TIJDELIJKE CLIENTENSTOP VOOR NIEUWE AANMELDINGEN
Cliënten die eerder een therapeutische begeleiding bij mij hebben gehad kunnen zich steeds
opnieuw aanmelden als dat nodig is.
NIEUWE AANMELDINGEN
Nieuwe cliënten kunnen zich aanmelden o.a. via mail info@psychotherapie-delinde.be
Ik beantwoord zo snel mogelijk uw mail en geef u enkele voorstellen voor afspraak.
Indien er op dat moment een wachtlijst is breng ik u daarvan op de hoogte en geef door wanneer
er ongeveer nieuwe opstartmogelijkheden zijn.
Wanneer u afziet van de gemaakte afspraak gelieve dit dan minstens 24u op voorhand te melden.
Zo kan ik een andere cliënt de vrij gekomen tijd nog aanbieden wat met het oog op de
toenemende wachttijden een vorm van respect is naar andere cliënten toe.
BEPERKT AANTAL CLIËNTEN
Soms komen er veel aanmeldingen tegelijk binnen.
Het is dan noodzakelijk om met een beperkt aantal cliënten te blijven werken om de continuïteit van
de begeleiding te kunnen blijven garanderen.
Vanuit deze zorg voor de cliënt kies ik ervoor om steeds met een beperkt aantal cliënten te werken en
moet dan soms ook overgaan tot een cliëntenstop.
CONSULTATIEMOMENTEN
Nu ik in de nazomer ben van mijn 40 jarige loopbaan in “zorgen voor … en begeleiden van verlies,
rouw, e.a. levensmoeilijkheden ….” kies ik ook bewust voor een beperkt aantal consultatiemomenten.
Door deze keuze te maken blijf ik balans houden tussen enerzijds mijn passie als psychotherapeute ,
en anderzijds creëer ik toch voldoende tijd voor mezelf, gezin en familie.
WACHTLIJST
Ik begrijp dat een wachtlijst soms geen optie is wanneer de hulpvraag zeer dringend is.
Indien u een andere collega/hulpverlener wenst te zoeken is het belangrijk uw intuïtie hierin te volgen.
Ik zou enkele zeer goede collega’s in de regio kunnen aanbevelen, maar het is u als cliënt die er zich
goed bij moet voelen. Deze keuze is dus zeer persoonlijk.
Voor doorverwijzing kan u collega’s vinden op :
www.vindeentherapeut.be
www.vind-een-psycholoog.be
Verder kan u een lijst van erkende psychotherapeuten terug vinden op de website van de
verschillende mutualiteiten.

