
Psychologie

Ambulante psychologische 
hulpverlening



2

Wie zijn wij?
Lieselotte Verhavert 

• Licentiate klinische psychologie 
(KULeuven, 2006)

• Systeemtherapeut  
(Interactieacademie, 2014)

• Registratienummer: 822109060

Lieselotte werkt sinds 2009 in het zieken-
huis en staat vooral in voor de begeleiding 
van oncologische en palliatieve patiënten 
en hun naasten. Daarnaast specialiseerde 
zij zich in aanpassings- en stemmingsstoor-
nissen, levensfasegebonden moeilijkheden, 
rouw, gezins- en relatieproblematieken.

Leen Braem

• Licentiate klinische psychologie  
(Ugent, 2007)

• Gedragstherapeut (Ugent, 2014) 

• Registratienummer: 842109419

Leen werkt sinds 2009 in het ziekenhuis 
en staat vooral in voor de begeleiding van 
oncologische en palliatieve patiënten en 
hun naasten. Daarnaast specialiseerde zij 
zich in angst- en stemmingsstoornissen, 
rouw, levensfasegebonden moeilijkheden 
en assertiviteitsproblematieken. 

Gregory Ysebaert

• Licentiaat klinische psychologie  
(VUB, 2008)

• Gedragstherapeut (UGent, 2017)

• Registratienummer: 851110338

Grégory werkt sinds 2014 in het zieken-
huis en maakt deel uit van het chronisch 
pijnteam, de rugschool, de obesitaskliniek 
en de diabetesconventie. 
Zijn specialisaties liggen in het leren 
managen van chronische somatische 
aandoeningen en angst- en stemmings-
stoornissen.

Wie kunnen wij 
helpen?
• jongeren vanaf 16 jaar (gespreks- 

therapie moet mogelijk zijn)
• volwassenen en ouderen
• koppels

Mensen met ernstige psychiatrische 
problemen en primaire verslavingen 
verwijzen we door naar gespecialiseerde 
centra.
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Wat bieden wij aan?
• individuele therapie
• koppeltherapie
• ondersteunende en begeleidende 

gesprekken
• gerichte doorverwijzing

Aanmelding
Je kan ons telefonisch contacteren op één 
van de rechtstreekse nummers van de 
psychologen. Je vindt de contactgegevens 
op de achterzijde van deze brochure.

Nadien bekijken wij in ons team welke 
psycholoog het beste aansluit bij jouw 
individuele noden en contacteren we je om 
een eerste afspraak te maken.

Tijdens het eerste gesprek staan we vooral 
stil bij jouw hulpvraag en verwachtingen 
omtrent de therapie. Dan is de eerste en 
soms de moeilijkste stap al gezet!

Prijs
Een consult kost 50 euro per sessie  
van 1 uur. De facturatie gebeurt via  
AZ Rivierenland.



CAMPUS RUMST

‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 (algemeen)

03 880 91 90 (afspraken) 
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Lieselotte Verhavert
   
03 880 99 02 | lieselotte.verhavert@azr.be
Lieselotte is aanwezig op maandag, donderdag en  
afwisselend op dinsdag- en vrijdagvoormiddag.

Leen Braem

03 880 99 01 | leen.braem@azr.be
Leen is elke werkdag aanwezig, behalve op vrijdag.

Gregory Ysebaert

03 880 99 03 | gregory.ysebaert@azr.be
Gregory is elke werkdag aanwezig, behalve op donderdag.

Contact


