
Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen

T 09/216.74.70

E-mail: netwerkpunt@pakt.be

Website: www.pakt.be

GGZ in tijden van Covid 19
Dit overzicht is een leidraad. Indien u vragen heeft rond opname of ondersteuning neemt u best contact op met de desbetreffende dienst.
Ook de collega's uit de andere netwerkwerken bieden een gelijkaardig overzicht aan!

Netwerk ADS

Netwerk RADAR

Laatste update: 16/6/2020

GGZ ORGANISATIE DIENSTVERLENING STATUS Contactgegevens LEGENDE

PC/PZ

PC Gent-Sleidinge

Opnames
Normaal verloop, rekening houdend met de voorwaarden
van de overheid.

T 09/358.04.11 en 
vragen naar de 
Dienst voor 
Zorgvragen (DVZ) 
voor meer info.

Bezoek

bezoek op afspraak en beperkt tot 55min. Liefst vaste 
bezoekers en max 1 persoon per bezoek (uitzondering 
hierop is de minderjarige <18 jaar voor wie beide ouders 
ineens of vergelijkbare contextfiguren zijn toegelaten) JA

Uitgang
Normale uitgangsregeling
Client kan 2 weekends per 4 weken op weekend. JA maar onder voorwaarden

DT Ja, buiten de afdeling. TC indien mogelijk, FTF in De Halte NEE

Ambulante consultaties psychologen (poli) Normale werking, aanvragen via Dienst Voor Zorgvragen.

Ambulante consultaties psychiaters Normale werking, aanvragen via Dienst Voor Zorgvragen.

PVT Rechtrstreekse aanmeldingen niet mogelijk OC = ontmoetingscentra

PVT = psychiatrisch verzorgingstehuis

AC = arbeidscentra

KARUS

Opnames
Volledige werking opnieuw genormaliseerd, rekening houdend 
met de voorwaarden opgelegd door de overheid

T 09/210.69.69
Via een keuze
menu kan je kiezen
voor vragen en 
inlichtingen rond 
opnames.

HB = huisbezoek

Bezoek
Het aantal per keer is beperkt, neem contact af op met de
desbetreffende afdeling voor info. FTF = Face-to-Face

Uitgang TC = telefonisch contact

DT AZ = Algemeen Ziekenhuis

Ambulante consultaties

Ambulante programma's

OC

PVT Neem contact op met de afdeling voor de voorwaarden.

AC

PC Sint-Jan

Opnames

Normale opnamewerking, rekening houdend met de 
voorwaarden opgelegd door de overheid en na een 
beoordeling van de arts 

T 09/376.97.11
Vragen naar Koen 
Lefevre
verpleegkundig 
directeur.

Bezoek

Op afspraak en volgens vaste tijdstippen en beperkt in tijd. 
Meer gedetailleerde info terug te vinden op 
www.psyeeklo.be

Uitgang

Vanaf 10/06 verdere uitbreiding van de mogelijkheid om 
het domein te verlaten mits duidelijke afspraken. 
Meer gedetailleerde info terug te vinden op www.psyeeklo.be

DT

Verdere versoepeling vanaf 15/06 met aangepaste groepen
 (bubbels) en aangepast organisatiemodel. Zowel voor 
volwassenen alsook voor ouderen doch op verschillende 
momenten/dagdelen.

Ambulante consultaties Op afspraak

PVT Naleving van de bestaande in- en exclusiecriteria gehanteerd.

PC Sint-Fransiscus - De Pelgrim

Opnames
7 dagen geen bezoek voor nieuwe opnames.
Externe testing op Covid voor opname.

T 09/364.46.46
Laat je door-
verbinden naar de
afdeling waar je 
vragen rond hebt.

Opnames Tilia Opname mogelijk mits volgen van covid-richtlijnen

Opname Magnolia Opname mogelijk mits volgen van covid-richtlijnen

Opname Ginkgo Opname mogelijk mits volgen van covid-richtlijnen

Bezoek

Mits afspraken (contact met de afdeling en registratie, 
buiten de afdeling en met mondmasker), 
vaste tijdstippen, beperkt in tijd. Meer
gedetaileerde info is terug te vinden op de website:
www.pzfz.be 

Uitgang
Domein verlaten: 2 Pt onder begeleiding van een 
hulpverlener.

DT

Gekende clienten worden telefonisch opgevolgd (eventuele
aanpassing na 30/6).
Daghospitalisatie via dagcentrum is mogelijk, niet via de
afdeling.

Ambulante consultaties Mondmasker voorzien

PVT

PC Dr. Guislain

Opnames
Voorafgaand opname externe testing covid-19 (door 
HA/triagecentrum)

T 09/216.33.90
Je komt terecht bij 
de Dienst voor 
Zorgvragen.

Bezoek

 Meerdere bezoekers, geen beperking in tijd, buiten de 
afdeling en met mondmasker. Voor meer gedetailleerde
info, neem contact op met de afdeling.

Uitgang

Kinderen en jongeren: Vanaf 23/5 toelating om mits strikte 
voorwaarden het terrein te verlaten
Volwassenzorg: Vanaf 25/5 toelating om mits strikte 
voorwaarden het terrein te verlaten. 

DT 

Enkel gekende patienten
Andiamo: nieuwe dagpatienten vermoedelijk vanaf 
september.
Archipel (psychose): vanaf 2/6
OPname 3/De Steiger: vanaf 8/6

Ambulante consultaties Afhankelijk van de arts

OC

PVT Sinds 12/5 1 vaste bezoeker op PVT mogelijk

PC Sint-Jan Baptist

Opnames mits voorwaarden

T 09/342.28.28
Vragen naar 
personeelsdirecteur 
Johan Jehoul

Bezoek 1 bezoek per week, beperkt tot 45min, op afspraak

Uitgang

DT Eventueel via TC of videochat

Ambulante consultaties Eventueel via TC of videochat

OC

PVT

De Vita

Aanmeldingen OK, Voorzorggesprekken OK (indien
mogelijk via videocall) nieuwe opnames onder strikte 
voorwaarden

CGG

CGG Eclips

Aanmeldingen

Telefonisch, geen FTF intakes
Kortdurende trajecten via telefonische contacten en 
videobellen in geval van nood.

T 09/235.22.41

https://www.ggzads.be/huidig-ggz-aanbod-netwerk-gg-ads
https://www.radar.be/nieuws/actueel-gg-aanbod-kinderen-en-jongeren-oost-vlaanderen/
https://www.pcgs.be/
https://www.karus.be/
http://www.psyeeklo.be/documents/home.xml?lang=nl
https://www.pzsfz.be/
https://www.guislain.be/
https://www.pcsintjanbaptist.be/
https://www.cggeclips.be/


CGG

CGG Eclips Geplande consulten

Eerst telefonisch overleg of een  consult al dan niet 
nodig is. Telefonische contacten en videobellen krijgt nog
steeds voorrang indien mogelijk. T 09/235.22.41

Groepsessies

Openingsuren Aangepast: 8.30u-17u

RCGG

Aanmeldingen Telefonisch, geen FTF intakes

RCGG Deinze
T 09/386.36.90
RCGG Eeklo
09/377.18.61
RCGG Gent
09/269.89.39

Geplande consulten

Eerst telefonisch overleg of een 
consult al dan niet nodig is. 
Vanaf 8/6 wordt er een vergoeding gevraagd voor 
telefonische contacten of videobellen.

Groepsessies

CGG de Drie stromen

Aanmeldingen TC

T 052/21.36.95
Geplande consulten

TC en videobellen wordt nog steeds aangemoedigd.
FTF contacten na overleg en volgens richtlijnen.

Groepsessies nvt

CGG ZOV

Aanmeldingen Ja, enkel orientatiegesprekken, intakestop geldt nog steeds

T 078/15.55.70
Geplande consulten

TC en videobelen wordt nog steeds aangemoedigd. 
Geleidelijk aan meer raadplegingen.

Groepsessies

PAAZ

AZ Jan-Palfijn

Opnames Mits strikte naleving overheidsrichtlijnen

T 09/224.84.20
Hoofdverpleging:
Stefanie De Borle

Bezoek Max 1 persoon, gedurende 1u (aangepaste bezoekuren)

Uitgang

Uitgang mogelijk, mits naleving voorwaarden van de 
overheidsrichtlijnen
Geen uitgang en overnachting naar huis.

Ambulante consultaties Beperkt in tijd

DT Een nieuwe groep start 20/7, max 7 clienten per groep.

AZ Sint-Lucas

Opnames Mits strikte naleving overheidsrichtlijnen

T 09/224.51.16
Hoofdverpleging:

Bezoek

Uitgang In beperkte groep op het domein

Ambulante consultaties

DT

TC en videogesprekken voor clienten afkomstig van de PAAZ 
dienst
Opstart wekelijkse terugkomdag voor gekende patiënten
22/6: 1 dag per week DT

AZ Maria-Middelares

Opnames Mits strikte naleving overheidsrichtlijnen

T 09/246.34.10
Hoofdverpleging:
Caroline Temmerman

Bezoek Max. 2 bezoekers per keer per patiënt (geen limiet)

Uitgang

Enkel uitgang op het domein van het ziekenhuis. Buiten het 
ziekenhuisdomein ekel indien therapeutische indicatie, in 
overleg met de behandelende arts.

Ambulante consultaties Psychologen opnieuw opgestart, mits naleving richtlijnen

DT Terug opgestart sinds 18/5

UZ Gent PAUZ

Opnames AS en ES Beperkte opnames
T 09/332.43.94
Je komt terecht bij
het onthaal van de
Poli Psychiatrie. Laat
je doorverbinden met
de afdeling waar je 
vragen over hebt: AS, 
ES of de UPSIE.

Opmerking: opnames UPSIE,
AS en ES worden getest op 
Covid-19, ook GO's. 
UPSIE werd deels 
transitafdeling

DT AS en ES
Aangepast digitaal programma
2X/Week TC

Bezoek Met aanpassingen

Uitgang Met aanpassingen

Ambulante consultaties Met aanpassingen

UPSIE

UPSIE Casemanager Telefonische contacten en huisbezoeken

AZ Sint-Elizabeth

Opnames Enkel via de spoed
T 09/364.81.11 
Dit is het algemeen
nummer, vraag om je
door te verbinden.
Hoofdverpleging:
Marijke van Hoorde

Bezoek Vanaf 1/6 gelimiteerd bezoek 

Uitgang
Onder begeleiding van een therapeut, in kleine groep. 
Geen individuele uitgang.

Ambulante consultaties

AZ Glorieux

Opnames Enkel dringende

T 055/23.36.51
Hoofdverpleging:
Koen Eyckerman

Bezoek

Uitgang

Ambulante consultaties Enkel dringende, afweging door de artsen

DT
Geen nieuwe clienten, voor de huidige clienten
enkel telefonisch contact. Indien heropstart DT max. 5 cliënten

AZ Alma

Opnames Mits naleving van de overheidsmaatregelen

T 09/310.18.33
Hoofdverpleging:
Sarah Michels

Bezoek
1 bezoeker/dag voor max 1u bij personen die 4 dagen of 
langer zijn opgenomen.

Uitgang
tussen 13.30-16.30 op woe NM,Za NM en ZO NM
(Max 2X/week)

Drugshulp

De Kiem Resientieel

Opnames
Mits naleving van de overheidsrichtlijnen. Bij symptomen 
wordt de opname 2wk uitgesteld

T 09/389.66.66      
Vragen naar Dirk Calle

Bezoek

Bezoek vanuit een bubbel is toegestaan. Individueel 
afgesproken.
Vanaf 1/6 bezoek bij familie.

De Kiem Ambulant

Ambulant centra Gent

FTF wordt opnieuw opgestart, mits naleving van de 
overheidsrichtlijnen. 
Verdere contacten via TC en videocall blijven lopen.

T 09/245.
38.98            Gent        
                       T055/21.
87.00              Ronse
Contactpersoon Jo 
Thienpont

Ambulant centra Gent Cocaine

Ambulant centra Ronse Enkel via TC of videochat, indien dringend FTF

Ambulant centra Geraardsbergen

MSOC

Intakes

T 09/223.
46.44           Dit is het 
algemeen nummer

Begeleiding Voornamelijk TC. Indien nodig, blijft FTF-contact mogelijk

Openingsuren Za gesloten, op woe tot 17.45u ipv 18.45u

De Sleutel CIC

Opnames
Enkel bij een opname om dwingende redenen: clienten
die geen enkel alternatief ambulant traject kunnen nemen

T 09/231.54.45
Aanmeldingen

Bezoek

De Sleutel TGG

Bezoek en uitgang Enkel naar DC Gent

T 09/216.61.90
T 09/360.62.29 
voor aanmelding

AC

Tussenthuis

Opnames

https://www.cggeclips.be/
http://www.rcgg.be/
http://www.dedriestromen.be/
https://www.zov.be/nl
https://www.janpalfijn.be/diensten/paaz
http://www.azstlucas.be/zorgaanbod/verpleegafdelingen/paaz
https://www.mariamiddelares.be/nl/zorgaanbod/psychiatrie
https://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Psychiatrie/Paginas/default.aspx
https://www.sezz.be/patient/opname/psychiatrie.aspx
https://www.azglorieux.be/nl/pati%C3%ABnten/opname-verblijf/hospitalisatie-afdelingen
https://www.azalma.be/zorgaanbod/zorgeenheden/ze33-paaz
http://www.dekiem.be/
http://www.dekiem.be/
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/medisch-sociaal-opvangcentrum-msoc-gent
https://www.desleutel.be/
https://www.desleutel.be/


Drugshulp
De Sleutel TGG

aanmeldingen

T 09/216.61.90
T 09/360.62.29 
voor aanmelding

De Sleutel TGM

Opnames Enkel geplande

T 09/253.44.40
T 09/360.62.29
voor aanmeldingen

Bezoek en uitgang

Tussenhuis

aanmeldingen

De Sleutel DC Consulten

Sinds 11/5 geleidelijke opstart FTF-contacten. 
Naast (beeld)bellen kan ook FTF contact op afspraak (in 
overleg met de begeleider en mits het volgen van extra 
veiligheidsvoorschriften).
Intakes gebeuren nog steeds via (beeld)bellen.

T 09/234.38.33

dienstverlening Geleidelijke opstart FTF-contacten, naast TC en videocall

Bezoek en uitgang

Traject Aalst
Aanmeldingen STOP tot 14/4

T 053/73.24.43dokterconsultaties

Consulten TC tijdens openingsuren, FTF indien noodzakelijk

Sabayon
Aanmeldingen

Mits naleven voorwaarden overheid. Voor meer
gedetaileerde info neem contact op met de dienst. T 0492/16.

67.16       Claude 
DecampsDienstverlening (coaching)

Mits naleven voorwaarden overheid. Voor meer
gedetaileerde info neem contact op met de dienst.

OCMW

Welzijnsbureau's (onthaal)
DIenstverlening verzekerd, met bij vorkeur vooraf maken van 
een afspraak vie mail of telefoon

Neem contact op met
het OCMW in jouw 
buurt.

Psychologen
Voornamelijk begeleiding via TC/videobellen/mail
Beperkte consultaties, op afspraak. Ook wandelgesprekken

Dienstencentra Beperkte dienstverlening, op afspraak

Buurtcentra en open huizen Tem 30/6

Psychologen ouderen (55+)

Voornamelijk telefonische ondersteuning 
FTF indien nodig geacht, met naleving van de voorwaarden 
van het LDC
HB: wandelgesprekken, maar ook aan huis, mits naleving 
covid-richtlijnen
(Neem contact op met je
lokaal dienstencentra)

Stad Gent

OpStap

OC

cliënten toegeleid naar inloopcentra
dakloze cliënten die behoefte hebben aan een plaats in 

een inloopcentrum ( voor was, plas, maaltijd, rust,…)
moeten worden toegeleid. Neem contact op met 
OpStap. T 0478/47.00.96 (Gert)

Veel gestelde vragen https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/coronavirus-veelgestelde-vragen-over-de-maatregelen

Kwetsbare Gentenaars
Overzicht van verschillende dienst-
verlening zoals OCMW, inloopcentra,
voedselbedeling, nachtopvang,.. https://ookmijn.stad.gent/sociale-regie/nieuws/overzicht-waar-kunnen-kwetsbare-gentenaars-terecht

Buurtvoorzienningen Tem 1/7

POPOV
DBK

Dienstverlening Geen huisbezoeken

Zittingen Mits strikte voorwaarden

Tandem Dienstverlening Geen bezoeken in de gevangenis

Beschut wonen
Aanmeldingen

dienstverlening mits maatregelen

Het PAKT

Assessmentteam Huisbezoeken
Enkel dringende HB, zoveel mogelijk  contact via 
skype en telefoon

T 09/230.56.46

MOBiL Huisbezoeken
Enkel dringende HB, zoveel mogelijk  contact via 
skype en telefoon

T 09/230.56.46

MCT Huisbezoeken

Indien aangewezen telefonische
contacten, extra maatregelen ikv
hygiene (vooraf opbellen, handen
wassen,..)

T 09/332.14.14

TANGO Huisbezoeken
Enkel dringende HB, zoveel mogelijk  contact via 
skype en telefoon

T 0493/89.08.68
Liesbeth Reynders

Mirabello
Dienstverlening Gent en Oudenaarde Online contacten via TC of mail. Onlinesessies in groep

T 09/255.15.20

Aanmeldingen
Momenteel VOL, aanmeldingen kunnen nog gebeuren 
er worden geen intakes gepland.

ELP Psychologen

Een overzicht van de dienstverlening per ELP is terug te
vinden op de website van Het PAKT. Ga op de tab 
'eerstelijnspsychologische zorg' staan en klik op 
'contactgegevens ELP'ers'.

www.hetpakt.be

Raadpleging psychologen PAAZ Opnieuw opgestart, volgens richtlijnen ziekenhuizen. 

CAW

Nachtopvang
1cl, gezin, koppel per kamer
Vanaf 28/5 opnieuw normale werking

T 0800/13.500

Onthaalteam en JAC Gent

Geen vrije spreekuren (mail, chat of afspraak). Indien fysieke 
afspraak noodzakelijk, kan hier een uitzondering op gemaakt 
worden na overleg met team

PRW Gesprekken
TC en videochat, enkel in nood FTF (individueel te bepalen bij 
gekende cliënt)

Inloopcentra (3)
Georganiseerde instroom, aantal is beperkt ikv social
distancing

Opvangcentra Geen groepsactiviteiten en -momenten

Vluchthuis

bezoekruimtes

Crisisteam

KrasGent Overzicht http://www.krasgent.be/nieuws/maatregelen-corona.html

OC

Poco Loco

T 09/221.99.46

De Moester

Telefonisch bereikbaar van 9-16.30 (dagelijks)
Opvolging bezoekers/AZ via chat, beeldbellen, TC
Outreach waar nodig; dagelijks online activiteiten
via de fb pagina.
In de NM aanbod DC voor max. 3 personen, na telefonische 
inschrijving

Namaste Huis Na 31/7 nader te bepalen

https://www.desleutel.be/
https://www.desleutel.be/
https://www.desleutel.be/
https://projectsabayongent.com/
https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/coronavirus-veelgestelde-vragen-over-de-maatregelen
https://ookmijn.stad.gent/sociale-regie/nieuws/overzicht-waar-kunnen-kwetsbare-gentenaars-terecht
http://www.pakt.be/node/294
http://www.krasgent.be/nieuws/maatregelen-corona.html

