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Wat is het veilig online kamp?
Dit is een driedaags kamp waarin we met de jongeren op zoek gaan naar de 
mogelijkheden en valkuilen van internet en sociale media. Op interactieve wijze 
willen we jongeren bewust maken van veilig, verantwoord en sociaal bewust 
internetgebruik. Mogelijke thema’s die aan bod komen, zijn: privacy, e-reputatie, 
cyberpesten, seksualiteit online… 

Voor wie?
De groepstraining richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar, die vaak gebruik 
maken van sociale media en internet. 
Maximum 10 deelnemers.

Voorwaarden
 > geen acuut depressieve of psychotische jongeren
 > geen middelenmisbruik

Wat is de werkwijze van de groepstraining? 
We willen via theorie, groepsgesprekken en (inter)actieve spelen een 
bewustwording creëren omtrent veilig internetgebruik. 

Hoe lang duurt de groepstherapie?
Drie dagen in de zomervakantie, telkens van 10.30 u. tot en met 15.30 u. à 16.00 u.

Waar gaat de therapie door?
Alle sessies gaan door in ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
Antwerpen: 
ZNA UKJA site Middelheim, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
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Wat is de deelnemersprijs?
Ambulante jongeren worden voor de duur van het kamp opgenomen 
als dagpatiënt. De prijs is conform RIZIV tarief (eventuele tussenkomst 
hospitalisatieverzekering). Voor residentiële patiënten zit dit bedrag 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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