
KOPP-GROEP 
 

 

CGG Eclips vzw 

Jef Vandermeulenstraat 59 

9050 Gentbrugge 

09 235 22 41 

info@cggeclips.be 

www.cggeclips.be 

Bereikbaarheid: 

 Bus 9 of 20: halte aan de A. Van Dijckstraat 

 Bus 20: niet tijdens schoolvakanties 

 Trolleybus lijn 3: halte aan de hoek van de 

Jef Vandermeulenstraat en de A. Van Dijck-

straat 

 Tram 21 en 22: halte aan de Brusselse-

steenweg  



Praktisch 

Wanneer: 

 Maandagavond van 17u30 tot 19u00 

 8 bijeenkomsten 

 2 ouderbijeenkomsten 

 1 terugkombijeenkomst 

 

Waar: 

 Jef Vandermeulenstraat 59 

9050 Gentbrugge 

Doel 
Met deze groep willen we kinderen in ge-

lijkaardige situaties met elkaar in contact 

brengen, de mogelijkheid bieden tot het 

vinden van erkenning bij elkaar en de be-

geleiders; werken aan beschermende fac-

toren en aan het voorkomen van psychi-

sche problemen bij de kinderen zelf.  

Voor wie? 
De KOPP-groep staat open voor Kinderen 

van 9 tot 12 jaar die komen uit een gezin met 

ten minste één Ouder met  

Psychische,Psychiatrische en/of verslavings-

problemen (KOPP-kinderen).  

 

Het is een gesloten en preventieve groep, dit 

wil zeggen een groep van maximaal 8 kinde-

ren die gedurende een vaste afgesproken 

periode samenkomen. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze 

de volledige reeks volgen. 

De groep is niet geschikt voor kinderen met 

ernstige gedrags- of emotionele problemen. 

Ook bij onvoldoende motivatie of weigering 

bij het kind zelf kan deelname niet doorgaan. 

Contactpersonen 

 Ingeborg Beyst 

i.beyst@cggeclips.be 

 Ruth Dehertog 

r.dehertog@cggeclips.be 

 

Bijdrage 

 € 11 per bijeenkomst 

 € 4 voor OMNIO en WIGW 

 € 0 vrijstelling 

Verdere info rond verminderingstarief of 

vrijstelling van betaling kan u bekomen bij 

het secretariaat of uw hulpverlener. 

Hoe inschrijven 

Inschrijven kan telefonisch of per mail, 

door de ouder zelf of de verwijzer. 

Er zal een kennismakingsgesprek worden 

ingepland om in te schatten of het kind in 

aanmerking komt voor de groep. 

Bij voldoende deelnemers (met een min. 

van 4 deelnemers en een max. van 8 deel-

nemers) zal de groep starten. 

Methodiek 

Aan de hand van verschillende creatieve spelvor-

men en kringgesprek wordt er elke bijeenkomst 

rond een ander thema gewerkt, bijvoorbeeld rond 

gevoelens, ‘psychische problemen’ wat is dat, 

sociale vaardigheden, steunfiguren, enzovoort. 

We vertrekken hierbij sterk vanuit de ervaringen 

van de kinderen zelf. .  


