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Wat is het kamp sociale angst?
Dit is een vierdaags kamp waarbij er wordt gewerkt rond sociale angsten.  
De doelstellingen zijn:

 > De jongere zicht laten krijgen op zijn angsten en op hoe deze zijn 
functioneren beïnvloeden.

 > Handvatten aanleren om deze angsten te overwinnen. 

Voor wie?
De groepstraining richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar, die last hebben van 
sociale angst en hierdoor niet meer functioneren of geïsoleerd geraken. 

Voorwaarden
 > normaalbegaafde jongeren
 > willen stilstaan bij hun angst en bereid zijn hieraan te werken, zowel in de 

groep als thuis via huiswerkopdrachten
 > geen acuut middelenmisbruik of ernstige psychotische stoornissen 

Wat is de werkwijze van de groepstherapie? 
 > We leren relaxatietechnieken en cognitieve technieken aan.
 > We gaan zeer intensief aan de slag via exposure van de angsten. We gaan 

ook buiten het ziekenhuis oefenen in sociale situaties. 

Wanneer gaat de groepstherapie door?
Vier dagen in de paas- en/of zomervakantie.
De eerste drie dagen van 10.30 u. tot 15.30 u., de laatste dag beginnen we al om 
9.00 u.
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Waar gaat de therapie door?
Alle sessies gaan door in ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Antwerpen: 
ZNA UKJA Site Middelheim
Lindendreef 1 
2020 Antwerpen

Wat is de deelnemersprijs?
Ambulante jongeren worden voor de duur van het kamp opgenomen 
als dagpatiënt. De prijs is conform RIZIV-tarief (ev. tussenkomst 
hospitalisatieverzekering).
Voor residentiële patiënten zit dit vervat in hun opname.

Begeleiding
De begeleiding wordt verzorgd door psychologen - psychotherapeuten  
en/of artsen van de Zorgeenheid voor Internaliserende Problematieken 
onder supervisie van dr. Corine Faché, de kinder- en jeugdpsychiater van deze 
Zorgeenheid.

Hoe inschrijven?
Deelname kan pas na een intakegesprek, waarbij gekeken wordt of de 
groepstherapie aansluit bij de verwachtingen. 
Om je aan te melden, dient je verwijzer (CLB, huisarts, psycholoog, kinder- en 
jeugdpsychiater…) contact op te nemen met Ellen Van Diest:  
ellen.vandiest@zna.be of 03 280 49 00 (algemeen nummer). 
De verwijzer blijft het aanspreekpunt voor het totaalpakket van je behandeling.
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ZNA UKJA Site Middelheim
Lindendreef 1 
2020 Antwerpen
03 280 49 00


