
 

 
 
 
  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Multidisciplinaire Adviesraadpleging 

Centrum voor Psychiatrie & Psychotherapie

 

 

 

Waarom een Multidisciplinaire  

Adviesraadpleging? 

 

Ondanks uitbreiding van het Poliklinisch Cen-

trum voor Psychiatrie en Psychotherapie, mer-

ken we nog steeds een veelheid aan ambulante 

hulpvragen. Hiervan kunnen we maximum 20% 

echt beantwoorden. 

Dit zorgt ervoor dat mensen in de Diestse regio 

nog té vaak niet goed of niet tijdig geholpen wor-

den of naar de juiste hulp toe geleid worden. 

 

We zijn ervan overtuigd dat er een grote nood-

zaak is aan nauwer samenwerken met huisart-

sen. Door dit nieuwe samenwerkingsmodel aan 

te gaan, kan de huisarts terug de regie (samen 

met patiënt en zijn/haar familie) in handen ne-

men, gesteund door grondig behandelings- en 

verwijsadvies. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info te verkrijgen bij het medisch secreta-

riaat: 

 Telefonisch: 013/38.05.80 

 E-mail:  

medisch.secretariaat@sad.be 

 

 Adres: 

Begijnenstraat 41 

3290 Diest 

 

Gelieve aanmeldingen voor deze raadpleging 

steeds telefonisch te doen. 

mailto:medisch.secretariaat@sad.be


 

 

 

 

 

 

 

 

Doelstelling 

 

Een belangrijke doelstelling is het verbeteren 

van de toegankelijkheid tot gedegen, specialis-

tisch advies met betrekking tot geestelijke  

gezondheidsproblemen. 

Ook willen we zorgen voor grondige, multidisci-

plinaire, bio-psycho-sociaal geïnspireerde beje-

genings-, behandelings- en verwijsadviezen.  

Hierdoor wordt het voor de huisarts mogelijk om 

opnieuw de regie (samen met patiënt en 

zijn/haar familie) in handen te nemen. 

Werking 

 

De Multidisciplinaire Adviesraadpleging is een 

gecombineerde consultatie van psycholoog en 

psychiater.  

Cliënten bereiken ons na verwijzing door de 

huisarts en er wordt gestreefd naar een maxi-

male wachttijd van 2 à 3 weken. 

 

De huisarts wordt gevraagd om een standaard 

verwijsbrief in te vullen en indien mogelijk vóór 

het plaatsvinden van de consultatie door te stu-

ren naar de raadpleging. 

 

Er worden vier gecombineerde consultaties 

voorzien op woensdag en donderdag. 

 

Eerst vindt een consultatie bij de psycholoog 

plaats, aansluitend bij de psychiater.  

Na de twee consultaties krijgt de patiënt onmid-

dellijk een eerste advies. Indien er verdere uit-

klaring nodig is, kan een extra gesprek bij de 

psycholoog worden voorgesteld.   

Uitgebreid behandelings- en ev. verwijsadvies 

wordt doorgestuurd naar de huisarts. 

 

Praktisch 

 

 De consultaties vinden plaats in het Poli-

klinisch Centrum voor Psychiatrie en Psy-

chotherapie, Begijnenstraat 41 te Diest. 

 

 Er wordt gestreefd naar een zo kort mo-

gelijke wachttijd door de consultaties met 

psycholoog en psychiater op elkaar te la-

ten volgen. Er mag echter wel gerekend 

worden op een nodige aanwezigheid van 

patiënt van +/- 2,5u. 

 

 Wij kunnen niet ingaan op vragen i.v.m. 

verslaggeving voor mutualiteiten. Deze 

vragen passen binnen een behandelings-

traject, wat niet de doelstelling van onze 

adviesraadpleging is. 

 

 Betaling via bancontact: 

Het psychologisch consult valt onder de 

ELP-conventie waardoor een gesprek 

maximum 11 euro kost.  

Uitzondering: indien ziekteverzekering 

niet in orde of maximumaantal ELP-con-

sulten bereikt, dan is kostprijs €81,74. 

 

Het psychiatrisch consult kost €87,16, 

waarvan men €66,70 of €79,98 (ver-

hoogde tegemoetkoming) terug via de 

mutualiteit. 

 

Men betaalt dus slechts €11,18 of €31,46 

remgeld voor beide gesprekken samen. 

 

 Opgelet: bij het niet of laattijdig annule-

ren (later dan 24u op voorhand) kan er 

een forfaitaire vergoeding van € 65 aan-

gerekend worden. 
 


