
De ontwikkeling en het gedrag van je 
kind zijn iets wat elke ouder regelmatig 
zorgen baart. Soms verdwijnen deze 
zorgen vanzelf, en soms ga je op zoek 
naar antwoorden.

Met al je vragen als ouder kan je bij mij 
terecht, kijken we samen wat er aan de 
hand is en waarmee ik jullie als ouders 
en het kind het beste kan helpen.

Voor wie?

Ik richt mij naar ouders en kinderen. 
Diverse problemen kunnen besproken en begeleid worden: 
ADHD, leren leren, studiemoeilijkheden, pesten, emoties, rouw en 
verlies, echtscheiding, slaapproblemen, angsten, weinig zelfvertrouwen, 
Autisme, leerstoornissen …
Ook kan u bij mij terecht voor het afnemen van een intelligentietest. 
In sommige gevallen is dit nodig voor de terugbetaling van logopedie. 

Werkwijze

 Aanmelding: 
Via mail of telefonisch plannen we een afspraak voor een eerste gesprek.
 Intakegesprek
In dit gesprek wil ik meer te weten komen over waar u als ouders mee zit 
en graag kennismaken met jullie gezin. 
 Onderzoek
Indien nodig wordt een intelligentieonderzoek of belevingsonderzoek 
afgenomen.
 Begeleiding
Indien nodig starten we met de begeleiding van uw zoon/dochter, 
en kijken we samen wat de beste oplossing is. 
Ook u als ouder kan steeds bij mij terecht voor een gesprek. 
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Kinder- en jongerenpsycholoog



Terugbetaling

Een aantal instanties betalen geheel of gedeeltelijk de prestaties van een psycholoog terug 
onder bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie is het raadzaam contact op te nemen met 
de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.

Nuttige websites

Op de volgende websites vindt u ook wat meer informatie:

 http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht 
	http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm
	vww.vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid 

Contactgegevens *

Medisch Huis Wevelgem
Vanackerestraat 37 
8560 Wevelgem

0497 79 74 77  Indien ik niet opneem, laat gerust een berichtje achter en ik bel u zo snel mogelijk terug.
info@apolloniamus.be
www.apolloniamus.be

* Ik werk steeds op afspraak

Apollonia Mus
Kinder- en jongerenpsycholoog

Logopediepraktijk Spraakmaakster
Sparrenstraat 90
8310 Assebroek


