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SEL Zorgregio Gent vzw
Baudelokaai 8
9000 Gent

http://www.nuvoli.nl/wp-content/uploads/2013/01/cartoon_ik-werk-jullie-werken-toch-samenwerken_300.jpg

Met een ziektebeeld , of probleem of stoornis als deze loopt het vaak al vroeg mis en groeit de
zorgafhankelijkheid met de tijd .
Drie voorbeelden:
Jos heeft naast een belangrijk alcohol afhankelijks probleem ook een depressieve stemming. Zijn
bureel is progressief een warboel geworden en het zet hem minder en minder aan om orde te
scheppen. Hij is hulp gaan zoeken bij het lokale OCMW waar de sociale dienst hem ter hulp is
gekomen.
Anneke heeft geruime tijd een angst stoornis met paniek aanvallen en dwanggedachten. Ze geraakte
zwanger en is nu bevallen van een flinke zoon. Maar haar probleem is niet opgelost. Integendeel. Ze
zal dienen opgenomen te worden in een gespecialiseerde kliniek setting. Maar de wachttijd daarvoor
is nog lang. Haar vroedvrouw heeft haar – in samenspraak met de huisarts verwezen naar het MOBiL
Team, dat een dienst gezinszorg heeft ingeschakeld.
Dirk is een man die alleen woont en ruzie heeft met zijn buren. Hij is ervan overtuigd dat hij door hen
gepest wordt. Hij is reeds geruime tijd zonder werk door rugklachten en heeft door een groot litteken
in het gezicht zijn zelfvertrouwen verloren, waardoor hij een paranoïde gedrag vertoont. Naast de
sociale recherche van de politie en zijn huisarts, wordt hij omringd door een zorgteam dat bestaat
uit de Dienst Maatschappelijk Werk van de mutualiteit, gezinszorg, klusjesdienst, apotheker en CAW.
Deze drie voorbeelden zijn een illustratie van de vele opvangmogelijkheden van mensen in de
problemen, die progressief een grotere graad van zorgafhankelijkheid vertonen.
Het ganse netwerk van eerstelijns hulpverleners en zorgorganisaties staat als een cocon klaar om
professioneel en efficiënt hulp te bieden.
Kenmerkend aan dit netwerk zijn : laagdrempeligheid - diversiteit- multidisciplinariteit en
afstemming van zorg op basis van een zorgenplan met klare doelstellingen. Indien de complexiteit
van de zorgsituatie dit vereist, kan een multidisciplinair overleg georganiseerd worden.
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CONTACTPERSOON
- Filip Van Houte
- Filip@selgent.be, 0488/57 32 02
- Bereikbaar: ma. – vr. van 8u30 – 17u
WEBSITE
www.selgent.be
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Ups en Downs
Tenderstraat 14
9000 gent
AANBOD
- Voor wie
Voor lotgenoten (mensen met een bipolaire stoornis en depressie) en betrokkenen
-

Wat
Onze regionale zelfzorggroepen organiseren maandelijkse samenkomsten, waar familie en
vrienden welkom zijn

-

Exclusiecriteria
Geen lotgenoot of betrokkene zijn

-

Capaciteit
Ongeveer 20 personen

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Via telefoon, mail of op de avond zelf
CONTACTPERSOON
- Wie
Hilde
-

Contactgegevens
09 3 29 80 28

-

Wanneer te bereiken
Na 20 u

WEBSITE
www.upsendowns.be
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Similes
familievereniging geestelijke gezondheid
Provinciaal kantoor Oost-Vlaanderen in Drongen en de plaatselijke Similesafdelingen in het gebied
Gent-Eeklo
Oude Abdij, Drongenplein 26
9031 Drongen
AANBOD
- Voor wie
Sommige activiteiten staan open voor elke geïnteresseerde, andere activiteiten zijn enkel
toegespitst op ouders, partners, broer/zus, en kinderen van personen met een psychische
kwetsbaarheid.
-

Werkingsgebied
Het hele werkingsgebied van het project 107 Gent-Eeklo en bij uitbreiding de hele provincie.

-

Wat
o
o

Informatieve bijeenkomsten en reeksen voor geïnteresseerden en familieleden van
mensen met een psychische, soms specifiek een psychotische kwetsbaarheid.
Ontmoetingsactiviteiten en zelfzorgbijeenkomsten voor familieleden.

-

Exclusiecriteria
Voor de informatieve bijeenkomsten zijn er geen exclusiecritieria; sommige specifieke
reeksen en zeker de ontmoetingsactiviteiten zijn enkel bedoeld voor familieleden van
mensen met een psychische kwetsbaarheid.

-

Capaciteit
Afhankelijk van de soort bijeenkomst varieert dit tussen 10 – 100 deelnemers

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Iedereen kan zonder voorafgaandelijke aanmelding deelnemen aan open activiteiten en voor
sommige bijeenkomsten is inschrijven op voorhand verplicht.
CONTACTPERSOON
- Wie
Provinciaal Similes kantoor Oost-Vlaanderen
-

Contactgegevens
Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen
Similesadvieslijn 016 244 200
info@similes.be

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren, volgens beschikbaarheid, maar in elk geval tussen 10u en 12u (intern
permanentiesysteem binnen Similes)

WEBSITE nl.similes.be
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CAW Oost-Vlaanderen
CAW Oost-Vlaanderen Regio Gent-Eeklo
Oude Houtlei 124
9000 GENT
ZORGEENHEID
CAW-Onthaal
AANBOD
- Voor wie
Voor elke burger met om het even welke informatie of hulpvraag
Voor jongeren tot 25 jaar is er een apart aanbod
Er is een consultaanbod voor hulpverleners of andere derden
-

Werkingsgebied
Provincie Oost-Vlaanderen; Regio Gent-Eeklo bedient Gent en de 26 omliggende gemeenten

-

Wat
Aanbod van vraagverheldering , info, advies, doorverwijzing, toeleiding.

-

Exclusiecriteria
Geen

-

Capaciteit
Onbeperkt

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Iedere burger kan zich vrij aanmelden op het onthaal zonder afspraak tijdens de
openingsuren.
Buiten de vrije openingsuren kan men komen op afspraak.
Men kan zich ook telefonisch aanmelden
Emailhulpverlening en chathulpverlening is mogelijk
Er is ook een aanbod voorzien in Eeklo.
Het aanbod is gratis.
-

Wachtlijst
Er is geen wachtlijst, soms moet je op vrije permanentiemomenten wel wachten ….

-

Begeleidingsduur
Het CAW-onthaal doet de indicatiestelling en verwijst door naar de vervolgbegeleiding
binnen CAW of naar andere diensten buiten CAW.
Voor de verwijzingen binnen het CAW heeft het CAW-Onthaal een mandaat.

CONTACTPERSOON
- Wie
Teambegeleiders Frances Van Belle en Johanna Schoonjans
Coördinator : Mieke Van Durme
-

Contactgegevens
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francesvanbelle@cawoostvlaanderen.be – 0474885658
johannaschoonjans@cawoostvlaanderen.be
miekevandurme@cawoostvlaanderen.be - 0473579921
-

Wanneer te bereiken
09/265 04 00 CAW-Onthaal
09/265 04 70 JAC Jongerenonthaal

WEBSITE
www.cawoostvlaanderen.be
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CAW Oost-Vlaanderen
Holstraat 23
9000 Gent
ZORGEENHEID
JAC ( Jongerenonthaal)
AANBOD
- Voor wie
Voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar
-

Werkingsgebied
Gent – Eeklo – Deinze

-

Wat
Het JAC is een deelwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Men biedt er
vraagverheldering, informatie, advies, doorverwijzing,.. rond alle jongerenthema’s en
problematieken.

-

Exclusiecriteria
Geen

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Jongeren kunnen langskomen tijdens de openingsuren, met of zonder afspraak. Telefonisch
tijdens de openingsuren. Via mail of chat (netwerk JAC online)
-

Wachtlijst
Geen

CONTACTPERSOON
- Wie
De aanwezige medewerkers
-

Contactgegevens
09 265 04 70
jac@cawoostvlaanderen.be

-

Wanneer te bereiken
maandag en vrijdag: van 10u tot 18u
dinsdag en donderdag: van 14u tot 18u
woensdag: van 10u tot20u

WEBSITE
www.jac.be
www.cawoostvlaanderen.be
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CAW Oost-Vlaanderen
Elyzeese Velden 7
9000 Gent
ZORGEENHEID
Crisisteam De Schelp.
AANBOD
- Voor wie
Alle crisisvragen ongeacht de leeftijd en problematiek. Enkel aanmelding door hulp- en
dienstverleners. Als die niet bereikbaar zijn kunnen cliënten ook zelf contact opnemen.
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
Als er crisishulp nodig is, dan kan het crisismeldpunt beroep doen op hun hulpprogramma.
Die wordt gevormd door een aanbod van verschillende diensten. Mogelijks aanbod is:
o Interventie: opheffen van crisis en hulpverleningstraject mogelijk maken
o Begeleiding: intensieve begeleiding aan huis
o Opvang: max periode van 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen. Enkel in combinatie
met begeleiding.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid:
Tijdens de kantooruren kunnen hulp- en dienstverleners bellen naar het crisismeldpunt. Hun
vraag wordt door een crisishulpverlener beluisterd. In eerste instantie wordt nagegaan of
consult voldoende is.
-

Begeleidingsduur:
o Interventie: 1 – 3 dagen
o Begeleiding: max. 28 dagen
o Opvang: max periode van 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen.

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
Crisisteam De Schelp
09/2650490
crisisteam@cawoostvlaanderen
-

Wanneer te bereiken
24u/24u, 7d/7d
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CGG Eclips
Azaleastraat 27
9040 Sint-Amandsberg

ZORGEENHEID
Instapteam
AANBOD
 Voor wie
Volwassenen tot 60 jaar met complexe psychische problemen.


Werkingsgebied
Arrondissementen Gent en Eeklo (met uitzondering van Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke)



Wat
Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg is gespecialiseerd in de behandeling en
preventie van problemen op het terrein van de geestelijke gezondheid.
Je kan er op afspraak terecht voor gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische
hulp. Je kan er regelmatig op consultatie komen, zonder te worden opgenomen. De CGG zijn
ambulante tweedelijnsvoorzieningen, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
Het instapteam biedt in eerste instantie screenings aan, d.w.z. dat we telefonisch (en indien
nodig d.m.v. een gesprek in het centrum) peilen naar de vraag en de problematiek van de
cliënt en/of verwijzer en een advies formuleren wat betreft hulpverlening.
Daarnaast biedt het instapteam in sessies gelimiteerde begeleidingen aan.



Exclusiecriteria
 Eerstelijnsproblematiek
 Acute crisisproblematiek: intoxicatie, psychotische episode, maniforme episode.

PRAKTISCH
 Toegankelijkheid
Bij voorkeur op doorverwijzing van andere hulpverlening doch rechtstreekse aanmelding is
ook mogelijk.
Een secretariaatsmedewerker zal kort de vraag en contactgegevens noteren. Binnen de
eerste dagen word de cliënt door een hulpverlener van het instapteam teruggebeld. In dit
telefoongesprek wordt dieper ingegaan op de leefsituatie, de klachten en de hulpvraag. Het
doel is om een goed beeld te krijgen van de problematiek en de mogelijkheden om die aan te
pakken. Deze informatie wordt in een team met meerdere hulpverleners besproken. De
cliënt wordt door dezelfde medewerker van dit hulpverleningsadvies op de hoogte
gebracht. We streven ernaar om deze telefonische intakeprocedure zo snel mogelijk af te
ronden.
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Wachtlijst
Binnen de week kan u een screeningsafspraak krijgen.
Er is momenteel geen wachtlijst voor wat betreft het in sessies gelimiteerde aanbod.



Begeleidingsduur
Een in sessies gelimiteerd aanbod behelst gemiddeld tussen de 5 à 10 sessies.

CONTACTPERSOON
 Wie
Evelien De Kempeneer (teamleider)


Contactgegevens
09/235 22 41
instapteam@cggeclips.be



Wanneer te bereiken
Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u00



WEBSITE
www.cggeclips.be
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CGG Eclips
Elyzeese Velden 74
9000 Gent
ZORGEENHEID
Volwassenenzorg
AANBOD
- Voor wie
Volwassenen (18 tot 60 jaar) met een ernstige algemene psychische en psychiatrische
problematiek
-

Werkingsgebied
Arrondissementen Gent en Eeklo (met uitzondering van Lochristi, Moerbeke en Wachtebeke)

-

Wat
Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg is gespecialiseerd in de behandeling en
preventie van problemen op het terrein van de geestelijke gezondheid.
Je kan er op afspraak terecht voor gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische
hulp. Je kan er regelmatig op consultatie komen, zonder te worden opgenomen. De CGG zijn
ambulante tweedelijnsvoorzieningen, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

-

Exclusiecriteria
o Geen standaard exclusiecriteria

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Bij voorkeur op doorverwijzing van andere hulpverlening doch rechtstreekse aanmelding is
ook mogelijk.
Een secretariaatsmedewerker zal kort de vraag en contactgegevens noteren. Binnen de
eerste dagen wordt de cliënt door een hulpverlener van het instapteam teruggebeld. In dit
telefoongesprek wordt dieper ingegaan op de leefsituatie, de klachten en de hulpvraag. Het
doel is om een goed beeld te krijgen van de problematiek en de mogelijkheden. Deze
informatie wordt in een team met meerdere hulpverleners besproken. De cliënt wordt door
dezelfde medewerker van dit hulpverleningsadvies op de hoogte gebracht. We streven
ernaar om deze telefonische intakeprocedure zo snel mogelijk af te ronden.
-

Wachtlijst
Er wordt gewerkt met een wachtlijst.

-

Begeleidingsduur
Geen vooropgestelde behandelingsduur. Dit is afhankelijk van de noden van de patiënt.
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CONTACTPERSOON
- Wie
Griet Ackerman en Ruben van den Ameele (teamleiders)
-

Contactgegevens
09/235 22 41
volwassenenzorg@cggeclips.be

-

Wanneer te bereiken
Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u00

-

WEBSITE
www.cggeclips.be
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RCGG Deinze-Eeklo-Gent
Holstraat 95
9000 Gent
AANBOD
- Voor wie
Personen met psychiatrische stoornissen en personen met psychische problemen die een
ernstig risico hebben een stoornis te ontwikkelen.
-

Werkingsgebied
Regio Deinze-Eeklo-Gent

-

Wat
o
o

-

Ambulante psychotherapie (individueel, koppel- en groepsaanbod).
Medicamenteuze ondersteuning.

Exclusiecriteria
o Als middelenmisbruik een primaire zorg is;
o Forensische zorg op structurele basis;
o Dermate disfunctioneren dat, zelfs met medicamenteuze ondersteuning, ambulante
psychotherapie onmogelijk is;
o Een zuivere diagnostische vraag niet ingebed in een zorgvraag;
o Als nulde- of eerste lijn zorg voldoende lijkt.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Op afspraak, bij voorkeur op doorverwijzing, via telefonisch contact met het secretariaat.
-

Wachtlijst
o Gemiddelde wachttijd: 2 maanden.
o Crisisaanbod indien ambulante geestelijke gezondheidszorg geïndiceerd is.

-

Begeleidingsduur
Gemiddeld: 1 jaar met een frequentie van 1 sessie om de 2 weken.

CONTACTPERSOON
- Wie
Doelgroepverantwoordelijke volwassenen en ouderen: Frans Desloover.
-

Contactgegevens
RCGG Deinze, Ramstraat 7 bus 5, 9800 Deinze. (09 386 36 90)
RCGG Eeklo, Tieltsesteenweg 10, 9900 Eeklo. (09 377 18 61)
RCGG Gent – Keizervest, Keizervest 17, 9000 Gent. (09 223 20 82)
Frans.desloover@rcgg.be (09 223 20 82)

-

Wanneer te bereiken
Op weekdagen van 8.30 – 17.00.

WEBSITE www.rcgg.be
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CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Sint-Jozefsplein 2a
9700 Oudenaarde
ZORGEENHEID
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Oudenaarde-Zottegem
AANBOD
- Voor wie
Volwassenen en ouderwerking (ook kinderwerking)
-

Werkingsgebied
Oudenaarde-Zottegem

-

Wat
Ambulante psychotherapie

-

Exclusiecriteria
Alle gekende klassieke criteria die ervoor zorgen dat iemand niet in aanmerking komt voor
ambulante psychotherapie (bv. bewustzijnstoestand, communicatiebekwaamheid, veiligheid,
mate van intoxicatie…)

-

Capaciteit
1 psychiater, 6-tal psychotherapeuten (niet voltijds)

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Vlot, via telefonische screening en intakegesprek bij vaste intakester
-

Wachtlijst
Beperkt, max. 1 maand

-

Begeleidingsduur
Dit varieert naargelang de problematiek en de psychopathologie. Er wordt voornamelijk
cognitief, gedragstherapeutisch en systemisch gewerkt.

CONTACTPERSOON
- Wie
Wim D’Hanis-Dick (algemeen directeur) bijgestaan door doelgroepcoördinator Yvan De
Groote en intakester Marieke Brulmans
-

Contactgegevens
078/15.55.70

-

Wanneer te bereiken
Voornamelijk te bereiken tijdens de klassieke werkuren

WEBSITE
www.zov.be
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Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem
Louis Delebecquelaan 42
9051 Sint-Denijs-Westrem

AANBOD
- Voor wie
Wij voorzien in begeleiding voor:
o Kinderen en hun context 0-16 jaar
o Jongvolwassenen
o Volwassenen
o Ouderen
o Koppels
die een ambulante behandeling of begeleiding nodig hebben.
-

Werkingsgebied
Regio Gent en omstreken

-

Wat
Het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem (een spin-off van PZ Sint-Camillus) wil een brug maken
tussen de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en de gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg.
De meeste medewerkers zijn ook verbonden aan PZ Sint-Camillus.
Ons aanbod:
o Gratis psycho-educatiesessies rond vaak voorkomende thema’s: angst, depressie,
slaapproblemen, stress & burn-out (om de 8 weken)
o Halfjaarlijks psycho-educatie: ADHD (4 sessies) en tinnitus
o Individuele psychotherapie
o Groepspsychotherapie (Vb. Anders leren omgaan met piekeren, Anders leren
omgaan met chronische pijn)
o Coaching
o Training: Vb.Workshop assertiviteit en persoonlijke groei
o Individuele relaxatie

- Exclusiecriteria
Er wordt overwegend gewerkt met een gedragstherapeutische en systeemtherapeutische
benadering.
-

Capaciteit
2 kinderpsychotherapeuten
4 psychotherapeuten
1 kinesitherapeute
1 coach
2 psycho-educatoren
Alle psychotherapeuten hebben een opleiding psychotherapie gevolgd of zijn in opleiding.
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PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
De aanmelding gebeurt telefonisch bij onze centrale. Afhankelijk van de problematiek en de
vraag wordt een intake gepland bij een therapeut die de verdere behandeling op zich neemt.
- Wachtlijst
Geen
- Begeleidingsduur
Afhankelijk van de vraag en problematiek
CONTACTPERSOON
- Wie
Kim Vandewalle, psychologe en coördinator ( kim.vandewalle@therapiehuissdw.be )
- Contactgegevens
09/244 68 12
-

Wanneer te bereiken
o op maandag t.e.m. vrijdag van 8.00 uur tot 18.30 uur
o op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

WEBSITE
www.therapiehuissdw.be
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UZ Gent
K12F
De Pintelaan 185
9000 Gent
ZORGEENHEID
Afdeling voor Angst- en Stemmingsstoornissen
AANBOD
- Voor wie
o Patiënten met een depressie of een bipolaire stoornis
o Patiënten met een angststoornis of een obsessief compulsieve stoornis
-

-

Werkingsgebied
o Diagnostiek en behandeling van patiënten met een angst- en/of stemmingsstoornis.
o Second opinion en behandeladvies voor patiënten met moeilijk behandelbare of
complexe angst- en/of stemmingsstoornis.
o Behandeling met neuromodulatie van patiënten met angst-/ en of
stemmingsstoornissen:
 Electroconvulsie therapie
 Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie
 Transcranial direct current stimulation
 Deep Brain Stimulation
 Nervus Vagusstimulatie
o Residentiële en ambulante groepstherapie voor patiënten met een
stemmingsstoornis (multi family therapy) en gegeneraliseerde angsstoornis
(piekercursus).
o Ambulante individuele begeleiding: psychiatrisch en psychotherapeutisch (cognitieve
gedragstherapie en systeemtherapie)
Wat

Een ambulante eenheid voor poliklinische diagnostiek en behandeling van angst- en
stemmingsstoornissen
Een diagnostische en therapeutische opname-eenheid: en opname-eenheid voor
angst- en stemmingsstoornissen (AS) voor een kortdurende hospitalisatie
-

-

Exclusiecriteria
Primair alcohol- en/of drugmisbruik
Capaciteit
o Hospitalisatie eenheid voor 40 bedden
o Poliklinische werking: raadpleging van maandag tot vrijdag op afspraak.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
o Poliklinisch: vrije raadpleging op dinsdag en donderdag van 8.30u tot 10u of na
afspraak
o Opname: na telefonische aanmelding of via intakegesprek bij de afdelingsartsen
19

-

Wachtlijst
Geen tot max enkele weken.

-

Begeleidingsduur
Opnameduur beperkt tot een 8-tal weken
Poliklinisch: onbeperkt in functie van problematiek.

CONTACTPERSOON
- Wie
Poliklinisch: secretariaat
Opname na contact met Dr. Tandt Hannelore of Dr Van den Abbeele Dirk
-

-

Contactgegevens
09/332.43.94 (secretariaat polikliniek)
09/332.02.85 (secretariaat afdeling)
Wanneer te bereiken
Dagelijks van 8.30u tot 17u op weekdagen

WEBSITE
http://www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/mdspecialismen/Psychiatrie/Paginas/default.aspx
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AZ Sint-Lucas
Groenebriel 1
9000 Gent
ZORGEENHEID
Het PAAZ
AANBOD
- Wat?
Het PAAZ staat voor het: Psychiatrisch Aanbod van het Algemeen Ziekenhuis:
Dit omvat:
1) De PAAZ: Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis
kortdurende hospitalisatie en behandeling op de A-dienst
Meer info: zie onder
2) Liaisonpsychiatrie-psychologie
3) Urgentiepsychiatrie: opvang via spoedgevallen
4) Samenwerking met andere GGZ-partners, oa door participatie aan allerlei
overlegkanalen binnen de gehele geestelijke gezondheidszorg (projectgroepen
binnen art. 107, AZIS+, Gezondheidsraad Stad Gent)
5) Ambulante Poliklinische zorgverlening
Dit omvat:
o Polikliniek psychiatrie
Raadpleging psychiater (Dr. Willems – Dr. Van Nuffel – Dr. Van Ooteghem).
Afspraak te maken via secretariaat psychiatrie op 09/224.56.01
o Nazorg psychologen in een Algemeen Ziekenhuis
Dit aanbod richt zich op patiënten die net een opname gehad hebben in AZ
Sint-Lucas (hetzij op de paaz, hetzij op een andere verpleegafdeling) en die
nood hebben aan een kortdurende psychologische nazorg, of ter
overbrugging van een psychologische nazorg in de tweede lijn. Deze nazorg
gebeurt enkel na doorverwijzing door een interne psycholoog.
De behandeling bestaat uit maximum vijf gesprekken per patiënt per jaar.
Een gesprek duurt 45 minuten en kost 20 euro.
o Raadpleging psychologen in een Algemeen Ziekenhuis
De raadpleging psychologen richt zich op volwassen patiënten met milde of
matige psychische problemen die nog geen of slechts beperkt extra
psychologische hulp gekregen hebben. De raadpleging psychologen
behandelt veel voorkomende problemen die mensen uit balans kunnen
brengen. Enkele voorbeelden zijn: overspannenheid, burn-out, rouw- of
aanpassingsproblemen, angsten, depressieve gevoelens, relationele
problemen en onverklaarde lichamelijke klachten. De behandeling is
kortdurend en oplossingsgericht en gebeurt enkel na verwijzing door de
huisarts. Dit kan gebeuren via een verwijsbrief, per e-mail of telefonisch.
De behandeling bestaat uit maximum vijf gesprekken per patiënt per jaar.
Een gesprek duurt 45 minuten en kost 20 euro. De klemtoon ligt op
21

vroegdetectie, screening, probleemanalyse, hervalpreventie, counseling,
ondersteunende gesprekken en kortdurende behandeling.
Duidelijke contra-indicaties zijn patiënten met een chronische psychiatrische
problematiek, patiënten in crisissituaties of patiënten die nood hebben aan
langdurige psychotherapie.
De raadpleging psychologen werkt samen met uw huisarts en zal uw huisarts
informeren over het verloop van de raadplegingen, tenzij u dit uitdrukkelijk
zou weigeren. De psychologen zijn geschoold in kortdurende psychologische
interventies voor de eerste lijn.
Tania Coppens en Marie Clarysse
09 224 53 31
raadplegingpsychologen@azstlucas.be

-

Capaciteit (de PAAZ)
30 bedden, bestaande uit tweepersoons-, meerpersoons- en éénpersoonskamers.

-

Voor wie (de PAAZ)
o Algemene psychiatrie: jongvolwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar met algemene
psychiatrische problemen (depressie, psychosomatische klachten,
middelenafhankelijkheid, stressgerelateerde problemen, levensfaseproblematiek,
rouwverwerking, angst- en paniekstoornissen, aanpassingsstoornissen,
overbelasting, relatieproblemen, etc)
o Crisisinterventie – crisispsychiatrie: jongvolwassenen en volwassenen vanaf 18 jaar
met acute problemen (emotionele problemen, zelfmoordpoging,
middelengerelateerde crisis, relationele crisis, etc).

-

Wat (de PAAZ)
Het betreft een open (niet-afgesloten) afdeling en ze is geschikt voor een observatie en
kortdurende behandeling. Middels een behandelplan en bijstelling op maat willen we de
patiënt tijdelijke steun en hulp bieden. Eventueel en in overleg met u kan ook de familie of
partner hierbij betrokken worden. De opname is gericht op een snelle reïntegratie in de
maatschappij of thuissituatie. Verdere ambulante of klinische behandeling kan soms nodig
zijn. In de ontslagfase stellen we soms ook een gerichte doorverwijzing naar een
gespecialiseerde setting voor.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
De afdeling is gelegen in het AZ Sint-Lucas ziekenhuis op straat 16. De opname gebeurt
steeds via één van de drie psychiaters van de PAAZ.
-

Wachtlijst
Bij aanmelding wordt steeds gestreefd naar onmiddellijke opname.

-

Begeleidingsduur
Dit wordt individueel bekeken. De gemiddelde opnametermijn is 2 weken.

CONTACTPERSONEN
Dr. Koen Willems (diensthoofd psychiatrie): te bereiken via secretariaat op 09/224.56.01
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Dr. Herman Van Nuffel
Dr. Philippe Van Ooteghem
Nick Marlein (hoofdverpleegkundige): te bereiken via afdeling op 09/224.77.16
WEBSITE
http://www.azstlucas.be/zorgaanbod/verpleegafdelingen/paaz
http://www.azstlucas.be/zorgaanbod/medisch-aanbod/psychiatrie-2
www.pakt.be
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AZ Jan Palfijn Gent
Watersportlaan 5
9000 Gent
ZORGEENHEID
PAAZ
AANBOD
- Voor wie
Jongvolwassenen en volwassenen met een angst-en stemmingsproblematiek en/of
persoonlijkheidsproblematiek.
-

Werkingsgebied
Regio Gent

-

Wat
o
o
o

Dringende psychiatrische hulpverlening
Dienst voor kortdurende observatie en behandeling
Eclectische aanpak, focus op individuele psychotherapeutische begeleiding en
groepstherapie (psycho-educatie en lichaamstherapie).

-

Exclusiecriteria
Geen

-

Capaciteit
30 bedden (niet exclusief asap-problematiek)

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Voor een opname kan men zich rechtstreeks aanmelden bij dr. Sieben of dr. Volcke of
telefonisch contact opnemen met de afdeling. De aanvragen worden zo snel mogelijk
besproken in team. Dringende vragen worden doorverwezen naar de spoedafdeling.
-

Wachtlijst
Ja, zowel intern als extern (interne wachtlijst krijgt voorrang)

-

Begeleidingsduur
Gemiddeld 3 tot 6 weken

CONTACTPERSOON
- Wie
Medisch diensthoofd: Dr. Guido Sieben
Afdelingsartsen: Dr. Guido Sieben en Dr Denis Volcke
Hoofdverpleegkundige: Stefanie De Borle
-

Contactgegevens
09/ 224 84 20

-

Wanneer te bereiken
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24 u op 24 u bereikbaar
WEBSITE
http://www.janpalfijn.be
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AZ Sint-Elisabeth
Godveerdegemstraat 69
9620 Zottegem
ZORGEENHEID
PAAZ
AANBOD
- Voor wie
Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar
-

Werkingsgebied
Regio en andere

-

Wat
Multidisciplinaire zorg met aandacht voor biologisch, psychologisch en sociaal aspect; dit
houdt o.a. in: 24/24uur crisisopvang, observatie, individuele gesprekken,groepsgesprekken,
psycho-educatie in groep (positief denken, assertiviteit, (ethyl)), gezondheidsvoorlichting
omtrent verschillende themata, koppelgesprekken, gezinsgesprekken, medicamenteuze
behandeling, bewegings- en ergotherapie, ADL, relaxatie en ademhalingsoefeningen,
contacten leggen sociale dienstverlening.

-

Exclusiecriteria
Ernstige drugverslaving

-

Capaciteit
30 bedden

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
(Op verwijzing van huisarts) aanmelding via spoed, of geplande opname via psychiater van de
afdeling
-

Wachtlijst
Meestal geen wachtlijst

-

Begeleidingsduur
Gemiddelde opnameduur 3 weken (afhankelijk van hulpvraag en ernst problematiek)

CONTACTPERSOON
PAAZ algemeen nummer
09/364.87.10

WEBSITE
www.sezz.be
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PC Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
Afdeling Sint-Elisabeth 1
AANBOD
- Voor wie
Angst- en stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematieken
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
Observatie, diagnostiek en kortdurende behandeling

-

Exclusiecriteria
o Primaire afhankelijkheid van middelen
o Antisociale persoonlijkheidsstoornis

-

Capaciteit
28 bedden en 10 plaatsen voor dagbehandeling

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding via opnamedienst
T 09 210 68 68
Email: opnamedienst@pccaritas.be
-

Wachtlijst
Wordt beheerd door de opnamedienst.
Begeleidingsduur?
Gemiddelde verblijfsduur : max. 3 maanden

CONTACTPERSONEN
- Sophie De Bruycker - afdelingsverantwoordelijke
09 210 68 50 - sophie.de.bruycker@pccaritas.be
- Greet Verhaeren - therapeutisch verantwoordelijke
09 210 68 92 - greet.verhaeren@pccaritas.be
- Dr Luk Beelaert - beleidsarts
09 210 68 23 - luk.beelaert@pccaritas.be

WEBSITE
www.pccaritas.be
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PC Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
De Klimop
AANBOD
- Voor wie
Angst- en stemmingsstoornissen, aanpassingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematieken
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
o Vervolgbehandeling, resocialisatie en rehabilitatie
o Herstelbedden

-

Exclusiecriteria
o Primaire afhankelijkheid van middelen
o Antisociale persoonlijkheidsstoornis

-

Capaciteit
30 bedden

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding via opnamedienst
T 09 210 68 68
Email: opnamedienst@pccaritas.be
-

Wachtlijst
Wordt beheerd door de opnamedienst.

-

Begeleidingsduur
Gemiddelde verblijfsduur : 6 à 8 maanden

CONTACTPERSONEN
- Pascal Janssens - afdelingsverantwoordelijke
09 210 68 40 - pascal.janssens@pccaritas.be
- Ferdy Marysse - therapeutisch verantwoordelijke
09 210 68 89 - ferdy.marysse@pccaritas.be
- Dr Luk Beelaert - beleidsarts
09 210 68 23 - luk.beelaert@pccaritas.be
WEBSITE
www.pccaritas.be
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PC Dr. Guislain
Campus Sint-Alfons
Sint-Juliaanstraat 1
9000 Gent
ZORGEENHEID
Opname 1
AANBOD
- Voor wie
o Depressieve stoornissen
o Angststoornissen
o PTSS
-

Werkingsgebied
Vooral de regio Oost-Vlaanderen

-

Wat
Psychodiagnostiek, Ervaringsgerichte therapie met beeldende therapie, drama en
psychodrama, Systeemtherapie, Psychodynamische therapie, Psycho-educatie over depressie
en angst

-

Exclusiecriteria
o Psychose
o Verstandelijke beperking
o Verslaving

-

Capaciteit
32 bedden en 18 stoelen voor dagtherapie

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Centraal Aanmeldpunt , psychiaters, maatschappelijk werkers
-

Wachtlijst
Ja

-

Begeleidingsduur
Maximum zes maanden

CONTACTPERSOON
- Wie
o Maatschappelijk Werkers: Carine Van Steenberghe en Els De Clippeleir
o Afdelingshoofd: Bart Lambrecht
-

Contactgegevens
o Bart.lambrecht@fracarita.org
o Carine.Van.Steenberghe@fracarita.org
o Els.De.Clipperleir@fracarita.org
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o
-

Telefonisch: 09/243.55.55.

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren

WEBSITE
www.guislain.be
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PC Gent-Sleidinge
Campus Gent
Fratersplein 9
9000 Gent
ZORGEENHEID
Afdeling De Bron, vervolgafdeling
AANBOD
- Voor wie
Volwassenen met stemmingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis
-

Werkingsgebied
Gentse regio

-

Wat
Modulair groepsaanbod, stabiliserend en therapeutisch werken gericht op herstel;
schematherapie als therapeutische achtergrond

-

Exclusiecriteria
IQ < 70 en/of BMI < 15

-

Capaciteit
30 bedden en 2 nachtbedden

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelden via intake of via opname afdeling De Kering (opname en kortdurende
behandeling, campus Gent)
-

Wachtlijst
Soms

-

Begeleidingsduur?
Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Richttermijn 1 jaar.

CONTACTPERSOON
- Wie
Yvan Kiss
-

Contactgegevens
09/225 82 96

-

Wanneer te bereiken
Dagelijks tijdens kantooruren

WEBSITE :
www.pcgs.be
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PC Gent-Sleidinge
Campus Gent
Fratersplein 9
9000 Gent
ZORGEENHEID
IPTES, behandelafdeling
AANBOD
Voor wie
Volwassenen en jongvolwassenen (vanaf 15 jaar) met persoonlijkheidsheidsproblemen,
angst en depressie.
-

Werkingsgebied
Gentse regio

-

Wat
Mentalization Based Treatment binnen een psychodynamisch kader, met nadruk op
groepswerking.

-

Exclusiecriteria
o IQ < 70
o Mensen met ASS of psychopathie

-

Capaciteit
22 plaatsen op een open afdeling

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelden via de Dienst voor Zorgvragen, vervolgens inschrijfgesprek met de begeleiding.
-

Wachtlijst
Soms

-

Begeleidingsduur
Richttermijn 6 maanden, te verlengen met 2 maal 3 maanden.

CONTACTPERSOON
- Wie
Luk Helsen
-

Contactgegevens
09 / 358 06 53

-

Wanneer te bereiken
Dagelijks tijdens kantooruren

WEBSITE
www.pcgs.be/zorgaanbod-volwassenen/depressiekliniek
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PZ Sint-Camillus vzw
Beukenlaan 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
ZORGEENHEID
Vennen 2, Afdeling Persoonlijkheidsproblematiek
AANBOD
- Voor wie
Volwassenen (vanaf 16jaar) met een persoonlijkheidsproblematiek – voornamelijk de
borderline persoonlijkheidsproblematiek
-

Werkingsgebied
Groot Gent

-

Wat
Dialectische gedragstherapie volgens M. Linehan, bestaande uit 4 modules:
Kernoplettendheidsvaardigheden/ mindfulness, crisisvaardigheden, emotieregulatie,
intermenselijke effectiviteit; aangevuld met aansluitende non-verbale therapie

-

Exclusiecriteria
Te sterke comorbiditeit van as1 problematieken; antisociale PS.

-

Capaciteit
25 residentiële bedden, 9 dag patiënten
‘Gaandeweg’: 18 ambulante patiënten

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding via dr. C. Vogels: 09/222.58.94
-

Wachtlijst
Ja, ongeveer 4 maanden

-

Begeleidingsduur
Volledige programma minimum 32 weken.

CONTACTPERSOON
- Wie
Afdelingspsychiater: Dr. Caroline Vogels
Teamcoördinator/psycholoog: Valerie Fonteyne
Hoofdverpleger: Roald Van der Eecken
-

Contactgegevens
Caroline.vogels@sint-camillus.be
Valerie.fonteyne@sint-camillus.be
Roald.vandereecken@sint-camillus.be
09/222.58.94

-

Wanneer te bereiken
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Van maandag tot vrijdag 8u-16u30
WEBSITE
www.sint-camillus.be
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PZ Sint-Camillus
Beukenlaan 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
ZORGEENHEID
Vennen 3, afdeling voor angst- en stemmingsstoornissen.
AANBOD
- Voor wie
volwassenen van 18j. tot 60j.
-

Werkingsgebied
Regio Gent en omstreken.

-

Wat
Residentieel, dag en intensief ambulant programma.

-

Exclusiecriteria
Middelenmisbruik, psychose, ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

-

Capaciteit
15 residentieel, 10 dag en 8 intensief ambulant.

PRAKTISCH
- Wachtlijst
Permanent
-

Begeleidingsduur
Maximum 5 maanden

CONTACTPERSOON
- Wie
Dr. Jeremy Verbeke, hoofdverpleegkundige Geert Claes, teamcoördinator Lieven De Ruyver.
-

Contactgegevens
PZ Sint-Camillus, jeremy.verbeke@sint-camillus.be, geert.claes@sint-camillus.be,
lieven.deruyver@sint-camillus.be

-

Wanneer te bereiken
Kantooruren (tussen 8u30 en 16u30)

WEBSITE:
www.sint-camillus.be
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PC Sint-Jan
Oostveldstraat 1
9900 Eeklo
ZORGEENHEID
Kliniek ASAP
AANBOD
- Voor wie
Behandeling voor patiënten met een angst-, stemmings-, aanpassings- of
persoonlijkheidsstoornis, legaal middelenmisbruik of door een legaal middel.
Middelenafhankelijkheid is hierbij geen tegenindicatie.
Er is een aparte unit voor patiënten met een psychiatrische aandoening behorende tot de
stemmingsstoornissen (depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen,
stemmingsstoornissen door somatische aandoening of door een middel).
-

Werkingsgebied
Meetjesland

-

Exclusiecriteria
Illegaal middelengebruik

-

Capaciteit
26 plaatsen

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
De opname-aanvraag verloopt telefonisch. De opnamecoördinator zal de vraag beluisteren
en vervolgens bespreken met een psychiater. Afhankelijk van de aanmeldingsklacht en
urgentie van de situatie worden verdere afspraken gemaakt. Een intakegesprek behoort tot
de mogelijkheden.
-

Wachtlijst
De tijdsspanne tussen intakegesprek en antwoord wordt zo kort mogelijk gehouden.

-

Begeleidingsduur
Wordt individueel bepaald.

CONTACTPERSOON
- Wie
Beleidsarts: Dr. Ph. Rombaut
Hoofdverpleegkundige: J. De Kesel
Psycholoog-zorgcoach: E. Beirens
Maatschappelijk assistent: N. Wintein
- Contactgegevens
Tel: 09 376 97 11
Mail: resocialisatie@psyeeklo.be
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-

Wanneer te bereiken
van maandag tot vrijdag van 8h30 tot 16h30

WEBSITE
www.psyeeklo.be
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PZ Sint-Franciscus
Penitentenlaan 7
9620 Zottegem - Velzeke
ZORGEENHEID
Angst & Stemming
AANBOD
- Voor wie
Volwassenen met klachten op vlak van stemming of angst die aanhoudend of
terugkerend van aard zijn. Daarnaast biedt de afdeling ook plaats aan mensen die
vastlopen in bepaalde denk-, handel- en voelpatronen, mensen die relationele of
familiale spanningen ondervinden of moeilijkheden kennen op vlak van beroep of
vrije tijd. Het behandelprogramma is gericht op volwassenen met een minimale
bereidheid om te functioneren in een behandelgroep binnen een vooropgestelde
structuur.
-

-

Wat
De afdeling Angst & Stemming kent een residentiële, open setting.
o

Doelstelling
De patiënt helpen bij het verwerven van inzicht in terugkerende patronen
van denken, voelen en handelen. Men heeft na de opname zicht op de eigen
valkuilen en kan hiermee omgaan. Steunend op de eigen sterktes, helpen
zoeken naar oplossingen die bij de patiënt passen. Men ontdekt hoe de
plaats buiten het ziekenhuis opnieuw kan ingenomen worden. De patiënt
wordt geholpen bij zijn veranderingsproces en leert omgaan met residuele
klachten.

o

Behandelvisie
De behandelvisie is gebaseerd op het biopsychosociaal model. Via een
multidisciplinaire aanpak kan het team vanuit verschillende perspectieven
oog hebben voor diverse facetten in het leven van de patiënt. Het
psychologische luik is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en
relatietherapie.

o

Behandelprogramma
Het behandelprogramma bestaat uit groepssessies en individuele contacten
met psychiater, psycholoog, toewijsverpleegkundige en andere
therapeuten. Er wordt een combinatie van psychotherapeutische
interventies en vaktherapieën aangeboden: psychocreatieve therapie, ACT,
Mindfullness, assertiviteitstraining, Multi Family Therapy, ergotherapie,
bewegingstherapie, etc. Het therapieprogramma vindt plaats tussen 9u16u30 (behalve woensdagnamiddag en in het weekend).

Exclusiecriteria
Obsessieve compulsieve stoornis, een persoonlijkheidsproblematiek die te sterk op
de voorgrond staat, internering en gebruik van harddrugs.
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-

Capaciteit
20 bedden + 3 ambulante patiënten

PRAKTISCH
Toegankelijkheid
Er wordt telefonisch contact opgenomen met de afdeling Angst & Stemming. Hierna
volgt een interne bespreking en wordt een voorstel tot intake gecommuniceerd naar
de betrokken instantie. Na een positieve intake wordt de patiënt op een wachtlijst
geplaatst.
-

Wachtlijst
Ja

-

Begeleidingsduur
De gemiddelde opnameduur ligt tussen de vier à zes maanden. Voor elke patiënt
wordt ambulante nazorg geïnstalleerd bij zijn / haar ontslag.

CONTACTPERSOON
- Wie
Afdeling Angst & Stemming: Verpleegkundig team / Psychiater / Psychologe / Sociale
Dienst
-

Contactgegevens
Angst en Stemming: 09/364.46.78

-

Wanneer te bereiken
24u/24 - 7d/7

WEBSITE
http://www.pzsfz.be/

39

