
Team volwassenen 
 
Ilse Conserriere         0485/10 53 56 

Klinisch psychologe 
Opleiding gestalttherapie en experiëntiële 

psychotherapie 
 
Francisco Gazquez 0486/79 79 24 

Klinisch psycholoog 
Opleiding cognitieve gedragstherapie en 

mindfulness 
 
Liesl Vereecke         0472/56 87 85 

Klinisch psychologe – Seksuologe 
Opleiding oplossingsgerichte cognitieve 

en systeemtherapie  
 
Kathy Beuselinck 0478/71 28 00 

Klinisch psychologe  
Opleiding oplossingsgerichte cognitieve 

en systeemtherapie     
  

Team kinderen/jongeren en 
gezinnen 

 

Eva Baert    0479/37 03 91 
Klinisch pychologe 

Opleiding experiëntiële en cognitieve 
gedragstherapie voor kinderen en 
jongeren (i.o.) 

 
Sara De Bruyne  0497/19 82 89 

Klinisch psychologe 
Opleiding cognitieve gedragstherapie 
voor kinderen en jongeren (i.o) 

     
 

Algemeen       info@dianthus.be 

Adres 
 

Wareslagedreef 19, 9250 Waasmunster 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
www.dianthus.be 

http://www.dianthus.be/


 

Dianthus 

 

Dianthus is een groepspraktijk van  
psychotherapeuten. 

 
 

Als team willen wij aan elke cliënt “zorg 
op maat” aanbieden, zo kort als mogelijk, 
zo diepgaand als nodig. 

 
 

Om een kwaliteitsvolle hulpverlening te 
garanderen maken wij, via regelmatig 
overleg, gebruik van elkaars specifieke 

kennis en vaardigheden. 
 

 
Indien aangewezen werken wij nauw 
samen met andere betrokken 

hulpverleners (huisarts, school,…). 
 

 
 
Wij respecteren het beroepsgeheim. 

Daarnaast respecteren wij als 

psychologen ook alle andere 

afspraken opgenomen in  de 

deontologische code van ons beroep. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ons aanbod 

 
 

Zowel volwassenen, kinderen en 
jongeren, koppels als gezinnen kunnen 
bij ons terecht. 

 
 

Waar je ook mee worstelt, we bekijken 
hoe we samen op weg kunnen gaan. 
 

 
Hierbij denken we aan: 

 
● Depressie 

● Angsten en stress 

● Burn-out 

● Slaapproblemen 

● Relationele moeilijkheden  

● Seksuele moeilijkheden 

● Rouw- en traumaverwerking 

● Levens- en zingevingsvragen 

● Psychosomatische klachten 

● Gedragsmoeilijkheden 

● Identiteitsproblemen 

● Gebrek aan assertiviteit 

● Opvoedingsproblemen 

● Holebiproblematiek 

 

 

 
 

Eerste contact 

 
 

Aanmelden kan telefonisch, via mail of 
via onze website www.dianthus.be. 
 

Tijdens een eerste gesprek verkennen we 
samen jouw hulpvraag en het aanbod dat 

we kunnen doen. 
 
Daarna starten we een begeleiding op of 

verwijzen we jou, indien nodig, door naar 
een meer gespecialiseerde persoon of 

dienst in de regio. 
 
 

 
 

Kostprijs? 
 

 
Individuele therapie 50 €/gesprek 
 

Relatietherapie  
Gezinstherapie   60 €/gesprek 

Oudergesprek 
 
 

Sommige instanties voorzien in een 
terugbetalingsregeling voor 

psychotherapiesessies. Je kan je hierover 
informeren bij je eigen mutualiteit of 
verzekeringsinstelling. 

http://www.dianthus.be/

