSTPRIJS






Indien u verwezen werd (door bijvoorbeeld de huisarts, CLB, CAW, ...), is het eerste gesprek gratis.
Voor een niet-medisch consult bij een therapeut betaalt u het standaardtarief van 11 euro.
Indien u een OMNIO of WIGW-statuut heeft bij het ziekenfonds, betaalt u een verminderd tarief van 4
euro.
Voor psychodiagnostisch onderzoek wordt het tarief verhoogd (x2).
Voor een consult bij een kinder– en jeugdpsychiater gelden de officiële RIZIV-tarieven.

De kostprijs van een consult mag geen hinderpaal vormen voor het bekomen van hulp.
Aarzel niet om dit met de therapeut of psychiater te bespreken indien nodig.

VERHINDERD?
Bent u verhinderd om naar het oriënteringsgesprek te komen?
Verwittig dan zo snel mogelijk op 03 256 91 20.
Onze secretaresse maakt graag een nieuwe afspraak met u.
Hopelijk kan een ander gezin dan het vrijgekomen afspraakmoment benutten.
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