


Het AANMELDINGSTEAM 

1. Algemeen principe
o Getrapte zorg - gedeelde zorg
o Centrale aanmelding

2. Opdrachten
o Screening en oriëntering aanmeldingen GGZ
o Ambulant crisisaanbod bij suïcidedreiging
o Coaching op maat en deelname aan MDO



AANMELDINGSTEAM - Doelgroep

o Arrondissement Turnhout

o 18-65 jaar

o Professionele doorverwijzer

o Hulpvraag naar ambulante GGZ



AANMELDINGSTEAM - Opdrachten

Drie opdrachten:

1) Screening en oriëntering aanmeldingen GGZ

2) Ambulant crisisaanbod bij suïcidedreiging

3) Coaching op maat en deelname aan MDO



AANMELDINGSTEAM – Aanmeldingen GGZ

Verwachtingen naar verwijzer toe:
o Continuïteit verwijzer – of huisarts

o Toestemming cliënt

o Recent contact

o Relevante info

o Beschikbaarheid verwijzer



AANMELDINGSTEAM – Aanmeldingen GGZ

Welke aanmeldingen nemen we niet aan:
o Cliënten die reeds binnen het netwerk GGZ Kempen in zorg 

zijn

o Expliciete vragen naar opname

o Verplichte begeleidingen binnen een juridisch kader

o Aanmeldingen voor woonzorgvormen (beschut wonen, PVT, 
gezinsverpleging). Dit loopt via het woonzorgloket: 
0499/77.30.08



AANMELDINGSTEAM – Aanmeldingen GGZ

Uitgebreide telefonische screening met cliënt:
o Bij crisis: binnen de 24u
o Niet-acuut: binnen de 2 weken
o Indien telefonisch niet haalbaar -> FTF op dienst
o Adhv een uitgebreid aanmeldingsverslag



AANMELDINGSTEAM – Aanmeldingen GGZ

Eenmalige spoedconsulten bij psychiater:

o Doelgroep: cliënten waar dringend psychiatrisch advies 
nodig is

o Niet voor diagnostiek!
o Op vraag van huisartsen (vnl. naar medicatiebeleid of 

verdere crisisinschatting/indicatiestelling)
o 3 mogelijke consultmomenten per week



AANMELDINGSTEAM - Opdrachten

Drie opdrachten:

1) Screening en oriëntering aanmeldingen GGZ

2) Ambulant crisisaanbod bij suïcidedreiging

3) Coaching op maat en deelname MDO



AANMELDINGSTEAM - Crisisaanbod

o Tijd aanmelding – start crisisaanbod: binnen de 24u 
telefonisch contact, binnen de week eerste FTF-
gesprek.

o 1 tot maximaal 5 gesprekken

o Focus op suïcide-ideatie – veiligheid tussen de 
gesprekken moet gegarandeerd kunnen worden

o Focus op stabiliseren van crisis



AANMELDINGSTEAM - Opdrachten

Drie opdrachten:

1) Screening en oriëntering aanmeldingen GGZ

2) Ambulant crisisaanbod bij suïcidedreiging

3) Coaching op maat en deelname MDO



AANMELDINGSTEAM – Telefonische coaching

o Voor iedere hulpverlener 

o Voor elke GGZ gerelateerde vraag

o Informatie- en adviespunt met kennis sociale 
kaart

o Op casusniveau of ruimer

o Principe van stepped care



AANMELDINGSTEAM – Coaching op maat 

o Mogelijkheid om voor complexe casussen 
coaching op maat te voorzien door GGZ coaches 
van Netwerk GGZ Kempen.

o Het AMT zal als aanspreekpunt fungeren om deze 
vragen te triëren. 



AANMELDINGSTEAM – Multidisciplinair Zorgoverleg 

o Een zorgoverleg is een efficiënte methodiek waarbij de cliënt, 
de mantelzorgers en hulpverleners rond de tafel zitten om de 
zorg op elkaar af te stemmen. 

o Elke betrokken hulpverlener kan een zorgoverleg aanvragen 
via één van de door SEL Kempen erkende 
overlegorganisatoren. 

o Een overlegorganisator kan, via het AMT, een GGZ coach 
uitnodigen voor deelname aan een zorgoverleg.

o Voor cliënten die nog niet ingestroomd zijn binnen de 
geestelijke gezondheidszorg, maar waarbij wel een 
(vermoeden van een)  psychiatrische  problematiek aanwezig 
is.



NETWERK GGZ KEMPEN 

o Aanmeldingsteam
o CKB
o LZ
o CGG Kempen
o Route 11 
o Arbeidscoach
o Twijgje
o Buddywerking  Kempen
o OPZ Geel
o PAAZ Turnhout
o Woonzorg



CKB-team

Het crisis- en kortdurende behandeling team (CKB –team) richt 
zich naar volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een ernstige 
psychiatrische aandoening of een vermoeden ervan, die een 
acute of subacute psychiatrische crisis doormaken.
Deze crisis is dermate ernstig dat, zonder tussenkomst van een 
ambulant team, hospitalisatie noodzakelijk is. 

o Komen aan huis
o Maximum 6 weken 
o 24/24u bereikbaarheid voor cliënten in zorg
o Mogelijkheid tot psychiatrisch consult



LZ-team

Het team Langdurige Zorg begeleidt volwassenen van 18 tot 65 
jaar die omwille van een langdurige psychische kwetsbaarheid 
zorg nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen en 
de levenskwaliteit en hun niveau van functioneren te 
optimaliseren. 

o Komen aan huis
o Werken herstelgericht, niet psychotherapeutisch
o Nauwe samenwerking met netwerk van de cliënt
o Enige stabiliteit is vereist
o Gemiddeld 1 huisbezoek om de 2 à 3 weken



CGG Kempen

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen is een 
ambulante tweedelijnsdienst die begeleiding en behandeling 
aanbiedt aan volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren met 
ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische 
problematiek. 

o Volwassenteams 18-65 jaar op 4 locaties: Geel-Herentals- Turnhout 

en Mol 

o Specifieke werking voor
• cliënten met een mentale beperking
• alcohol- en drugsproblematiek : de meander 
• Arbeidstrajectbegeleiding voor doelgroep van de 

meander
• Forensisch team



Buddywerking 

De Buddywerking (samenwerking  tussen CGG, CM en De 
Voorzorg)  brengt een persoon met psychische moeilijkheden in 
contact met een vrijwilliger. 

o +18 jaar
o Zelfstandig wonen in arrondissement Turnhout
o psychische of psychiatrische problematiek aanwezig die 

voldoende gestabiliseerd is. 
o Doelstelling: sociaal isolement verbreken, aanknopingspunten 

met dagelijks  leven aanreiken en taboe van psychisch ziek-zijn 
helpen doorbreken

o Wachtlijsten



Route 11

Route 11 is een ambulant revalidatiecentrum voor volwassenen 
met psychiatrische en/ of psychosociale moeilijkheden die 
gemotiveerd zijn en zich kunnen engageren om via activiteiten in 
groep te werken aan herstel en re-integratie.

o Cliënten met een psychiatrische diagnose
o Herstelgericht 
o De klemtoon ligt op het opnemen van de eigen 

verantwoordelijkheden 
o Individuele gesprekken en systemisch werken 
o De werking richt zich in de eerste plaats niet op het 

introspectief psychotherapeutisch werken.



Arbeidscoach

De arbeidscoach begeleidt enerzijds volwassenen met 
psychiatrische en/of psychosociale moeilijkheden
o Bij een traject naar betaalde arbeid uit te werken of vol te 

houden
o Op hun eigen werkvloer

De arbeidscoach ondersteunt partners en zorgverstrekkers in het 
begeleiden van cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid in 
het traject naar betaalde arbeid. 



‘t Twijgje

‘t Twijgje is een dagactiviteitencentrum voor mensen met 
psychische moeilijkheden. 't Twijgje biedt kansen tot ontmoeting, 
zinvolle dagbesteding en arbeidszorg.

In de ateliers (hout, keuken, ontspanning, tuin, textiel, crea) is 
men zinvol bezig en maakt men artikelen en producten die 
verkocht worden langs diverse kanalen.
In arbeidszorg voert men diverse opdrachten uit voor bedrijven 
(vb. verpakken, lijmen, kwaliteitscontrole, enzovoort). 



OPZ Geel
In het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) 
kan men terecht voor observatie, crisisinterventie, 
diagnostiek, kortdurende en intensieve behandeling, 
dagbehandeling. 

Residentiële zorg:
o Open opname
o Gesloten opname
o Angst en depressie
o Psychosezorg
o Structurerende zorg

Dagbehandeling en/of 
-besteding:
o Dagkliniek Volwassenen Poorthuis
o Dagkliniek Volwassenen 

Knooppunt
o Ontmoetingscentrum het 

vooruitzicht
o Dagactiviteitencentrum de Pas 

(DAC)
o Arbeidzorg OPZ Geel
o Kunsthuis Yellow Art



PAAZ Turnhout

In de Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis 
Turnhout (PAAZ AZ Turnhout) kan men terecht voor observatie, 
crisisinterventie, diagnostiek, kortdurende residentiële 
behandeling en dagbehandeling. Daarnaast is er ook een 
poliklinisch behandelaanbod.

o Dagkliniek maximum 3 maanden
o Groepen dagkliniek: gedragsactivatiegroep, 

schematherapiegroep en herstelgroep
o Specifieke deelwerkingen binnen dagkliniek: psychose en 

afhankelijkheid



Woonzorg

o Beschut wonen Kempen
o Psychiatrische gezinsverpleging OPZ Geel
o Psychiatrische verzorgingstehuizen: PVT De Liereman 

(Oud-Turnhout) en PVT Salto (Geel)
o Project Jongvolwassenen

• Jongeren (18-25 jaar) met een psychische 
kwetsbaarheid toeleiden naar de meest haalbare 
vorm van zelfstandigheid. 

• Het traject is gekoppeld aan een traject bij Beschut 
Wonen Kempen (4 plaatsen, individuele studio’s) of 
via het psychiatrisch verzorgingstehuis Salto (4 
plaatsen).

=> Telefonisch aanmelden via Woonzorgloket Netwerk GGZ Kempen: 0499 77 30 08



Meer info via 

o Aanmeldingsteam: 014 57 91 00
• Weekdagen tussen 9h-17h voor dringende 

en niet-dringende hulpvragen
• Na de kantooruren – CKB team voor 

dringende hulpvragen

o www.ggzkempen.be

http://www.ggzkempen.be/


Vragen

Bedankt voor jullie aandacht!

Nog vragen?


