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Informatie aanbod / wegwijs maken / … 

• Overzichten van organisaties zijn terug te vinden via verschillende kanalen (behandelingen niet)
• “Goed in je vel in de Kempen” gelanceerd
• Hulpkompas
• Bladwijzers hulpkompas (nu postkaarten).
• Wegwijs op pagina NGGZK: https://www.ggzkempen.be/wegwijs-2/ en https://www.

ggzkempen.be/steun-vinden-bij-mensen-met-dezelfde-ervaring/
• Het mentorschap (individueel begeleider) wordt nu reeds toegepast op meerdere plaatsen w 

gaat over veel meer dan info geven
• Communicatie/infoschermen binnen OPZ Geel
• Zichtbaar en up-to-date folderdisplay in diverse organisaties?

Herstel (-ondersteunende zorg)

• Basisvorming Herstel NGGZK en Thomas More Turnhout
• Herstelgerichte tools (maar cliënten weten dit niet!) op website NGGZK
• Intervisiegroep Herstelambassadeurs opgestart
• Herstelimpuls
• Vorming rond Shared Decision Making georganiseerd op netwerkniveau

Ervaringsdeskundigheid

• ED worden ook aangeworven. Er zijn ook vrijwilligers aan de slag in verschillende organisaties. Ze 
nemen diverse rollen op.

• Er bestaat een lijst met de verschillende rollen die men als ED kan opnemen in onze regio. Er is ook 
stilgestaan bij de vaardigheden die relevant zijn per rol.

• OPWEGG Kempen
• Werkingen in organisaties (OPZ Geel, CGG, CAW, Verslavingskoepel Kempen)

Participatie (inclusief context)

• Cliënten kunnen aan tussentijdse evaluatiegesprekken deelnemen.
• Cliënt- en familievertegenwoordiging in diverse besluit- en overlegorganen.  

https://www.hulpkompas.be/downloads/goed_in_je_vel.pdf
https://www.hulpkompas.be/
https://logokempen.be/materialen
https://www.ggzkempen.be/wegwijs-2/
https://www.ggzkempen.be/steun-vinden-bij-mensen-met-dezelfde-ervaring/  
https://www.ggzkempen.be/steun-vinden-bij-mensen-met-dezelfde-ervaring/  
https://www.ggzkempen.be/herstelgerichte-tools/
https://www.ggzkempen.be/ervaringsdeskundigheid-en-participatie/


Realisaties

Context (familie en belangrijke naasten) 

• Vanuit Netwerk GGZ Kempen is er een werkgroep familie en naasten en worden er ontmoetingsavon-
den voor context georganiseerd

• Uit de zelfscan (vanuit de werkgroep Familie en naasten) blijkt dat er in heel wat organisaties al mooie 
initiatieven worden genomen: psycho-educatie, familieavonden, informatiebrochures/mappen …

• Visietekst Familie & Naasten op netwerkniveau
• Implementatie Kindreflex
• KOPP-werking / KOAP-werking

Zorgcontinuïteit

• Er wordt gewerkt rond suïcidepreventie/- gevaar. Er is de werkgroep “Zorgcontinuïteit suïcide (Over 
de lijnen)” op netwerkniveau. Daarnaast hebben diverse organisaties hierrond een beleid uitgewerkt.

• Er is een werkgroep ‘signaleringsplannen’ op netwerkniveau
• Een crisisplan of een signaleringsplan wordt reeds vaak toegepast.

Dagbesteding/werk

• Er is een Arbeidscoach voor heel het netwerk
• Werk: overzicht “maak er werk van” en CORAL 2.0 (keuzehulp)
• Er is een overzicht van begeleidingsvormen rond arbeid
• Ontstaan van de poëzie-groep (laagdrempeliger dan de Schrijversgroep).
• Vrijplaats voor meditatie, stiltebeleving, bezinning,… is opgericht na de adviesgroep rond zingeving
• Overzicht dagbesteding: Overzicht F3 op website NGGZK 
• Begeleider of vrijwilliger om mee te gaan naar activiteiten bv. Plusvriend (UilenSpiegel)
• Buddywerking? 

Wonen

• Er is een woonzorgloket opgericht en geopend.
• Team jongvolwassenen werd opgestart
• Extra plaatsen Beschut wonen doorheen de jaren (van 48 naar 64) 
• Er zijn afspraken voor versnelde toewijzing sociale huisvestiging.
• Nieuwbouw PVT aan Stelenseweg te Geel

Beweging

• Binnen OPZ Geel is er het Zorgpad beweging
• Aanbod Klimop Pas-sage is uitgebreider w Line-dance, yoga,…. 
• Nut van beweging: ook Uilenspiegel heeft hier heel wat rond gedaan (Trappen Tegen Grenzen, 

webinar …)

Netwerk GGZ 
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https://www.ggzkempen.be/arbeidscoach-netwerk-ggz-kempen/
http://ggzkempen.be/wp-content/uploads/maak-er-werk-van.doc
https://kenniscentrumphrenos.nl/kennisproduct/doorontwikkeling-coral/
https://www.ggzkempen.be/wp-content/uploads/Overzicht-begeleiding-naar-werk-1.pdf
https://tvooruitzicht.com/vrijplaats-voor-bezinning/
https://www.ggzkempen.be/dagbesteding-in-de-regio/
http://Plusvriend.be
http://ggzkempen.be/wp-content/uploads/Woonzorgloket-Netwerk-GGZ-Kempen.pdf 
https://tvooruitzicht.com/voorstelling-klimop-pas-sage/


Realisaties

Psycho-educatie 

• Bij Behandeleenheid 1 (voorheen Psychosezorg) van het OPZ Geel geeft men al geruime tijd psycho-
educatie en ze organiseren ook familieavonden

• HerstelAcademie Kempen
• Familie-avonden bij LZ en specifiek rond angst en depressie bij CGG Kempen

Beeldvorming/stigma

• Er wordt de laatste jaren ook meer beeldvorming gedaan rond het mentale stuk. (o.a. rode neuzendag)
• Het bezoekerscentrum van OPZ Geel (Pas-sage vzw) is een waardevol initiatief
• Schoolbezoeken door KOPP (Geel)

Wachtlijsten

• LZ-team heeft 2 herstelwerkgroepen. De Herstelgroep Uilenspiegel staat momenteel op non-actief
• CGG Kempen heeft ook verschillende extra groepen opgericht (Op eigen kracht, diverse thema’s …) 

en organiseert “Verder op weg-sessies” 
• HerstelAcademie Kempen is in 2017 opgestart
• Het ontstaan van diverse lotgenotengroepen (o.a. onder UilenSpiegel, Verslavings-koepel …) zie ook: 

https://www.ggzkempen.be/steun-vinden-bij-mensen-met-dezelfde-ervaring/ 
• Er is een overzicht van laagdrempelige initiatieven (Goed in je vel in de Kempen)

Patiëntenrechten

• Er is een folder uitgebracht i.v.m. de rechten van de cliënt: http://vlaamspatientenplatform.be/
themas/patientenrechten en https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/
patiententhemas/patientenrechten 

• Er is ondertussen ook een onafhankelijke Ombudsdienst

Gedwongen maatregelen/opnames

• NADA opgericht = Netwerk Alternatieven voor Dwang en Afzondering
• Binnen het OPZ Geel kreeg het beleid hierrond een update (hier is een dag/avond rond geweest o.a.)
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https://www.opzgeel.be/nl/bezoekers/bezoekerscentrum
https://www.herstelacademie.be/kempen/
https://www.ggzkempen.be/steun-vinden-bij-mensen-met-dezelfde-ervaring/  
http://www.hulpkompas.be/downloads/goed_in_je_vel.pdf
http://vlaamspatientenplatform.be/themas/patientenrechten
http://vlaamspatientenplatform.be/themas/patientenrechten
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten  
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/patientenrechten  
https://nadanetwerk.org/

