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Wie is Sien?

Ik studeerde af als Klinisch Psychologe aan de

UGent. Vervolgens voltooide ik een opleiding

tot Master in Toerisme aan de K.U. Leuven.

Hierna combineerde ik deze twee passies en

richtte ik Toerisme voor Autisme op. Dit is een

organisatie die zich inzet voor een meer

autismevriendelijke samenleving. 

 

Omdat ik het 1-op-1 contact mis, start ik nu met

mijn eigen praktijk in Evergem. Op regelmatige

basis geef ik zelf vormingen én school ik mezelf

bij! Ik geloof zeer sterk in aanpak waarbij we

samen op weg gaan en op zoek gaan naar een

individuele aanpak op maat!



Kinderen met een vermoeden van een

ontwikkelingsstoornis (ASS, ADHD, ADD)

kunnen bij mij terecht voor diagnostisch

onderzoek, maar evengoed voor een

losstaand intelligentieonderzoek en/of

belevingsonderzoek. 

DIAGNOSTISCH
ONDERZOEK

Kinderen, jongeren en hun ouders

Opvoedingsproblemen

Leren omgaan met angsten, piekeren  en

negatief denken

Versterken van zelfvertrouwen

Huiswerkbegeleiding, leren leren, faalangst,

studieproblemen en uitstelgedrag

Omgaan met hoogbegaafdheid, ASS, ADHD,

hoogsensitiviteit

Leren uiten en/of reguleren van gevoelens

Gedragsproblemen

Verwerken van moeilijke situaties zoals

overlijden, pesten, scheiding ouders... 

 

Kinderen, jongeren en volwassenen met (een

vermoeden van) autisme 

DOELGROEP

Ik organiseer op regelmatige basis workshops

en infosessies omtrent verschillende thema's

zoals autisme en vrije tijd, faalangst, leren leren

en zoveel meer! Neem een kijkje op de website

voor een volledig  overzicht van de infosessies. 

INFOSESSIES

Ik bied individuele begeleiding aan voor kinderen

en jongeren omtrent diverse thema's. Ook ouder-

of gezinsbegeleiding is mogelijk. U kunt bij mij

eveneens terecht voor auti-coaching specifiek

gericht op het leren omgaan met autisme.

INDIVIDUELE BEGELEIDING

Samen zoeken we
naar een individuele

aanpak op maat


