
Woonvoorzieningen:
• Beschut Wonen Kempen
• Psychiatrische gezinsverpleging  

OPZ Geel
• PVT De Liereman Oud-Turnhout
• PVT Salto Geel

Meer info: www.ggzkempen.be
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Het WOONZORGLOKET van Netwerk 
GGZ Kempen is een centraal punt m.b.t 
specifieke woonzorgvormen voor mensen 
met psychische kwetsbaarheid vanaf 18 
jaar. U kunt hier terecht voor informatie 
alsook om een aanmelding te doen.

U kunt telefonisch contact opnemen met  
het nummer 0499 77 30 08. 

Een aanmelding bestaat uit een telefonische 
screening. Hiernaast wordt gevraagd een 
toestemmingsformulier te ondertekenen 
alsook een recent psychiatrisch verslag 
aan ons te bezorgen. Van zodra deze 
documenten aanwezig zijn wordt de 
aanmelding besproken.
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Het AANMELDINGSTEAM (AMT) 
is een centraal aanmeldingspunt 
m.b.t de zorg voor personen vanaf 
18 jaar met een GGZ-problematiek 
in het arrondissement Turnhout.

Verwijzers kunnen telefonisch 
contact opnemen met het nummer 
014 57 91 00.

Samen met de verwijzer zoekt de 
AMT-medewerker naar de meest 
geschikte manier om de hulpvraag 
te beantwoorden.
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Dit kan zich vertalen in:
• Coaching en advies aan  

professionelen
• Screening en indicatiestelling  

(oriëntering)
• Ambulante crisisgesprekken bij 

suïcidedreiging
• Dringend psychiatrisch consult  

voor huisartsen

Meer info: www.ggzkempen.be
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