
Contact

Fort Zevenbergen 64
8200 Sint-Andries

+32 472 76 19 17

info@groepspraktijkconnect.be

Connect biedt psychotherapie 

voor jong en oud aan.

Psychotherapie is een vorm van 

psychische hulp die aangewezen 

is als het niet mogelijk lijkt om 

psychische klachten of problemen 

alleen of met hulp van vrienden 

op te lossen. 

Individuen, koppels en gezinnen 

kunnen bij ons terecht.

Wat? 
Neem vrijblijvend 
contact met 
ons op!

www.groepspraktijkconnect.be

CONNECT

Gezin
Relatie
Seksualiteit



Onze Visie

Diensten

Connect staat voor een team 

van experten op vlak van 

relatie, gezin en seksualiteit. 

Je verwacht meer uit je relatie te 

halen,  je zou je beter in je vel willen 

voelen op relationeel vlak of je hebt 

het gevoel er helemaal vast in te 

zitten. 

Connect is er voor iedereen die zoekt 

naar een evenwichtig, betekenisvol 

en gelukkig leven binnen zijn 

professionele en/of persoonlijke 

relaties. 

Waarom Connect?

Relatie

Gezin - Familie

Seksualiteit

• Vragen rond partnerrelaties

• Problemen op het werk

• Knopen in interacties &

communicatie

• Je niet goed in je vel voelen

tegenover anderen

• Relationele conflicten en 
ontrouw binnen een relatie

• ...

Brede therapeutische expertise en 

oplossingsgericht

We gaan oplossingsgericht op weg met 

individuen en gezinnen die worstelen met 

relaties, communicatie en seksualiteit in zeer 

brede zin. We werken telkens op maat en 

stappen mee met u in uw verhaal.

Laagdrempelig en zorgzaam

Een eerste stap zetten naar hulpverlening is 

vaak moeilijk, daarom hechten wij als team 

erg veel belang aan laagdrempeligheid en 

toegankelijkheid. We doen dit onder meer 

door te werken in een neutrale en zorgzame 

omgeving

Onbevooroordeelde en respectvolle 

benadering. 

Met oprechte interesse luisteren we naar 

wat je bezig houdt. We bekijken elke vraag 

met respect en de nodige privacy. We zijn 

professionals die hun kennis inzetten zonder te 

oordelen of te veroordelen. We gaan samen 

op weg en volgen jouw tempo.

• Vragen rond opvoeding

• Uitdagingen binnen nieuw

samengestelde gezinnen

• Scheidingen

• Aanslepende gezinsruzies

• Ingrijpende gebeurtenissen

• ...

• Vragen rond seksualiteit

• Pijn bij het vrijen

• Erectiestoornissen

• Orgasmeproblemen

• Moeilijkheden seksueel

verlangen

• ...


