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Wegwijs in zelfhulp en lotgenotencontact

Partners met aanbod in de regio:
• Similes

o Inloophuis Turnhout
o Regionaal programma (Geel & Turnhout)

• Uilenspiegel
o Herstel- en praatgroep
o Ontmoetend herstellen

• Ups&Downs (Geel)
o Lotgenotengroepen

• Herstelacademie
• Verslavingskoepel Kempen

o Contactgroepen
o Overige zelfhulpgroepen voor mensen met problematisch middelengebruik en hun 

omgeving

Regionale sociale kaart www.kzitermee.be

http://www.verslavingskoepel.be/documenten/Zelfhulplandschap_Verslaving.pdf
http://www.kzitermee.be/


Zorgaanbod GGZ Kempen

Functie 1

Preventie, vroegdetectie en vroeginterventie
o.a. AMT, CGG Kempen, MSOC, ELPZ-GPZ,…

Functie 3

Psychosociale rehabilitatie
o.a. Route 11, ABC, ‘t Twijgje, Buddywerking,…

Functie 4

Intensifiëren van de residentiële behandeling miv urgentie

PAAZ Turnhout, OPZ Geel, gespecialiseerde crisiszorg DD

Behandelingsteams in de 
thuisomgeving als alternatief op 
een ziekenhuisopname

in een subacute of acute toestand 

CKB

Behandelingsteams in de 
thuisomgeving als alternatief op 
een ziekenhuisopname

chronische psychiatrische 
problemen

LZ, Outreach DD

Functie 2 Functie 5

Tijdelijke 
woonvormen met 
zorg
o.a. PVT, Beschut 
wonen



• Ambulante Psychische Zorg – RIZIV Conventie
• Aanmeldingsteam AMT
• Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen CGG
• Medisch Sociaal Opvang Centrum MSOC
• Centrum Algemeen Welzijnswerk CAW
• ….

Zie https://www.ggzkempen.be/detectie-en-ambulantie-
interventie/

Functie 1



RIZIV conventie 

Ambulante Psychische Zorg



Hervorming geestelijke gezondheidszorg
• Optimaliseren van de kwaliteit van leven van mensen 

met een psychische kwetsbaarheid

• Zoveel mogelijk binnen de eigen leefomgeving 

(gemeenschapsgericht)

• In samenspraak met de persoon zelf en zijn/haar 

context (persoon centraal)

Visie en doelstellingen



Coördinerende opdracht om initiatieven te 
nemen om dit zorgaanbod in de eerstelijn
binnen de visie uit het protocolakkoord te 
organiseren.

Rol van de netwerken GGZ



Doelgroep

• Licht tot matige psychische klachten

• Extra aandacht voor 

- Kwetsbare groepen

- Personen in transitieleeftijd

- Unmet needs

Wie komt er in aanmerking? 



Conventie ELP

lichte tot milde problemen
milde tot matig 

ernstige problemen -

psychische stoornis
complexe psychische 

stoornis(sen)   

ernstige psychische aandoening



Kortdurende psychologische behandeling  waarbij er vanuit kan 

worden gegaan dat de behandeling kan beëindigd worden na een 

beperkt aantal sessies. 

Matched care is hierbij een richting gevend principe waarbij er 

snel kan worden geschakeld indien er nood is aan meer intensieve 

zorg.

De aangeboden behandeling wordt ingeschat als zijnde 

voldoende om zonder verdere behandeling verder te kunnen. 

ELP én Gespecialiseerde Zorg



ELP én Gespecialiseerde Zorg

Eerstelijnspsychologische Zorg (ELP)

• Veerkracht, vraagverheldering, indicatiestelling, 

ondersteuning eerstelijnsprofessionals

• Individueel maximum 8 sessies (volwassenen) of 

maximum 10 sessies (kinderen en jongeren)



ELP én Gespecialiseerde Zorg

Gespecialiseerde Zorg  (GZ)

• Voor onderliggende psychische aandoeningen 

• Individueel gemiddeld 8 en maximum 20 sessies 

(volwassenen) of gemiddeld 10 en maximum 20 

sessies (kinderen en jongeren)



ELP én Gespecialiseerde Zorg

• Klinisch psycholoog/orthopedagoog maakt 
zelf tijdens eerste gesprek een inschatting 
van de duurtijd van de behandeling



• Opstart van groepsaanbod 

beschikbaar op onze website

• Georganiseerd door twee zorgverstrekkers 

Groepsaanbod



Zorgverstrekkers zijn rechtstreeks toegankelijk

• Lijst beschikbaar via provinciale website

www.psychologischezorg-pa.be

• Website is gemaakt op maat van burgers – zelf op zoek 

gaan naar ondersteuning

Samenwerking

http://www.psychologischezorg-pa.be/




Functioneel bilan

Samenwerking



Vindplaatsen – Oproep

Via de eerstelijnszones

Contact netwerk GGZ Kempen of PANGG0-18

Samenwerking



Communicatie



Vragen?

Contact: elpz@ggzkempen.be

Communicatie

mailto:elpz@ggzkempen.be


• Online hulp
• ELPZ-GPZ
• MSOC
• CAW
• Drughulp eerste lijn
• AMT
• CGG Kempen
• Connect

Zie https://www.ggzkempen.be/detectie-en-ambulantie-
interventie/

Functie 1: detectie en ambulante interventies



Functie 1

Aanmeldingsteam



Het aanmeldingsteam (AMT) is een gecentraliseerd 
kenniscentrum m.b.t de zorg voor personen vanaf 18 jaar met 

een psychische kwetsbaarheid in het arrondissement Turnhout. 

Samen met de verwijzer zoekt de AMT-medewerker naar de 
meest geschikte manier om de hulpvraag te beantwoorden. Dit 

kan zich vertalen in een advies, screening, indicatiestelling, 
verdere oriëntering en kortdurende ambulante begeleiding in 

specifieke crisissituaties.

Het AMT faciliteert de realisatie van het ‘stepped care’ model en 
versterkt de samenwerking in het netwerk door de nodige 

schakels in een zorgtraject met elkaar te verbinden.

Aanmeldingsteam



AMT

• Algemeen principe
− Getrapte zorg - gedeelde zorg – zorg op maat
− Centraal aanspreekpunt

• Opdrachten
− Advies en coaching
− Screening en oriëntering aanmeldingen GGZ
− Ambulant crisisaanbod bij suïcidedreiging



AMT – algemeen principe

• Samenwerkingsafspraken met verschillende 
partners

• Uitgebreide sociale kaart

• Feedbacksysteem aan verwijzers en huisartsen



AMT – algemeen principe

• Beantwoorden van de zorgnood via gericht inzetten van minst 
intensieve/ingrijpende zorgvorm of opschalen naar 2e of 3e lijnszorg indien 
nodig

• Verschillende zorgpartners werken over lijnen en sectoren samen = 
gedeelde verantwoordelijkheid

• Centrale aanmelding zodat verwijzer niet meer op zoek moet naar het juiste 
zorgaanbod en de zorgvrager niet herhaaldelijk dezelfde vraag/informatie 
bij verschillende partners moet brengen

• Aanmeldingen dienen te gebeuren door professionele verwijzers (niet door 
cliënt zelf of familie) ikv continuïteit van zorg en informatieoverdracht



AMT – bereikbaarheid

1 algemeen nummer voor verwijzers: 014 57 91 00

• Voor verwijzers met een dringende hulpvraag en niet - dringende 
hulpvraag van cliënten

− Tijdens de kantooruren: weekdagen tussen 9h-17h
Aanmeldingsteam

• Voor verwijzers met een dringende hulpvraag

− Na de kantooruren
CKB team



Drie opdrachten:

• Advies en coaching

• Screening en oriëntering aanmeldingen 
GGZ

• Ondersteuning bij crisis

AMT – Opdrachten



Advies en coaching

Snelle telefonische coaching

• Advies op maat aan de hulpverlener die een persoon met een 
psychische kwetsbaarheid begeleidt. 

• Indien telefonische coaching niet volstaat, kan het zijn dat de 
vraag uitmondt in een aanmelding, advies tot doorverwijzing 
of crisisconsultatie bij een psycholoog en/of psychiater.



Advies en coaching

Advies en coaching via zorgoverleg

• Zorgoverleg: de cliënt, mantelzorgers en hulpverleners gaan rond de tafel 
zitten om de zorg op elkaar af te stemmen. 

• Een GGZ-medewerker kan als coach deelnemen indien cliënt:

− +18 jaar en wonende in het arrondissement Turnhout
− nog niet ingestroomd is binnen de GGZ, maar waar wel (een vermoeden van) 

een psychiatrische problematiek aanwezig is. 

• Adviserende en coachende rol

• Een overlegorganisator kan via het AMT een GGZ-coach uitnodigen voor 
deelname aan een zorgoverleg.



Advies en coaching

Coaching op maat

• GGZ-coaches bieden individuele of teamondersteuning bij vragen omtrent complexe 
casussen. Via casusbespreking, deelname aan teamoverleg of multidisciplinair overleg 
kunnen ze vanuit een gezamenlijke analyse informatie, handvaten en concrete tips 
aanreiken.

• Er is specifieke coaching mogelijk m.b.t. volgende onderwerpen:
Suïcidepreventie, Drugpreventie, Coaching voor volwassenen met een verstandelijke 
beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen, Coaching voor 
thuiszorgdiensten i.v.m. het omgaan met mensen met een psychische kwetsbaarheid, Advies 
voor vrijetijdsinitiatieven m.b.t. dagactivering of omgangsvormen voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid, toeleiding naar of behoud van arbeid voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsproblematiek, Coaching rond het thema ‘wonen’ in 
het werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid,

• Twijfel over het meest geschikte aanbod? Contacteer het AMT. 



AMT – Opdrachten

Drie opdrachten:

• Advies en coaching

• Screening en oriëntering aanmeldingen 
GGZ

• Ondersteuning bij crisis



Aanmeldingen GGZ

Verwachtingen naar verwijzer toe:

• Continuïteit verwijzer – of huisarts

• Toestemming cliënt (uitz. voor zorgmijders)

• Recent contact

• Relevante info

• Beschikbaarheid verwijzer

• Waar mogelijk contacteren van bestaand GGZ-netwerk



Aanmeldingen GGZ

Uitgebreide telefonische screening met cliënt:

• Bij crisis: binnen de 24u

• Niet-acuut: binnen de week

• Indien telefonisch niet haalbaar -> FTF op dienst

• Adhv een uitgebreid aanmeldingsverslag



Aanmeldingen GGZ

Verwijsmogelijkheden via AMT:

• CGG Kempen: volwassenteam, ouderenteam, alcohol- en 
drugsteam (Meander), arbeidstrajectbegeleiding, buddywerking 

• CKB

• Psychiatrisch spoedconsult

• LZ

• Route 11

• Twijgje

• Arbeidscoach 

• Dagkliniek Poorthuis OPZ Geel (kan ook rechtstreeks)

• Dagkliniek PAAZ Turnhout (kan ook rechtstreeks)



Aanmeldingen GGZ

Welke aanmeldingen lopen niet via AMT:

• Cliënten die reeds binnen het netwerk GGZ Kempen in zorg zijn

• Expliciete vragen naar opname

• Verplichte begeleidingen binnen een juridisch kader

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



Drie opdrachten:

• Advies en coaching

• Screening en oriëntering aanmeldingen GGZ

• Ondersteuning bij crisis

AMT – Opdrachten



Ondersteuning bij crisis

Ambulant crisisaanbod bij suïcidedreiging

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

• 1 tot maximaal 5 gesprekken

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

• Focus op stabiliseren van crisis



Ondersteuning bij crisis

Eenmalig psychiatrisch consult bij psychiater

• Doelgroep: cliënten waar dringend psychiatrisch advies nodig 
is

• Niet voor diagnostiek!

• Op vraag van huisartsen (vnl. naar medicatiebeleid of verdere 
crisisinschatting/indicatiestelling)

• 3 consulten per week mogelijk om in te plannen

• Na screening via AMT



Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

• Ambulante psychotherapie en psychische begeleiding
• Alle leeftijden
• Specifieke werking voor cliënten met een mentale beperking 
• Een forensisch team
• Apart team voor alcohol- en drugsproblematiek : de Meander
• Arbeidstrajectbegeleiding voor doelgroep van de Meander
• Individueel 
• Groepsaanbod

CGG



Bedankt voor jullie aandacht!

Indien er nog vragen zijn, stel ze gerust

Voor vragen in de toekomst kan je ons altijd bellen op het nummer: 

014/57 91 00

Ook op de website www.ggzkempen.be vind je heel wat informatie.

http://www.ggzkempen.be/


• CKB
• LZ
• Outreach team dubbeldiagnose

Zie https://www.ggzkempen.be/psychiatrische-
hulp

Functie 2



CKB-team

Crisis- en kortdurend behandelteam

• Acute of subacute crisissituaties
• Kortdurend  (max 6 weken)
• Thuiscontext
• 2 multidisciplinaire teams
• Opnamevoorkomend 
• Opnameverkortend



Werking

• Crisis is dermate ernstig dat zonder een mobiel team de 
situatie heel snel zou escaleren of een hospitalisatie 
noodzakelijk zou zijn.

• Huisbezoeken, bureaubezoeken, beeldconsulten

• 24/24u telefonische bereikbaarheid voor cliënten in zorg

• Psychiatrisch consult 

• Voor volwassenen +18 jaar



Aanmelden bij CKB

Indien cliënt niet gekend bij een partner geestelijke gezondheidszorg  
kan hulpverlener aanmelden

• tijdens kantooruren via AANMELDINGSTEAM
014 57 91 00

• na 17h enkel indien dringend via CKB
014 57 91 00

Indien cliënt gekend bij een GGZ-partner, kan deze hulpverlener na 
onderling overleg zelf aanmelden.

CKB Turnhout-Mol: 014 57 90 84
CKB Herentals-Geel: 014 07 90 20



Ondersteunende 
gesprekken

Veiligheid bij suïcidaliteit

Context betrekken

Copingstrategieën

Signaleringsplan/crisisplan

Medicamenteuze ondersteuning

Psycho-educatie

Toeleiden naar meer 
geschikte zorg

Hervalpreventie

Motiverende 
gespreksvoering

Stefan Vanfleteren

Mantelzorgers 
ondersteunen



LZ-team

Langdurig zorgteam

• Mobiele zorg

• ‘Langdurig’, niet langer als nodig

• Begeleiden van cliënt en netwerk

• 1 team per Eerstelijns Zone

• Multidisciplinair team

• Herstelgericht

• Opnamevoorkomend

• Coaching, advies aan zorgprofessionals

• Multidisciplinair zorgoverleg



Voor wie?

Personen vanaf 18 jaar

• met een psychische kwetsbaarheid die langdurig problemen ervaren 
op meerdere levensdomeinen (EPA ernstige psychiatrische 
aandoening)

• die ondersteuning door het LZ-team nodig hebben om thuis te 
kunnen blijven functioneren

• die de stabiliteit ervaren om via thuisbegeleiding mee te werken aan 
vooropgestelde eigen doelstellingen



Voor wie?

Uitbreiding doelgroepen

• + 65-jarigen met EPA-profiel

• Ouderen met een (vermoeden van) psychische kwetsbaarheid niet
veroorzaakt door een onderliggende somatische aandoening  inclusief 
neurodegeneratieve pathologie (frailty)

• Zorgwekkende zorgmijders ; mensen die geen passende 
(psychiatrische) hulp krijgen of actief zoeken, hoewel deze nodig wordt 
geacht.
In duo met verwijzende eerstelijnspartner
Zie checklist-zorgmijders en stroomdiagram



Werkingsgebied 

• Arrondissement Turnhout 

• 4 teams die samenvallen met 
de 4 eerstelijnszones

• LZ Turnhout
• LZ Herentals

• LZ Mol

• LZ Geel



Aanmelden bij LZ

Indien cliënt niet gekend bij een partner geestelijke gezondheidszorg  kan 
hulpverlener aanmelden

• tijdens kantooruren 
AANMELDINGSTEAM 014 579100

Indien cliënt gekend bij een GGZ-partner, onderling afstemmen in functie 
van indicatiestelling mobiel team

Indien cliënt recent afgerond werd bij LZ, kan heraanmelding via 
• LZ- team 0491 86 17 71

Coaching via aanvraagformulier



Ondersteunende 
gesprekken

Dagstructuur

Context betrekken 
en ondersteunen

Dagbesteding

Signaleringsplan/crisisplan

Medicamenteuze ondersteuning

Psycho-educatie

Toeleiden naar meer 
geschikte 
zorg/woonvorm

Netwerk en sociale 
contacten

Ondersteunen bij herstelproces

Lieve Blanquaert





Outreach dubbeldiagnose

• Voor (jong)volwassenen met verstandelijke beperking en 
psychische klachten of gedragsproblemen

• Gericht op verschillende levensdomeinen
• In leefcontext van cliënt
• Contact met steunsysteem
• Steunsysteem versterken en verbinden
• Coaching van hulpverleners

Zie folder https://www.ggzkempen.be/wp-content/uploads/Folder-
Outreach-en-crisiszorg-LR-2022.pdf



Functie 3

• Buddywerking Kempen
• Arbeidscoach netwerk GGZ Kempen
• Arbeidscoach CGG de meander via AMT
• Activiteitencentrum ‘t Twijgje
• Revalidatiecentrum Route 11

• Ontmoetingscentrum het Vooruitzicht
• Kunsthuis Yellow Art kan rechtstreeks
• Ontmoetingscentrum de Zoete inval

• Dagactiviteitencentrum de Pas na opname OPZ
• Arbeidszorg OPZ Geel 

Zie https://www.ggzkempen.be/psychosociale-rehabilitatie



Buddywerking

• Sociaal isolement doorbreken

• Niet-hulpverleningsgericht contact

• Vrijetijdsbeleving

• Duo’s: persoon met psychische kwetsbaarheid en vrijwilliger. 



Route 11

• Activiteiten in groep

• Gericht op sociale inclusie en herstel

• Klemtoon op eigen verantwoordelijkheden

• Activatie

• Niet in eerste plaats psychotherapeutisch werken 



Arbeidscoach

• Arbeidscoach meander 

− voor doelgroep verslaving
− gericht op arbeid en dagbesteding

• Arbeidscoach netwerk

− doel: betaalde arbeid binnen de twee jaar



Activiteitencentrum ‘t Twijgje

• Zinvolle dagbesteding en ontmoeting via 
ateliers

• Arbeidszorg: opdrachten voor bedrijven



Functie 4

• OPZ Geel

• PAAZ Turnhout

Zie https://www.ggzkempen.be/residentiele-
gespecialiseerde-zorg/



OPZ Geel

• Observatie

• Crisisinterventie

• Diagnostiek

• Intensieve behandeling

• Dagbehandeling

• Poliklinische behandeling



PAAZ Turnhout

• Residentieel

⁻ Observatie
⁻ Crisisinterventie
⁻ Diagnostiek
⁻ Kortdurend
⁻ Dagtherapie

• Poliklinische psychiatrische consulten



Functie 5

• Beschut wonen Kempen

• Gezinsverpleging OPZ Geel

• PVT Salto

• PVT Liereman

Aanmelden via woonzorgloket 0499 77 30 08

Zie https://www.ggzkempen.be/specifieke-woonvormen



Wegwijs in het regionaal zorgaanbod

• Aanmeldingsteam: 014 57 91 00

• Website netwerk: www.ggzkempen.be

• Hulpkompas LOGO -> vanaf 24/10 www.kzitermee.be

• Goed in je vel in de Kempen

• Verder op weg infomarktje i.s.m. CGG Kempen

• Wegwijzer: https://www.ggzkempen.be/wp-content/uploads/Wegwijzer-voor-
hulpverleners-Netwerk-GGZ-Kempen-2022-vanaf-18jaar.pdf

• Wegwijzer zorgmijders: https://www.ggzkempen.be/wp-
content/uploads/Stroomschema-zorgwekkende-zorgmijders.pdf

Meer info: https://www.ggzkempen.be/wegwijs-2/

http://www.ggzkempen.be/
http://www.kzitermee.be/
https://www.ggzkempen.be/wp-content/uploads/Wegwijzer-voor-hulpverleners-Netwerk-GGZ-Kempen-2022-vanaf-18jaar.pdf
https://www.ggzkempen.be/wp-content/uploads/Stroomschema-zorgwekkende-zorgmijders.pdf

