
CKB-TEAM
(Crisis- en Kortdurende Behandeling)

Informatie voor de cliënt,
persoonlijk netwerk en hulpverleners

Wanneer zijn we 
bereikbaar? 

Gesprekken en bezoeken worden zoveel mogelijk 
gepland. Bij dringende zaken zijn wij 24u op 24u 
telefonisch bereikbaar, ook tijdens het weekend.

Contactgegevens

CKB-team Turnhout-Mol
Campus Blairon 477 - 2300 Turnhout 
014 57 90 84 
ckbturnhoutmol@ggzkempen.be

CKB-team Geel-Herentals
Dr. Sanodreef 4 - 2440 Geel 
014 57 90 20 
ckbgeelherentals@ggzkempen.be

www.ggzkempen.be
 

Klachten?

Spreek ons aan. We willen immers een begeleiding 
bieden waar iedereen baat bij heeft.

De teamcoördinatoren zijn eveneens beschikbaar 
via de contactgegevens van beide teams.

Indien u wenst, kunt u terecht bij een externe 
ombudspersoon,  Ingrid Meuwis:
ingrid.meuwis@oogg.be
0494 30 48 33

Hoe aanmelden?

De hulp van het CKB-team kan enkel via een 
verwijzer gevraagd worden. 
 
 Partners van het Netwerk GGZ Kempen kunnen 
telefonisch rechtstreeks aanmelden. 

Elke andere hulpverlener kan telefonisch 
aanmelden via het aanmeldingsteam (AMT) 
op het nummer:  014 57 91 00

Kostprijs

Een begeleiding door het CKB-team kost 11 
euro per week. Mensen die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming betalen 4 euro per 
week. 

Voor een consultatie bij één van onze psychiaters 
moet het remgeld betaald worden. Dit varieert 
naargelang de prestatie en het statuut bij de 
mutualiteit.

Netwerk GGZ Kempen



Wie zijn wij?

Het CKB-team bestaat uit CKB-medewerkers: 
verpleegkundigen, ergotherapeuten, 
maatschappelijk werkers, psychologen, 
teamcoördinatoren, psychiaters en een 
huisarts. 
   
We werken in 2 teams:

• Team Geel - Herentals:   
 (ELZ Middenkempen en Zuiderkempen)  

• Team Turnhout - Mol: 
 (ELZ Kempenland en Baldemore)

Mol, Balen, Geel en Kasterlee behoren tot 
een gemeenschappelijke regio waarin zowel 
team Turnhout-Mol als team Geel-Herentals 
werkzaam zijn. 

         

Wat doen wij?

Het CKB-team biedt intensieve ondersteuning aan 
huis.  We komen regelmatig langs om een gesprek aan 
te bieden. We hanteren een richttermijn van 6 weken. 
De duur en intensiteit van de begeleiding worden 
individueel afgestemd.

 z Crisisinterventie: 
Dit omvat het in kaart brengen van moeilijkheden 
en noden. Het verminderen, verbeteren en 
stabiliseren van de klachten. Hierbij zetten we 
in op de krachten en plaatsen we het persoonlijk 
herstelproces centraal.

 z Kortdurende behandeling:
Dit richt zich o.a. op symptoomreductie, 
medicamenteuze opvolging, ondersteuning 
in het dagelijks functioneren, hervalpreventie, 
psycho- educatie en vervolgzorg installeren.

 z Ondersteuning van het professioneel en 
persoonlijk netwerk om dit zo sterk mogelijk te 
maken.

 

Het CKB-team richt zich tot personen vanaf 18 jaar die 
zich in een psychiatrische crisissituatie bevinden.  
De crisis is dermate ernstig dat zonder tussenkomst 
van het CKB-team de situatie snel zou kunnen 
escaleren en een hospitalisatie noodzakelijk zou zijn.

Het doel van een crisisbegeleiding aan huis is het 
voorkomen of het verkorten van een opname en het 
vermijden van herval.

Samen zoeken we uit wat er nodig is om in de 
thuisomgeving te blijven of ernaar terug te keren. 

We vinden het belangrijk om dit in overleg te doen 
en  zoveel mogelijk samen te werken met familie en 
belangrijke anderen, zoals steunfiguren, huisarts en 
andere hulpverlening. 


