
LZ-TEAM 
(Langdurige Zorg)

Informatie voor de cliënt, 
persoonlijk netwerk en hulpverleners

Netwerk GGZ Kempen

Contactgegevens

LZ-team Netwerk GGZ Kempen
Postadres: Dr. Sanodreef 4 - 2440 Geel
Locaties: Geel & Turnhout 

Telefoonnummer: 0491 86 17 71

Bereikbaar op weekdagen tijdens kantooruren 
  
 

Klachten?

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

De teamcoördinatoren zijn eveneens bereikbaar 
via het nummer 0491 86 17 71. 

Indien u wenst, kan u terecht bij een externe 
ombudsdienst. 

Info@ombudsggz.be – 03 609 33 46

Hoe aanmelden?

Partners van het Netwerk GGZ Kempen 
kunnen rechtstreeks aanmelden door een 
aanmeldingsbundel in te vullen. 

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

Kostprijs

Een begeleiding door het LZ-team kost  
€ 11/maand. Mensen die recht hebben op 
verhoogde tegemoetkoming betalen €4/maand.



Voor wie? Wie zijn wij?

Het LZ-team bestaat uit casemanagers 
(verpleegkundigen, ergotherapeuten, 
maatschappelijk werkers, welzijnswerker, 
ervaringsdeskundige), teamcoördinatoren, 
psychologen, psychiater en huisarts.

We werken in 4 teams: 
Turnhout – Herentals – Mol – Geel

Wat doen wij?

 z Begeleiding aan huis:
 Het LZ-team biedt ondersteuning op 

verschillende levensdomeinen zoals wonen, 
werken, dagbesteding, zelfzorg, relaties en 
administratie... Indien mogelijk en gewenst, 
wordt het persoonlijk en professioneel netwerk 
gedurende de begeleiding maximaal betrokken in 
het herstelproces.

 z Coaching persoonlijk en professioneel  netwerk:
 Om het netwerk rond de cliënt te ondersteunen 

en zo sterk mogelijk te maken, willen we samen 
met hen nadenken over mogelijkheden ondanks 
moeilijkheden. 

 z Zorgoverleg:   
Cliënt, persoonlijk en professioneel netwerk zitten 
samen rond de tafel om de zorg zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen. 

 z Aanbieden van groepsmodules en een 
herstelgroep.

 

Het team Langdurig zorg (LZ-team) biedt 
thuisbegeleiding aan personen vanaf 18 jaar met 
een psychische kwetsbaarheid die langdurig 
problemen ervaren op meerdere levensdomeinen.

Het aanbod is gericht op mensen die:

• wonen in het arrondissement Turnhout.

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

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

Daarnaast hebben we aandacht voor 2 specifieke 
doelgroepen:

• Mensen die geen passende (psychische) hulp 
zoeken, krijgen of toelaten terwijl er mensen 
rond hen juist erg bezorgd zijn en deze hulp nodig 
achten.

• Ouderen bij wie de brede omgeving signalen 
opmerkt die kunnen wijzen op een psychische 
kwetsbaarheid.
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