
 

Partners ELP-project: 

• Huisartsenkring Panacea 
www.hak-panacea.be   

 

• CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 
www.zov.be  

 
 

 

 

  

Afspraak boeken bij de ELP: 

• Via telefoon kom je rechtstreeks 
terecht bij de eerstelijnspsycholoog 
0472 938 947 
 

• Via mail: een mailtje naar elp@zov.be 
met minimaal je naam, 
geboortedatum en adres en de reden 
waarom je hulp zoekt. 

 

  

Eerstelijnspsycholoog 
Huisartensenwachtpost Panacea 

Leeuwerikstraat 14a 9620 Zottegem 
 

 

Folder voor de cliënt 
 

Eén op vier Belgen kampt vroeg of laat 

met psychische problemen . Dit hoeft niet 

altijd verregaande gevolgen te hebben. 

Onderzoek toont dat velen te lang zonder 

gepaste hulp blijven, met vermijdbare 

verwikkelingen als gevolg. Om dit te 

voorkomen staat de eerstelijnspsycholoog 

voor jou klaar. 

 

De eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt je een 

luisterend oor en hulp tijdens een korte 

begeleiding van 1 tot 5 gesprekken. Zo 

nodig helpt de ELP je met zoeken naar 

verdere gepaste hulp. 
   

http://www.hak-panacea.be/
http://www.zov.be/
mailto:elp@zov.be


 

Wie kan terecht bij de ELP? 
Begeleiding door de eerstelijnspsycholoog 

verloopt steeds op doorverwijzing van je 

huisarts. 

Begeleiding richt zich naar de inwoners 

van de gemeenten Brakel, Lierde, 

Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Herzele 

en Zottegem. 

Waar en wanneer? 

De gesprekken met de 

eerstelijnspsycholoog gaan steeds door op 

afspraak in: 

Huisartsenwachtpost PANACEA 

Leeuwerikstraat 14a, 9620 Zottegem 

Concrete hulp in korte tijd 
Ieder van ons kan op een bepaald moment 

geconfronteerd worden met psychische 

problemen. Daar is niets mis mee. Op dat 

moment is het echter niet altijd even 

makkelijk om te geloven dat verandering 

nog mogelijk is. Nochtans hebben mensen 

vaak zelf de capaciteiten om deze 

problemen op te lossen. 

De eerstelijnspsycholoog gaat samen met 

jou op zoek naar deze sterktes en tracht je 

terug vertrouwen te geven in een betere 

toekomst. Op die manier kan je vaak zelf je 

problemen oplossen en zorg je zelf voor de 

verandering die je misschien al lang wil. 

   

Wat mag je verwachten? 
Het gaat om een korte begeleiding van 1 

tot 5 gesprekken, waarin we samen 

zoeken naar vaak vergeten mogelijkheden 

om je problemen zelf op te lossen. 

Als uiteindelijk zou blijken dat er meer 

gesprekken of hulp nodig is, zal de 

eerstelijnspsycholoog samen met jou op 

zoek gaan naar de meest geschikte hulp. 

 

 

Samenwerking met de huisarts of 

andere diensten 
Vaak is het beter vooraf te overleggen met 

je huisarts of een andere hulpverlener die 

op de hoogte is van je situatie en van 

verdere mogelijkheden. De aanmelding 

verloopt dan wat vlotter omdat een aantal 

gegevens meteen worden doorgegeven en 

we je die niet opnieuw moeten vragen. 

Gesprekken met de ELP vallen onder het 

beroepsgeheim. Aangezien de psycholoog 

je maar kort opvolgt, is het nuttig om te 

overleggen met je huisarts of andere 

betrokken hulpverleners, zodat we je zo 

goed mogelijk kunnen helpen. We doen 

dit niet zonder je toestemming. 

 

   

Hoe een afpraak boeken? 
Je mag vragen aan je huisarts om meteen 

een afspraak te boeken of je kan zelf 

contact opnemen met de 

eerstelijnspsycholoog 

• Via telefoon kom je rechtstreeks 

terecht bij de eerstelijnspsycholoog: 

0472 938 947 

• Via mail: een mailtje naar elp@zov.be 

met je naam, geboortedatum en 

adres en de reden waarom je hulp 

zoekt. 

We streven ernaar om je binnen de 3 

werkdagen te contacteren wanneer we 

je niet onmiddellijk te woord kunnen 

staan. 

Wat kost het? 
€9 per consultatie. 

 

Met een OMNIO-statuut of een 

kansenpas ben je vrijgesteld van 

betaling. Ook in een acute crisissituatie, 

zonder wettig verblijf of als asielzoeker 

kan je gratis beroep doen op ELP. 

Gebrek aan financiële middelen is 

evenwel geen hinderpaal voor hulp. 

Aarzel niet hierover te praten bij het 

eerste gesprek. 

 

 

 

mailto:elp@zov.be

