
Gedragstherapie -
ACT - Mindfulness

Principes uit de Cognieve Gedrags-
therapie, Acceptance and Commitment
Therapie en Mindfulness kunnen 
waar nodig worden toegepast.

EMDR

Eye Movement Desensisaon 
and Reprocessing is een behandel-
methode die efficiënt is bij trauma-
verwerking. Ook toegepast bij 
rouw en specifieke angsten.

Systeemtherapie

Onze prakjk is gespecialiseerd in
Systeemtheoresche Psychotherapie
zowel voor individuen en koppels als voor
gezinnen.

Relaetherapie

Koppels die relaonele moeilijkheden
ervaren of waarbij een partner
psychisch lijdt, kunnen bij ons terecht
voor relaetherapie.

Gezinstherapie

Kan worden ingezet bij relaonele
problemen binnen het gezin en/of 
wanneer een gezinslid moeilijkheden
ondervindt en hierover in gesprek wilt
gaan samen met de andere gezinsleden.

Individuele 
Psychotherapie

Kan aangewezen zijn wanneer u
persoonlijke vragen hee of 
psychische en/of relaonele lasten
ondervindt, die u binnen een veilig 
kader wilt bespreken. 

We stemmen onze zorgaanbod telkens af op uw hulpvraag.
Verschillende therapievormen kunnen gecombineerd worden
door de samenwerking tussen collega’s binnen de prakjk.

Wat we voor u kunnen betekenen

Aanbod

Therapie Mechelen - prakjk voor psychotherapie
Struikheidestraat 19,2812 Muizen (Mechelen)
www.therapiemechelen.be - 0496 34 31 01

Locae

Therapie Mechelen is gelegen vlakbij de autobaan E19 (afrit Mechelen Zuid of 
Zemst) en het staon van Mechelen. Er is voor de prakjk gras 
parkeergelegenheid voorzien. Voor fietslie ebbers is er ook goed nieuws: de 
prakjk bevindt zich op 50m van de Leuvense vaart. Een veilige fietsroute dus.

Therapie Mechelen
Struikheidestraat 19
2812 Muizen

3 manieren om aan te melden

1. Neem contact op via telefoon: 0496 34 31 01

2. Of stuur een e-mail naar info@therapiemechelen.be

3. Of gebruik het contacormulier op onze website 
    (www.therapiemechelen.be)

Aanmelding

Voor een afspraak of vraag naar meer inlichngen kan u terecht op het 
contacormulier van onze website (www.therapiemechelen.be – Contact) 
of op ons algemeen aanmeldingsnummer 0496 34 31 01. U kunt ook 
rechtstreeks contact opnemen met een therapeut naar keuze
(www.therapiemechelen.be – Therapeuten).  

U kan rechtstreeks contact opnemen met ons of u kan uw 
behandelend arts vragen om een afspraak te maken.

Rechtstreeks of via verwijzer
Contact 



Voorstelling
Wie zijn we en wat doen we?

Therapie Mechelen is een muldisciplinaire groepsprakjk 
voor psychotherapie waar erkende Klinisch Psychologen 
en Klinisch Orthopedagogen werkzaam zijn. 

Specialisae van de prakjk is Systeemtherapie en Eye Movement 
Desensisaon and Reprocessing (EMDR).

Daarnaast wordt er in Therapie Mechelen ook gedragstherapeusch en 
oplossingsgericht gewerkt. Elke therapeut hee zijn of haar eigen vakgebied 
zodat we ondersteuning kunnen bieden bij uiteenlopende situaes. 
Vanuit onze opgebouwde experse en ervaring trachten we samen met 
mensen een voor hen betekenisvol verhaal te schrijven. We volgen nieuwe 
ontwikkelingen in het werkveld op en bieden zorg op maat vanuit onze passie, 
gedrevenheid en professionalisme.

Systeemtherapie

Moeilijkheden en lasten die mensen
ervaren, worden niet bekeken als 
geïsoleerde fenomenen, maar ze
worden steeds in verband gebracht 
met andere ‘systemen’ waar men 
deel van uitmaakt.

EMDR

Via bilaterale smulae wordt getracht 
om de vastgelopen verwerking van een 
trauma opnieuw op gang te helpen. 
Voordeel van deze techniek is dat je het 
trauma niet opnieuw hoe te vertellen, 
wat als geruststellend wordt ervaren.
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Neem eens een kijkje op onze website
www.therapiemechelen.be

Vraag raad aan uw arts of neem zelf 
iniaef voor het maken van afspraak.

Algemeen nummer: 0496 34 31 01
Adres: Struikheidestraat 19, 2812 Muizen

Experse
Al onze therapeuten hebben een Masterdiploma Klinische 
Psychologie/Orthopedagogie en volgden nadien
een therapieopleiding om zich verder te specialiseren. 

Persoonlijke benadering
Vanuit een enthousiaste betrokkenheid willen we 
iedereen een persoonlijke aanpak bieden.

Gunsge ligging
Goede ligging nabij E19, het staon van Mechelen en de 
vaart (ideaal voor wie met de fiets komt). Gras parking.

Goede relaes met verwijzers
Wij streven een goede relae na met onze verwijzers (vb. 
uw arts)  en trachten, mits uw toestemming en binnen 
het kader van onze deontologische code, overleg te plegen.

Onze troeven
Ontdek onze voordelen

Therapie Mechelen wilt een professionele relae uitbouwen
met haar cliënten en verwijzers die steunt op experse en
een persoonlijke benadering.

Therapie voor wie?
Voor jongeren en volwassenen

Therapie Mechelen is een ambulante groepsprakjk voor
jongeren en volwassenen met psychische en/of relaonele 
lasten.

VolwassenenJongeren

Voorbeelden van thema’s waarmee gewerkt kan worden:
Trauma (specialisae v d prakjk)
Rouwverwerking (specialisae v d prakjk)
Depressieve klachten en stemmingsproblemen
Angsten 
Hechngsproblemen
Onzekerheid Onzekerheid 
Burn-out
Persoonlijkheidsproblemaek
Zeleeld – en identeitsproblemen
Relaeproblemen
Gezinsproblemen
Asserviteit
... ... 

Werkwijze
U doet een schrielijke digitale of telefonische aanmelding. 
Hierna volgt er een intakegesprek waarin we samen slstaan 
bij wat u tot therapie beweegt en we overlopen hoe we 
daar vanuit onze experse kunnen op inspelen. In het beste 
geval kunnen we u verder helpen (anders verwijzen we u door
naar de juiste hulpverlener) en starten we een 
psychotherapeusch proces op.psychotherapeusch proces op.


