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Inleiding 
 
Begin 2006 werd op het interziekenhuizenoverleg Groot Gent  ( P.Z. – P.A.A.Z ) beslist een samenwerking 
tussen de intramurale voorzieningen te organiseren op niveau van klinische doelgroepen en dan als eerste 
aanzet te starten met de doelgroep psychosezorg. Alle betrokken behandelafdelingen werden bezocht en hun 
werking werd voorgesteld. Het was enerzijds een zeer verrijkende ervaring om over de muren heen te kijken; 
anderzijds kwamen (voorzieningsoverstijgende) knelpunten c.q. lacunes duidelijker in beeld. Een eerste rapport 
werd gepresenteerd in 2008, waarin o.a. te weinig aangepaste doorstroommogelijkheden na opname toen als 
een belangrijke tekortkoming ervaren werd.                                                                                                                                                                 
 
Er volgde een vernieuwd mandaat van de toenmalige ‘Kernactoren GGZ

1
. De werkgroep werd uitgebreid met 

vertegenwoordiging vanuit ambulante GGZ voorzieningen (CGG, BW) + NPZT + Poco Loco en werd omgedoopt 
tot ‘GPS’. We wilden vooreerst expliciteren wat essentieel is in de “GPS visie” op psychosezorg. Zo kwamen de 
‘Essentials in de psychosezorg’ tot stand. Verder werden er eerste voorzichtige, verkennende stappen gezet 
voor de ontwikkeling van een zorgmodel en/of zorgprogramma ‘psychosezorg’ in onze regio. Steeds duidelijker 
werd vastgesteld dat meer en meer cliënten tussen de mazen van het hulpaanbod vallen. Binnen het overleg 
van het therapeutisch project ‘AZiS’ werd voor deze bijzondere doelgroep naar geïndividualiseerde  
zorgtrajecten gezocht. 
 
Met een goedgekeurd artikel 107 dossier in Gent-Eeklo (2011) kondigden zich ingrijpende veranderingen aan. 
In de veelheid van nieuwe initiatieven (‘bestekken’) werd er gekozen om het systematisch overleg uit te 
breiden naar de verschillende belangrijke klinische doelgroepen. GPS werd clusteroverleg psychosezorg, of 
omgekeerd.  GPS werd uiteindelijk ‘GEPS’ (Gent-Eeklo Psychose Samenwerking), naast uitbreiding van regio 
werd de groep opnieuw verruimd met vertegenwoordiging vanuit de SEL (= Samenwerkingsinitiatief 
Eerstelijnsgezondheidszorg), familie, WED (= werkgroep ervaringsdelen en destigmatisering). Met de actuele 
samenstelling menen we een representatieve vertegenwoordiging te hebben van zorgaanbieders en partners 
op vlak van psychosezorg in de regio Gent-Eeklo. De finale doelstelling van het GEPS clusteroverleg is het 
creëren van een samenhangend zorgcircuit (of zorgprogramma)  voor mensen met een psychose. Een 
zorgcircuit is dan een samenhangend geheel van zorgmodules die een antwoord zijn op de verscheidenheid 
aan zorgvragen en dit in een voldoende capaciteit. GEPS wil dit op een interactieve manier aanpakken met de 
sector c.q. experten in de psychosezorg. Bijeenkomsten zoals vandaag kunnen daarvoor bijzonder inspirerend 
zijn.    
 
‘GEPS’ wil voor de doelgroep ‘psychose’ nagaan hoe we gezamenlijk (‘gedeelde zorg’) meer maatschappelijke 
integratie en continuïteit van zorg mogelijk kunnen maken.  We zullen hiervoor moeten beroep doen op ons 
creatief, innoverend vermogen om meer differentiatie (‘balanced care’) mogelijk te maken in het zorgaanbod. 
De lacunes die we 5 jaar geleden percipieerden zijn onvoldoende verholpen. In de acute zorg is er o.a. nood 
naar een module ‘vroegdetectie’, in de langdurige zorg blijven we botsen op wachtlijsten en te weinig vraag-
georiënteerd aanbod.                                                                                                                                                                               
Er dient nog een lange weg afgelegd te worden, we beseffen dat het ‘serieuze’, innoverend werk nu moet 
beginnen. Anderzijds zijn er door artikel 107 beduidend meer mogelijkheden gekomen in de ambulante zorg, 
de mobiele teams zullen naar de toekomst een steeds belangrijker wordende component vormen van het 
zorgcircuit psychosezorg. Maar misschien is de ervaren dynamiek die gepaard gaat met deze veranderingen 
nog het meest hoopgevende.  Deze dynamiek is van wezenlijk belang gezien de toekomstige uitdagingen. 
Tenslotte, gedeelde zorg betekent geenszins dat we  allemaal hetzelfde doen. Het gaat net om het inzetten (en 
verdragen) van ‘verschil’.  In deze brochure wordt de “couleur locale” van het zorgaanbod voor psychosezorg in 
de regio Gent-Eeklo op een overzichtelijke manier in kaart gebracht. We wensen u hierbij veel leesplezier.  
 
In naam van GEPS, 
 
 
Rigolle Rik     
                                                 
1
 Het ‘interziekenhuizenoverleg’ transformeerde naar ‘Kernactoren GGZ’, het aanvankelijk overleg tussen 

ziekenhuizen werd verbreed met vertegenwoordiging vanuit extramurale GGZ. 
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OXOt vzw 
 
New Orleansstraat 263/267  
9000 Gent 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor ieder die zich artistiek wil uiten met de nadruk op mensen met een psychiatrische 
achtergrond. 
In de praktijk komen er ook mensen zonder psycho-sociale problematiek aanlopen. 

 
- Werkingsgebied 

Groot Gent 
 

- Wat 

 Vrije artistieke ateliers. Er is ruimte voor alle artistieke disciplines. Muziek valt hier ook 
onder. Er is een aanbod van workshops, deelnames aan tentoonstellingen, week van de 
amateurkunsten 

 Vrijwilligerswerk:  ateliergeleiders, tuinonderhoud, conciërge, administratie, losse 
medewerkers 

 Iedere bezoeker mag aanwezig zijn tijdens de maandelijkse ledenvergadering om mee 
het reilen en zeilen te bepalen. 

 
- Exclusiecriteria 

 Ernstige toxicomanie in het algemeen, tijdens de ateliers wordt er niet gebruikt 

 Te weinig zelfredzaamheid: bv. niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer of het atelier niet zelfstandig kunnen bereiken. 

 Niet zelfstandig een eigen artistiek parcours kunnen volgen 

 Onvoldoende beheersing van de psychopathologische symptomen waardoor een 
normale werking uitgesloten is. 

 
- Capaciteit 

Tot 25 personen per atelier, het gebouw is groot genoeg om nog meer mensen te kunnen 
plaatsen. 

 
 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Er is geen specifieke aanmeldingsprocedure voor individuen. Groepen dienen zich 14 dagen 
op voorhand aan te melden via mail of telefoon. 
In de regel kunnen mensen komen aanlopen tijdens de openingsuren: 
 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
Telkens van 14.30 tot 17.30 
 
Groepen kunnen op afspraak op andere tijdstippen ontvangen worden. Speciale activiteiten 
gaan op andere dagen en tijdstippen door. 
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- Wachtlijst 
Neen 
 

- Begeleidingsduur 
Onbeperkt 

 
CONTACTPERSONEN 

- Wie 
Jan Delvaux - 0493 088 669   oxot@jansvision.be 
11 – 19u. 
 
Jo Monsaert - 0477 531 598 
11 – 19u. 

 
Joost Willems - 079 694 656   joostwillem@gmail.com 
18 – 20u en weekend 

 
WEBSITE 
http://Oxot.be (OxoT algemeen) 
http://jansvision.be/Oxot/ (voor de Gentse werking) 

 

  

http://oxot.be/
http://jansvision.be/Oxot/
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Aanloophuis Poco Loco 
 
Lange Violettestraat 209  
9000 Gent 
 
AANBOD 

- Voor wie  
Voor mensen die het door omstandigheden in hun leven moeilijk hebben terug aansluiting te 
vinden binnen de maatschappij. 
 

- Werkingsgebied 
Groot Gent. 
 

- Wat 
Ontmoetingsplek met een aanbod van interne en externe activiteiten. De nadruk ligt op 
onderling contact tussen de bezoekers met veel openheid tot initiatief vanuit eigen krachten 
en interesses.  
 

- Exclusiecriteria 
Iedereen welkom 
 

- Capaciteit 
 45 personen per openingsmoment, activiteiten beperkt tot inschrijvingsquota 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid  

Zonder intake 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Wim Haeck 
 

- Contactgegevens 
wim@aanloophuispocoloco.be  
 

- Wanneer te bereiken 
09/324526 tijdens openingsuren ontmoetingszaal 
 

WEBSITE 
 www.aanloophuispocoloco.be 
  

mailto:wim@aanloophuispocoloco.be
http://www.aanloophuispocoloco.be/
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Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering 
 
Lange Violettestraat 209 
9000 Gent 
 
AANBOD 

- Voor wie 
De werkgroep ervaringsdelen en destigmatisering staat open voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. 
 

- Werkingsgebied 
Vlaanderen 
 

- Wat 
De werkgroep ervaringsdelen en destigmatisering is ontstaan vanuit een verlangen om met 
ons verhaal aan de slag te gaan. Een verhaal dat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid 
van een psychische kwetsbaarheid. Een kwetsbaarheid die vaak onbegrip en vooroordelen 
oproept bij anderen. In de werkgroep gaan we samen aan de slag met deze ervaringen.  
We laten de buitenwereld een andere blik zien op psychische problemen, anders dan het 
dominante beeld dat heerst in de maatschappij. We doen dit door het geven van workshops 
en lezingen, een aantal mensen maakten een kortfilm, iemand schreef een boek,… 
We gaan in eerste instantie aan de slag in workshops rond het levensverhaal. Wanneer je 
meer wil kan je mee aan de slag in het beleid, in de interne werking, bij het geven van 
lezingen, 
 

- Capaciteit 
Nieuwe mensen gaan tweewekelijks van start in een workshop levensverhaal. Aansluitend 
gaat de algemene vergadering door. Er is geen maximumcapaciteit. 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Zeswekelijks gaat er een informatiemoment door op zaterdagnamiddag. Indien men na het 
gesprek van start wil gaan, kan men de volgende bijeenkomst aansluiten.  

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Van den Steen Jochen 
 

- Contactgegevens? 
 jochen@aanloophuispocoloco.be - 0490/44.59.10 
 

- Wanneer te bereiken 
Dinsdag tot en met zaterdag 09u – 20u 
 

WEBSITE 
www.ervaringsdelen.be

mailto:jochen@aanloophuispocoloco.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 Informatieve bijeenkomsten en reeksen voor geïnteresseerden en familieleden van 

mensen met een psychische, soms specifiek een psychotische kwetsbaarheid. 
o 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/psychotische 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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SEL Zorgregio Gent vzw 
 
Baudelokaai 8 
9000 Gent 
 
 
 
Eerstelijnszorg en psychosezorg 
 
Eerstelijnszorg staat voor ondersteuning in de rechtstreekse thuisomgeving van de patiënt en dit op 
verschillende levensdomeinen.  
Psychosezorg is specifieke zorg. Een combinatie van deze 2 bovenstaande vormen van zorg, geeft 
mensen met een psychische kwetsbaarheid de kans zich te re-integreren in de maatschappij of hun 
plaats binnen de maatschappij te verstevigen. 
 
Door mensen in hun basisbehoeften bij te staan en op die manier structuur, ondersteuning en terug 
contact met de realiteit aan te bieden, hebben eerstelijnsdiensten een belangrijke taak in herstel.  
Op deze manier betrek je mensen opnieuw bij het dagelijkse leven en stimuleer je hen weer deel uit 
te maken van de samenleving.  
 
Observatie, herkennen van signalen, detecteren van specifieke psychotische problematiek, zijn  
opdrachten die thuishoren binnen eerstelijnszorg.  
Vroegdetectie is dan ook een thema dat deel uitmaakt van de totale opdracht van de 
eerstelijnsdiensten. 
 
CONTACTPERSOON 

- Filip Van Houte 
- Filip@selgent.be, 0488/57 32 02 
- Bereikbaar: ma. – vr. van 8u30 – 17u 

 
WEBSITE 
 
www.selgent.be

mailto:Filip@selgent.be
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MOBiL Team 
 
Mobil Team Gent-Noord, Dok Noord 6, 9000 Gent 
Mobil Team Gent-Zuid: Caritasstraat 76, 9090 Melle 
Mobil Team Gent-West: Fr. Ferrerlaan 106, 9000 Gent 
Mobil Team Meetjesland: Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo 
 
 
AANBOD 
 

- Voor wie 
Personen vanaf 16 jaar met een langdurige psychische problematiek 
 

- Werkingsgebied 
o Mobil Team Gent-Noord: Evergem, Lochristi, Oostakker, Sint-Amandsberg, Gentse 

wijken Kanaaldorpen, Papegaai, Elisabethbegijnhof, Muide, Meulestede, Afrikalaan, 
Sluizeken, Dampoort en Gentse binnenstad. 

o Mobil Team Gent-Zuid: Gavere, De Pinte, Merelbeke, Melle, Destelbergen, Sint-
Denijs-Westrem, Afsnee, Ledeberg, Gentbrugge, Zwijnaarde, Gentse wijken Moscou, 
Vogelhoek, Oud Gentbrugge, Nieuw-Gent, stationsbuurten en Macharius. 

o Mobil Team Gent-West: Aalter, Deinze, Nevele, Zulte, Sint-Martens-Latem, Nazareth, 
Drongen, Mariakerke, Wondelgem, Gentse wijken Bloemekenswijk, Rabot, Brugse 
Poort, Rooigem en Watersportbaan. 

o Mobil Team Meetjesland: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, 
Maldegem, Moerbeke, Sint Laureins, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate en 
Zomergem. 

 
- Wat 

o Advies en coaching van bestaande eerstelijnsvoorzieningen en actoren 
o Langdurig ondersteunen van cliënten met een langdurige zorgafhankelijkheid in hun 

eigen leefomgeving in nauwe samenwerking met andere actoren uit de verschillende 
lijnen 

o Casefinding en binding 
o Snelle interventies bij gekende cliënten in subacute/acute situaties tijdens de 

permanentieuren 
o De basiszorg is gratis. Consulten bij de psychiater zijn betalend aan het gangbare 

tarief. 

 
- Exclusiecriteria 

Levensbedreigende situatie 
 

- Capaciteit 
350 à 450 cliënten. 

 
PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid 
Aanmelden via centraal aanmeldingsnummer: 09/2305646 of per mail: 
onthaal.mobilteam@psygent.be 
Zowel cliënten als hun familie, hulpverleners, welzijnwerkers of professionals met een 

mailto:onthaal.mobilteam@psygent.be
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maatschappelijke functie kunnen een aanmelding doen op het centraal nummer. 
Op basis van de woonplaats van de cliënt wordt het team, actief in de regio, geïnformeerd 
over de aanmelding. Dit team neemt contact op met de cliënt en maakt een afspraak voor 
een intake. 
Tijdens de assessment fase wordt gekeken in hoeverre het Mobil-team een meerwaarde kan 
betekenen. Zoniet worden samen met de aanmelder mogelijke alternatieven bekeken. 
 

- Wachtlijst 
Aanmeldingen zijn steeds mogelijk. 
De MOBiL-teams rekenen advies en coaching, (intensieve) herstelgerichte begeleiding, 
Assertive Community Treatment en bemoeizorg tot hun takenpakket. 
De beschikbare middelen worden zorgvuldig ingezet na een geduldige en gestructureerde 
screening van de aangemelde kandidaat. Op deze wijze proberen wij de caseload 
hanteerbaar te houden. 
Dit kan aanleiding geven tot een wachttijd voor de modules herstelgerichte begeleiding, ACT 
en/of bemoeizorg. 
Het luik advies en coaching is permanent mogelijk. 
  

- Begeleidingsduur 
De begeleidingsduur is niet tijdgebonden. Zolang gewenst en noodzakelijk wordt de 
begeleiding verdergezet. De frequentie van de contacten wordt afgestemd op de noden. 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie 
o Mobil Team Gent-Noord: Janne Vermeire 
o Mobil Team Gent-Zuid: Isabelle Vanwingene 
o Mobil Team Gent-West: Dave Bols 
o Mobil Team Meetjesland: Lieselot Coppens 

 
- Contactgegevens 

o Mobil Team Gent-Noord: 09/2331830 
o Mobil Team Gent-Zuid: 09/2235880 
o Mobil Team Gent-West: 09/3293570 
o Mobil Team Meetjesland: 09/3769721 

 
- Wanneer te bereiken 

o 9u – 17u. 
 

WEBSITE 
 
www.psygent.be 
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Mobiel Crisis Team (MCT) 
 
De Pintelaan 185 
9000 Gent 
 
Het Mobiel Crisis Team (MCT) maakt deel uit van het GGZ - Netwerk Gent-Eeklo en integreert zich 
binnen het bestaande regionaal crisisaanbod.  
 
AANBOD 

- Voor wie 
Het MCT richt zich tot volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische 
problematiek in een acute crisis.   

 
- Werkingsgebied 

Het MCT verplaatst zich binnen de stad Gent met deelgemeenten (Afsnee, Desteldonk, 
Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-
Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem, Zwijnaarde).  

 
- Wat 

Het MCT heeft als opdracht: 
o het ondersteunen van de cliënt en zijn omgeving in crisissituatie, gebruik makend 

van de krachten van de patiënt en die van de omgeving 
o adequate organisatie van zorg/doorverwijzing bij/na psychiatrische crisis of  

crisisopname  
Indien een opname vereist is en/of de veiligheid van de medewerkers van het MCT in het 
gedrang komt, dienen steeds in eerste instantie de hulpdiensten gemobiliseerd te worden.  

 
Men kan beroep doen op het MCT voor psychiatrische crisissen zoals suïcidedreiging, acute 
psychotische decompensatie, psychische verwardheid, sociaal-relationele problemen, 
onhoudbare thuissituaties, … . 
 
Het team is multidisciplinair samengesteld en werkt via een gedeelde caseload.  
Er is mogelijkheid tot kortdurende psychologische begeleiding.  
De verantwoordelijke psychiaters zijn Dr. Gunter Heylens en Dr. Dirk Meesen. 
De coördinator is Hilde Vandemoortele 

 
- Exclusiecriteria 

Diagnostiek 
Zware mentale handicap 
Minderjarigen 
Zuivere sociale problematiek 
Personen met dementie 

 
- Capaciteit 

Dagelijkse caseload van 30 cliënten 
 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Professionele verwijzers melden cliënten telefonisch aan via een centraal 
aanmeldingsnummer: 09/ 332 14 14 (enkel voor professionelen, niet voor cliënt, familie en 
andere derden). Bij aanmelding zal de aard en ernst van de crisis in kaart gebracht worden. 
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Volgende gegevens worden bevraagd: identiteit en coördinaten van de aanmelder, de 
identiteit van de cliënt, voorgeschiedenis, huisarts en netwerk. Op basis van de 
probleemomschrijving en hulpvraag wordt ingeschat of een interventie van het MCT 
geïndiceerd is. 

 
Het MCT is bereikbaar7 dagen op 7, 24 uur op 24. Crisisinterventie ter plaatse gebeurt tussen 
8 uur en 20u30 (7 dagen op 7)  
Het team is multidisciplinair samengesteld en werkt via een gedeelde caseload.  
Er is mogelijkheid tot kortdurende psychologische begeleiding.  
De verantwoordelijke psychiaters zijn Dr. Gunter Heylens en Dr. Dirk Meesen. 
De coördinator is Hilde Vandemoortele 

 
- Wachtlijst 

Geen 
 

- Begeleidingsduur 
De duur van de crisisbegeleiding is maximum 1 maand. Het aantal contacten wordt bepaald 
op basis van de specifieke noden van de cliënt. Meerdere contacten per dag zijn mogelijk. 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Coördinator Hilde Vandemoortele 

 
- Contactgegevens 
Algemene inlichtingen, informatie, suggesties: mct@psygent.be 
 
Hilde.vandemoortele@psygent.be - 0490 445 938 

 
- Wanneer te bereiken 
Elke werkdag, tijdens de kantooruren 

 
WEBSITE 
www.psygent.be/art107 
  

mailto:mct@psygent.be
mailto:Hilde.vandemoortele@psygent.be
http://www.psygent.be/art107
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Compagnie de Sporen 
 
Maïsstraat 10 
9000 Gent 
 
Compagnie de Sporen is een initiatief van vzw Zagan in samenwerking met het P.C. Dr. Guislain. 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Personen met psychische problematiek/kwetsbaarheid 
 

- Werkingsgebied  
Gent en ruime regio voor o.a. stages 
 

- Wat 
Arbeidszorg, arbeidstrajectbegeleiding en loopbaanbegeleiding (ECHO methodiek) 
 

- Exclusiecriteria 
Minder dan 18 jaar, onvoldoende stabiel om arbeidszorgactiviteiten uit te oefenen, gebrek 
aan intrinsieke motivatie  
 

- Capaciteit  
50 personen per dag in arbeidszorg, +/-100 arbeidstrajectbegeleidingen op jaarbasis  
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Er vindt elke maand een kennismakingsnamiddag plaats, elke eerste maandag van de maand 
in de namiddag (14.00u) 
 

- Wachtlijst 
Ja 
 

- Begeleidingsduur 
 Begeleidingen worden op maat van de cliënten aangeboden zonder tijdslimiet. Uiteraard 
streven we wel naar een zo kort mogelijk traject indien mogelijk.  
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Sylvie Enzlin 
 

- Contactgegevens  
Sylvie.enzlin@fracarita.org of 09/ 226 12 20 
 

- Wanneer te bereiken 
alle werkdagen 
 

WEBSITE 
www.compagniedesporen.be 
 
  

mailto:Sylvie.enzlin@fracarita.org
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De Keiberg 
 
Hundelgemsesteenweg 270 

9820 Merelbeke 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Doelgroep Mensen met een psychische/sociale problematiek 
 

- Werkingsgebied 
Merelbeke/Gent/Melle/Oosterzele 
 

- Wat 
Verschillende ateliers   

 Fietsmontage-Herstelling 

 Hout-glasmoziëk 

 Semi-industreële 

 Keuken/onderhoud 

  Groenzorg  ( buiten) 

 Begeleiding in Broodjeszaak  Justi- Pani 
   

- Exclusiecriteria 
 Enkel voor de doelgroep 
 

- Capaciteit  
Op de Keiberg  +- 50 personen per dagdeel; vm. –nm. 
Groenzorg/Broodjeszaak +- 10 personen. 

 
PRAKTISCH                  

- Toegankelijkheid 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kandidaten, doorverwezen door het PC Caritas en 
kandidaten, doorverwezen door externe doorverwijzers. 

 Voor kandidaten, doorverwezen door het PC Caritas, wordt op korte termijn een 
kennismakingsgesprek gepland. Bij interesse is onmiddellijke instap mogelijk. 

 Voor kandidaten, doorverwezen door externe doorvoerwijzers, neemt men best 
telefonisch contact op 
 

- Wachtlijst 
 Er wordt geen wachtlijst aangelegd. 
 

- Begeleidingsduur 
Onbeperkt 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Dirk Beke 
 

- Contactgegevens 
dirk.beke@keiberg.be 
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 Tel: 09/210.47.71 of algemeen  nr. 09/210.47.70 
 

- Wanneer te bereiken 
Alle dagen  van 8.30 tot 17.00 uitz. woensdagnamiddag. 
 

WEBSITE  :   
www.keiberg.be 
www.keiberg.be/webshop 
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Activiteitencentrum DE KLIK 
 
Hundelgemse steenweg  270 
 9820   Merelbeke 
 
ZORGEENHEID 
Vermaatschappelijking van de zorg. De KLIK is onderdeel van de eenheid Activering, naast 
Arbeidszorgcentrum de Keiberg en Broodjeszaak Justi Pani van PCCaritas Melle. De locatie is bewust 
gekozen buiten de instelling. 
 
AANBOD 

-  Voor wie 
 volwassenen met psychosociale problemen die door omstandigheden het contact met de 
maatschappij verloren en het terug willen opnemen, die hun tijd zinvol en met lotgenoten 
willen doorbrengen 
 

- Werkingsgebied 
 Regio Merelbeke, Melle, Gent, Oosterzele 
 

- Wat 
De KLIK is tegelijk een  Activiteitencentrum en  Ontmoetingshuis. Er is een aanbod van  
activiteiten intern en extern. Er is daginvulling en invulling vrije tijd. De voornaamste 
doelstellingen zijn participatie, maatwerk, vrijblijvendheid, ontmoeting, respect, 
samenlevingsgericht en vormingsgericht. Er is geen behandeling. De KLIK vormt een brug 
naar de maatschappij. 
 

- Exclusiecriteria 
 Vooral voor de doelgroep, ook andere welkom 
 

- Capaciteit 
 Per dagdeel: 30 voormiddag , 30 namiddag, 30 avond 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
  laagdrempelig, geen intakes, geen wachttijden 

Aanmelden: men neemt zelf contact op telefonisch, via mail of men  loopt eens binnen. 
Aanmelding kan ook via  PCCaritas of door externe doorverwijzers ( begeleider, sociale 
dienst, mobiel team….)  

 
- Wachtlijst 

Geen 
 

- Begeleidingsduur 
onbeperkt 
Openingsuren: maandag 9-16u, dinsdag 9-21u, donderdag 9-21u, vrijdag 9-16u  
Woensdag: voormiddag: gesloten, namiddag: sport en fitness in infrastructuur PCCaritas 

 
CONTACTPERSONEN 

- Wie 
Magda Fouquaert - Mieke Van Gotha 
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- Contactgegevens 

magda.fouquaert@keiberg.be    
mieke.van.gotha@keiberg.be 

 
- Wanneer te bereiken 

maandag 9-17u, dinsdag 9-21u, donderdag 9-21u, vrijdag 9-17u 
09/210 47 77 

 
WEBSITE 
www.pccaritas.be/ de klik 
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VZW Hand in Hand – DAC De Moester 
 

Putstaat 16 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
 

ZORGEENHEID 
DAC De Moester 
 

AANBOD 
- Voor wie 

Voor mensen met een psychosociale problematiek. 
 

- Werkingsgebied 
Regio groot Gent 
 

- Wat 
Ontmoeting, dagbesteding en arbeidszorg.  De mensen kunnen terecht in één van onze 
ateliers voor arbeid op maat; koken, bakken, creatief aan de slag, in de tuin werken, 
houtbewerking, …  
 

- Exclusiecriteria 
o Minderjarigen 
o Mensen met enkel een mentale beperking.  

 

- Capaciteit 
Per dag ongeveer een 10 tal cliënten die komen voor ontmoeting en een 20 tal cliënten die 
een arbeidszorgtraject volgen.  
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Er kan telefonisch een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.  
Na een rondleiding op het domein volgt een kennismakingsgesprek waarbij een minimale 
intake wordt ingevuld.  
Na overleg op de teamvergadering wordt de cliënt verwittigd en de startdatum meegedeeld. 
 

- Wachtlijst 
Geen.  Enkel voor het houtatelier zijn de plaatsen beperkt, en kan het zijn dat men even 
moet wachten alvorens te starten.  
 

- Begeleidingsduur 
Van kort tot langdurig.  
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Ruben Serpentier - Stefanie Glorieux 
 

- Contactgegevens 
09/221 99 46 
0473/89 24 33 
 

- Wanneer te bereiken 
Alle weekdagen van 9u tot 17u 
 
WEBSITE  www.vzwhandinhand.be  

http://www.vzwhandinhand.be/
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Villa Voortman 
 
Vogelenzang 23 
9000 Gent 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
o Volwassenen met een dubbeldiagnoseproblematiek die moeilijk toegang krijgen tot 

de reguliere hulpverlening om tal van redenen (therapieresistentie) soms 
omschreven als 'zorgwekkende zorgvermijders'.  

o Onze doelgroep binnen de dubbeldiagnoseproblematiek zijn bij voorkeur de mensen 
met een psychotische problematiek in combinatie met middelenmisbruik. 

o Uitzonderlijk werken we ook met mensen met persoonlijkheidsstoornissen indien zij 
passen binnen de gekozen behandelingsfilosofie (cf. werkingsmodel). Een vaste 
verblijfplaats is geen vereiste.  

o Onze doelgroep zijn ook dakloze mensen met diezelfde problematiek evenals 
mensen met een interneringsstatuut die ons bezoeken vanuit de gevangenis om de 
detentieschade te vermijden na een goedkeuring van de Commissie tot Bescherming 
van de Maatschappij. 
 

- Werkingsgebied 
Gent 

- Wat 
o Niet-residentieel ontmoetingscentrum. 
o Alle weekdagen open van 9 tot 17 h., uitgezonderd op feestdagen en tijdens het 

weekend.  
o Aanbod van begeleiding en behandeling via niet-verplichtende gesprekken, ateliers, 

projecten en uitstappen.  
o We werken sterk cliëntgericht. 

Werkingsmodel 
o Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis, werkend volgens de principes 

van de sociale psychiatrie.  
o We werken met het sociaal-therapeutisch model van Maxwell Jones waarbij 

maximale verantwoordelijkheid, participatie en inbreng van de bezoekers centraal 
staat via horizontale communicatie en democratische besluitvorming.  

o Gastvrijheid, 'kwartiermaken' en erkenning van de uitsluiting zijn centrale concepten 
als eerste ankering in hun voortschrijdende vlucht.  

o Het 'anders zijn' mag er verschijnen om ontmoeting mogelijk te maken. Via 
destigmatisering, empowerment en actief burgerschap kan de mens met zijn verhaal 
verschijnen achter de diagnose. 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Via een kennismakingsgesprek  
 

- Wachtlijst 
Geen 
 

- Begeleidingsduur 
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 onbeperkt, op vraag van de bezoeker 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Dirk Bryssinck / Johan Vanderstraeten 
 

- Contactgegevens 
0471 / 90.54.99 
 

- Wanneer te bereiken 
Maandag tot vrijdag tussen 9u.-17u. 
 

WEBSITE  (nog niet) 
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Vzw Domos 
 
Bij Sint Jozef 12 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Initiatief Beschut Wonen 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Voor mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan een permanent verblijf 
in een psychiatrisch ziekenhuis. Wij bieden hen een woonvorm waar begeleiding geboden 
wordt , aangepast aan elk zijn/haar zorgnoden. 
 

- Waar 
In Gent (9 woningen) Evergem (6 woningen) 
 

- Exclusiecriteria 
Een te ernstige mentale handicap,  een uitgesproken negatief gedrag, o.a. diefstal, fysiek 
geweld,  brandstichting,… vormen een tegen indicatie. 
De kandidaat moet een fundamentele bereidheid hebben om begeleiding te aanvaarden. 
 

- Capaciteit 
55 plaatsen in groepswoningen en 6 in studioformule 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
U vult samen met de doorverwijzer het intake-formulier in (downloaden op website vzw 

Domos) en stuurt dit op naar onze coördinerend psychiater van beschut wonen.  Je ontvangt 

een brief ter bevestiging van je kandidaatstelling.  Je staat dan op de wachtlijst en je wordt 

later uitgenodigd voor een kennismaking .  Tijdens dit gesprek wordt er uitleg over onze 

werking van beschut wonen gegeven en kan je zelf je vraag tot beschut wonen toelichten.  

De toewijs van een plaats in beschut wonen is afhankelijk van diverse factoren 

(beschikbaarheid, zorgvraag van de kandidaat, zorgaanbod van de woning. )  

- Begeleidingsduur 
Tijdelijke en/of langdurige verblijfsmogelijkheden . Dit kan gaan over enkele maanden tot  
onbepaalde duur. Dit is afhankelijk van elk zijn mogelijkheden. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Jan De Rycke 
 

- Contactgegevens 
Bij Sint Jozef 12 
9000 Gent 
Tel. 09/223 89 59 
 

WEBSITE 
www.vzw-domos.be 
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De Nieuwe Horizon 
 
Vossenstraat 10 
9090  Melle 
 
ZORGEENHEID 
Initiatief Beschut Wonen 
 
AANBOD 
 

- Voor wie 
De Nieuwe Horizon richt zich tot volwassenen met een gestabiliseerde psychische 
problematiek die bij het wonen en uitbouw van hun dagactiviteiten nog begeleiding nodig 
hebben. Dit zonder dat er een 24 –uurs aanwezigheid van de begeleider wordt vereist. 

 
Mensen die naast een psychiatrische problematiek ook kampen met een mentale beperking 
of mensen met een autismespectrumstoornis kunnen in ons initiatief terecht voor zover ze in 
één van onze woningen te integreren zijn. 

 
- Werkingsgebied 

De woningen liggen in Melle, Merelbeke en Gentbrugge 
 

- Exclusiecriteria 
Acuut psychotisch gedrag in die mate dat samenleven onmogelijk wordt en / of alle contact 
met zichzelf, met de anderen en met de omgeving ontdaan is van alle realiteitszin. 
Manifeste suïcidaliteit. 
Ernstige gedragsstoornissen die zich uiten in een verlies van respect voor zichzelf en/of 
derden. 
Manifest controleverlies, o.a. middelenmisbruik (alcohol, drugs, medicatie). 
Agressie en elk gedrag dat angst in de leefgroep veroorzaakt. 

 
- Capaciteit 

De Nieuwe Horizon heeft een erkenning voor 60 plaatsen. 
Deze plaatsen situeren zich in 10 groepswoningen (3 tot 5 bewoners) en 14 studio’s. 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
De aanvraag wordt in eerste instantie gericht aan de coördinator van het initiatief via het 
daartoe door de initiatieven beschut wonen ontwikkeld intakeformulier.  Op basis van de 
informatie wordt, in samenspraak met de beleidsarts,  bepaald of de kandidaat-bewoner 
uitgenodigd wordt op een kennismakingsgesprek. 
Op het kennismakingsgesprek wordt aan de kandidaat-bewoner uitgelegd wat hij van ons 
initiatief mag verwachten, wat we kunnen aanbieden. Er wordt gepeild naar zijn motivatie en 
vaardigheden, verwachtingen, …. 
Eenmaal een kandidaat weerhouden is en er een geschikte plaats vrij is wordt hij uitgenodigd 
om kennis te maken met de toekomstige medebewoners. Na dit eerste bezoek krijgt de 
kandidaat de gelegenheid om zich op een geleidelijke wijze te integreren in de woning.  
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Verloopt dit proces op positieve wijze dan wordt deze na maximaal 4 weken afgerond en 
wordt met hem een verblijfs- en begeleidingsovereenkomst afgesloten. 

 
- Wachtlijst 

Bij de uitbouw van de woningen wordt  differentiatie nagestreefd. Zo beschikt de Nieuwe 
Horizon over woningen waar meerdere mensen samenwonen en woningen waar mensen 
“zelfstandiger” leven in een studio. 
Ook de samenstelling van de woongroepen is verscheiden zodat een veilig leefklimaat wordt 
gegarandeerd waar bewoners aansluiting vinden bij elkaar. Zo is er differentiatie op vlak van 
geslacht (enkel mannen, enkel vrouwen, gemengd), leeftijd en diagnose.  
Het aantal aanvragen ligt veel hoger dan het aantal plaatsen dat ieder jaar beschikbaar komt. 
Er is dus een wachtlijst waarbij niet de plaats op de wachtlijst maar het profiel van de 
kandidaat bewoner bepaalt wie welke vrijgekomen plaats kan innemen. 

 
- Begeleidingsduur 

Een verblijf in één van de woningen biedt aan de bewoner een veilige woonomgeving en 
begeleiding op maat. 
Voor sommigen is dit in hun herstelproces een tijdelijke tussenstap op weg naar (opnieuw) 
zelfstandig wonen. 
Voor anderen is dit een oplossing op langere termijn. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Alex  Leemans - Coördinator 
 
- Contactgegevens 

Alex.Leemans@pccaritas.be - 09/272.88.31 
 
WEBSITE 
www.pccaritas.be/samenwerkingsverband/beschut-wonen-vzw-de-nieuwe-horizon
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Vzw De Vlier 
 
Kerkstraat 38 
9060 Zelzate 

 
ZORGEENHEID 
Initiatief Beschut Wonen 

 

 
AANBOD 

- Voor wie 
Ons initiatief stelt zich tot doel om mensen met een psychiatrische problematiek en/of 
mentale handicap te begeleiden naar reïntegratie in de maatschappij via beschut wonen, 
zowel in kleine groepen als individueel. Specifieke doelgroepen kunnen zijn: verslavingszorg 
en forensische psychiatrie. 
Ook proberen we aandacht te hebben voor samenwonenden, al dan niet met kinderen. 
 

- Werkingsgebied 
Zelzate. De organisatie beschikt over verschillende groepswoningen en studio’s. Daarnaast 
begeleiden we eveneens een aantal mensen in hun eigen woongelegenheid.  
 

- Wat 
De rode draad doorheen ons project wordt gevormd door de  rehabilitatiegedachte: het in 

stand houden van (rest-)capaciteiten en het aansnijden van mogelijkheden tot verdere 

ontplooiing. Emancipatie, normalisatie, participatie en integratie staan hierin centraal. 

Om te kunnen voldoen aan de noodzaak van een zinvolle dagbesteding, beschikken we over 

een eigen Dienst Zorgactivering “De Biotoop” en leggen we diverse externe contacten in de 

regio. 

 
- Inclusiecriteria 

o Nood aan begeleiding 
o Gemotiveerd zijn om, samen met de begeleiding, te werken aan de uitbouw van de 

woonsituatie 
o Beschikken over elementaire vaardigheden en zelfredzaamheid 
o Geen psychiatrische problemen waarvoor intramurale behandeling noodzakelijk is 

 
- Capaciteit 

o 75 bedden regulier Beschut Wonen 
o 20 bedden forensisch Beschut Wonen, in samenwerking met forensisch zorgcircuit 

P.C. Sint-Jan-Baptist te Zelzate. 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Na een eerste telefonische aanmelding volgt een intakeprocedure: 

o Gestandaardiseerd intakeformulier (op eenvoudige aanvraag te bekomen) 
o Gesprek met coördinator en behandelend geneesheer-psychiater 
o Contact met begeleiding en andere bewoners 
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- Wachtlijst 
Beperkte wachtlijst 
 

- Begeleidingsduur: 
Afhankelijk van de individuele noden van de bewoner 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Luc Vlassak, coördinator 

 
- Contactgegevens 

Tel: 09/337.95.99 
e-mail: bw.de.vlier@fracarita.org 

 
- Website 

www.devlier.be

mailto:bw.de.vlier@fracarita.org
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Vzw Delta Wonen 
 
Groenebriel 3 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Initiatief Beschut Wonen 
 
AANBOD 
 

- Voor wie 
Personen met een gestabiliseerde chronische psychiatrische problematiek die (nog) niet in 
staat zijn om volledig zelfstandig te wonen. 
 

- Werkingsgebied 
Bestuurlijk arrondissement Gent 

 
- Wat 

Wij willen volwassenen met psycho - sociale problemen begeleiden en ondersteunen in hun 
herstel binnen een maatschappelijke context. 
Via het bieden van woonst in een stedelijke omgeving moedigen we mensen aan zo veel als 
mogelijk hun sociale rollen te vervullen vanuit een beschermd klimaat van respect, 
verbondenheid en gelijkwaardigheid. 
De begeleiding is gericht op ieders mogelijkheden. Samen met de bewoner willen we er naar 
streven die mogelijkheden te behouden en /of verder te ontwikkelen met een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven. We bieden geen behandeling, hiervoor verwijzen 
we door naar bevoegde diensten (vb. CGG,psychiatrie, huisarts). 
 

- Exclusiecriteria 
Acute (drug)verslaving, verstandelijke beperking 
 

- Capaciteit 
37 plaatsen, waarvan 4 plaatsen individueel beschut wonen 
Wij hebben 6 groepswoningen, 1 tussenhuis, 4 studio’s, 4 plaatsen individueel beschut 
wonen en een ontmoetingshuis, Delta Huis. 
Bij de groepswoningen ligt het accent op contact en gedeelde verantwoordelijkheid, bij de 
studio’s en het individuele beschut wonen staat de autonomie centraler. 
Het tussenhuis is er dankzij de samenwerking met PVT Hortus. Het is bedoeld voor mensen 
die meer omkadering nodig hebben dan wij bieden maar minder dan de 24-uurszorg van een 
PVT. 
 

PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid 
Kanidaat-bewoners melden zich eerst aan bij ‘Delta Wonen vzw. 
Afhankelijk van de open plaatsen en in hoeverre het profiel van de kandidaat beantwoordt 
aan één van onze beschutte woonvormen, wordt de persoon, na intake, uitgenodigd voor 
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een proefweek. Hierbij krijgt de kandidaat-bewoner de gelegenheid te ervaren hoe het 
inbeschut wonen eraan toe gaat en of dit al dan niet beantwoordt aan zijn/haar persoonlijke 
noden en/of verwachtingen. 
 

- Wachtlijst 
Gezien het aantal aanvragen hoger is dan het aantal begeleidingsplaatsen is er een wachtlijst 
bij vzw Delta Wonen. 
 

- Begeleidingsduur 
De begeleidingsduur staat niet vast. 
 

CONTACTPERSOON 
 

- Wie   
Kristel Van Raemdonck – Teamverantwoordelijke 
Dr. Jan Coessens – coördinerend geneesheer 

 
- Contactgegevens 

Secretariaat 
Delta Huis 
Groenebriel 3 
9000 Gent 
tel.: 09/269 09 70 
fax.: 09/269 09 71 
delta.wonen@pcgs.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Delta Huis is open van maandag tot en met vrijdag van 8 u 30 tot 16 u. 
 
 

WEBSITE 
http://www.pcgs.be/zorgaanbod/beschut-wonen-delta-wonen-vzw

mailto:delta.wonen@pcgs.be
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De Wende 
 
Oostveldstraat 1 
9900 Eeklo  
 
ZORGEENHEID 
Initiatief Beschut Wonen 
 
De Wende is een erkend project Beschut Wonen en is een samenwerkingsverband tussen :  

- PC Sint Jan,  
- het Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Gent - Eeklo – Deinze en  
- Humival 

 
AANBOD 

- Voor wie  
IBW De Wende biedt huisvesting en begeleiding aan volwassenen (mannen en vrouwen) met 
een langdurige en complexe psychosociale en/of psychiatrische problematiek die zich uit in 
verstoringen op meerder levensdomeinen waardoor ze enerzijds (nog) niet in staat zijn om 
volledig zelfstandig te wonen doch anderzijds geen nood hebben aan een 24 uurs en / of 
permanente behandelingsomkadering van een ziekenhuis of andere GGZ voorziening.  
 

- Werkingsgebied 
Eeklo 

- Wat 
Initiatief Beschut Wonen 
 

- Exclusiecriteria 
We streven ernaar om met zo weinig mogelijk exclusiecriteria te werken. De psychische 
stabiliteit (pathologiescreening) van de kandidaat bewoner én een fundamentele bereidheid 
om zich te laten begeleiden is cruciaal ifv inclusie. Er is aandacht vanuit een volledige 
screening. 
In het pathologisch profiel van de kandidaat – bewoner wordt rekening gehouden met 
negatief symptoomgedrag vb diefstal, kleptomanie, fysiek geweld, te ernstige mentale 
handicap, brandstichting, psychiatrische nazorg weigeren, acuut middelengebruik,… Deze 
vormen een tegenindicatie, voor zover ze de integratie in de groep bemoeilijken.  
Naast de psychische en fysische beperkingen moet het functioneren in de beschutte 
woonvorm mogelijk zijn. Bij de intakeprocedure wordt dan ook  gelet op de motivatie, kennis 
en inzichten, attitudes en vaardigheden van de kandidaten. 
 

- Capaciteit 
50 erkende plaatsen 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Een aanvraagformulier kan opgestuurd worden ter attentie van de coördinerend psychiater 
Dr Ph. Rombaut, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo. 
 

- Wachtlijst 
Ja 
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- Begeleidingsduur 
Iedere bewoner heeft een specifiek en individueel begeleidingsplan dat jaarlijks geëvalueerd 
wordt. Werken naar ontslag is maatwerk, specifiek en uniek voor elke bewoner. In overleg 
met de bewoner en / of familie en andere steunfiguren worden begeleidingsdoelstellingen 
opgemaakt, geëvalueerd en bijgestuurd. 

 
 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Dr Ph. Rombaut / Els Vandoorne 
 

- Contactgegevens 
Bewo.dewende@psyeeklo.be of tel 09/376.97.33 
 

- Wanneer te bereiken 
alle werkdagen

mailto:Bewo.dewende@psyeeklo.be
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IPSO-GENT 
 
Peerstraat 157 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Initiatief Beschut Wonen 
 
AANBOD 

- Voor wie 
 Volwassenen met psychiatrische kwetsbaarheid 
 

- Werkingsgebied 
 Groot Gent 
 

- Wat 
Wonen, dagactiviteiencentrum De Moester 
 

- Exclusiecriteria 
Acute drug-of alcoholproblemen, primaire mentale handicap 
 

- Capaciteit 
Erkenning voor 21 plaatsen 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

aanmeldingsformulier (cfr alle IBW’s in Oost-Vlaanderen) op website 
www.vzwhandinhand.be 
 

- Wachtlijst 
Ja, en groeiend 
 

- Begeleidingsduur 
Op maat van de bewoner 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Patrick De Smet 
 

- Contactgegevens 
 Ipsogent@telenet.be 
 

WEBSITE 
Voorlopig nog www.vzwhandinhand.be 
Website IPSO-GENT in de maak 
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Zagan vzw 
 
Tolhuislaan 82 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Initiatief Beschut Wonen 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Volwassenen mannen en vrouwen (mogelijk ook koppels) met een psychiatrische 
problematiek  die hen (nog-) belemmert  om een zelfstandig leven uit te bouwen buiten de 
psychiatrische ziekenmuren en die daarom een tijd begeleid moeten worden in het 
verwerven  van een grotere autonomie op het vlak van wonen , het uitbouwen van een 
aangepaste dagactiviteit en alle andere  levensdomeinen waarbij de bewoners hulp vragen.   
 

- Werkingsgebied  
Gent, Deinze, Oostakker, Mariakerke, Ledeberg 
 

- Wat 
Begeleiding op maat en wens van de bewoner op alle levensdomeinen 
 

- Exclusiecriteria 
Geen opnames rechtstreeks uit psychiatrische afdeling van gevangenis 
 

- Capaciteit 
 90 plaatsen in beschut wonen , 10 begeleidingen in nazorg en 200 plaatsen in eigen 
arbeidscentrum Compagnie de sporen. 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

De basis voor een intake is een door de verwijzer ingevuld aanmeldingsformulier  
 

- Wachtlijst 
Ja. Nieuwe aanmeldingen worden pas behandeld als de wachtlijst zakt tot minder dan zes 
personen.   
 

- Begeleidingsduur 
Afhankelijk van traject en wensen van bewoner. In principe doorstroom. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Dirk Ververs 
 

- Contactgegevens: 
dirk.ververs@fracarita.org en bw.zagan@fracarita.org  
 

- Wanneer te bereiken 
kantooruren 
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Centrum Onderweg 
 
Tuinwijklaan 33 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Initiatief beschut wonen (IBW) 
 
Centrum Onderweg is een initiatief beschut wonen (IBW) dat is opgericht door het 
samenwerkingsverband tussen het PZ (psychiatrisch ziekenhuis) Sint-Camillus, te Gent, Sint-Denijs-
Westrem, en het centrum geestelijke gezondheidzorg (CGG) ‘De Drie Stromen’ met 
vestigingsplaatsen te Wetteren, Lokeren en Dendermonde. 
 
AANBOD 
 

- Voor wie 
Centrum Onderweg richt zich tot mensen met ernstige, complexe en langdurige 
psychiatrische problemen die hiervoor eerder in contact kwamen met psychiatrische 
hulpverlening.  Sommigen kunnen na verloop van tijd opnieuw de draad oppakken en 
beschouwen beschut wonen als een tussenstation naar zelfstandig wonen.  Voor een deel 
van deze mensen is dit niet het geval en heeft de persoon gedurende lange tijd 
ondersteuning en zorg nodig. 
Mensen die verblijven in initiatieven beschut wonen ondervinden ernstige beperkingen die 
uit de ziekte zelf voortvloeien (al dan niet blijvende disfunctionele eigenschappen of 
gedragingen).  Ook in hun persoonlijk functioneren hebben de psychiatrische aandoeningen 
littekens nagelaten: afgenomen zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, problemen op vlak van 
activeren, initiatieven plannen en uitvoeren.  Daarnaast ontbreekt het hun vaak aan een 
steunende omgeving: armoede, inkrimpend sociaal netwerk, stigma, uitsluiting in de 
arbeidswereld.  
Mensen in beschut wonen geven een gemotiveerd begeleidingsmandaat aan het 
begeleidend personeel en aanvaarden om mee vorm te geven aan een individuele woonvorm 
of een woonvorm in gemeenschap op basis van huisregels, wederzijds respect en 
wederzijdse betrokkenheid (mantelzorg, signaalfunctie, klankbord). 
 

- Werkingsgebied en capaciteit 
Centrum Onderweg beschikt over 27 erkende plaatsen beschut wonen in Gent en Sint-
Denijs-westrem. 

o Beschut wonen in gemeenschap aangeboden in Nieuwenbosstraat (5pl),  
Tuinwijklaan (4pl) en D. Van Monckhovenstraat(4pl) te Gent en op het 
Gemeenteplein (5pl) in Sint-Denijs-Westrem.  

o Begeleid zelfstandig wonen aangeboden in het appartement in De Ghellincklaan 
(Sint-Denijs-Westrem) en sedert eind 2010 in de vijf studio’s en het appartement in 
Beukenlaan (Sint-Denijs-Westrem).  Begeleiding van koppels is mogelijk.  

o Beschut wonen Plus (Bewoplus).  Eén van de huizen in Sint-Denijs-Westrem richt zich 
op de ondersteuning van 9 bewoners met een hogere zorgafhankelijkheid die nood 
hebben aan dagelijkse begeleiding (inclusief het weekend).  Voor bewoplus hebben 
we in samenwerking met PZ Sint-Camillus een aparte begeleidingsequipe 
samengesteld waarin personeel van beschut wonen wordt aangevuld met personeel 
gedetacheerd door het ziekenhuis.  Deze equipe doet beroep op de algemene 
diensten van Centrum Onderweg: maatschappelijk werk, budgetbegeleiding, 
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klusjesdienst, boekhouding en administratie, sociaal secretariaat.   
Omdat de uitvoering van sommige huishoudelijke taken problemen opleveren is 
meer actieve ondersteuning georganiseerd in samenwerking met de PITTERS 
(professionelen in thuishulp) van Familiehulp.  Deze vorm van zorgverlening is meer 
dan wat we kunnen aanbieden in ‘gewoon beschut wonen’; deze zorgvorm hebben 
we ‘BewoPlus’ (beschut wonen plus) genoemd. 
De plus van bewoplus: 

 Dagelijkse begeleiding ook in het weekend en op feestdagen 
 Samenwerking met eerste lijn: dienst gezinszorg, dienst thuisverpleging 

(toezicht medicatie-inname) 
 All-in formule waardoor de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een 

huishouden te runnen en een gemeenschappelijk huishoudbudget te 
beheren wordt overgenomen door de begeleiding;  bewoners blijven hierin 
bepalend in samenspraak met elkaar en de begeleiding, maar de uitvoering 
van hun beslissingen wordt gegarandeerd in praktijk door de begeleiding. 

 Het middagmaal wordt geleverd (bewoners dekken wel de tafel en ruimen 
op en doen de afwas); het bereiden van een maaltijd met een 
resultaatsverbintenis is te hoog gegrepen voor dit type bewoner (de 
resultaatsverbintenis is té stresserend; de frequente schommelingen 
verhinderen stabiel functioneren en verstoort de planning en de gemaakte 
onderlinge afspraken). 

 Accent op wonen in de samenleving:  sleutel, brievenbus, inkopen, apotheek, 
huisarts, kapper, pedicure, kiné, gebruik openbaar vervoer, onthaal familie, 
ouder- en grootouderrol, integratie in buurt (vrijwilligerswerk in woon- en 
zorgcentrum, clubhuis voor senioren, onderhoud tuin, burenhulp, 
kippenhok, …). 
 

- Wat? 
Centrum Onderweg begeleidt mensen met psychische problemen die geen nood hebben aan 
een permanent verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis.  Als initiatief beschut wonen bieden 
we hen een woonvorm aan waar ze begeleiding krijgen. 
Begeleiding is gericht op herstel van de bewoner en ontwikkelen van empowerment.   
Empowerment betekent dat mensen met psychische beperkingen de controle over hun leven 
herwinnen, hun eigen keuzes kunnen maken en toegang krijgen tot de hulpbronnen om die 
keuzes uit te voeren.   
Het herstelconcept verwijst naar het persoonlijke proces waarin mensen met een 
psychiatrische aandoening de draad weer oppakken en hun leven een nieuwe richting geven.  
Het is een proces van actieve acceptatie van je eigen beperkingen en obstakels, om van 
daaruit je talenten en mogelijkheden te ontdekken.  
Hiertoe  besteden we aandacht aan de uitbouw van een gezond sociaal netwerk, 
ontwikkeling van woon- en sociale vaardigheden, budgetbegeleiding, invulling van vrije tijd 
en handhaving van een gezonde dagstructuur. 
 
De begeleiding komt langs naargelang zorgnood, gaande van dagelijks tot verschillende 
malen per week.  In groepswoningen bespreken begeleiders met de bewoners een aantal 
zaken die voor iedereen belangrijk zijn.  Daarnaast is er ook een individuele begeleiding.  
Deze individuele begeleiding is probleemgericht (herval voorkomen door aandacht aan 
voortgezette behandeling en stabiliserende maatregelen), ontwikkelingsgericht (verwerven 
van vaardigheden op de domeinen wonen, werken, vrije tijd en ontwikkelen van sociaal 
netwerk) en herstelgericht (persoonlijke leerervaring omzetten in empowerment en herstel 
van kwetsuren en herinvullen van diverse rollen).  Begeleiding schakelt constant tussen deze 
benaderingen. 
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Voor het volledige aanbod organiseert Centrum Onderweg één permanentiedienst die 
bereikbaar is via PZ Sint-Camillus (receptie en nachtdienst).  De permanentie beluistert het 
probleem en organiseert indien nodig crisisinterventie ter plaatse. 

 

- Exclusiecriteria 
Wij hanteren volgende exclusiecriteria: 

o Personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische aandoeningen 
o Voor personen met een verslavingsproblematiek hanteren wij een nultolerantie; dit 

betekent dat zij tijdens hun behandeling een persoonlijke keuze maken om opnieuw 
controle te verwerven en een leven te leiden zonder gebruik; hierbij vragen wij de 
medewerking van de behandelende voorziening om regelmatig toxico’s uit te voeren 
ter controle.  Begeleiding en controle veronderstellen een ernstige 
inspanningsverbintenis. 

o Personen met een organische aandoening (dementie, korsakow, …) waarbij het risico 
en/of de belasting voor de medebewoners ernstig verzwaart. 

o Personen met psychiatrische aandoeningen die in diskrediet gekomen zijn met hun 
behandelaar(s); een begeleiding in beschut wonen kan maar lukken mits actieve 
samenwerking met een behandelende voorziening.  

o Personen die naar ons verwezen worden via justitie worden doorverwezen naar 
meer gespecialiseerde partners o.a. De Vlier in Zelzate. 

o Omwille van de beperkte capaciteit en de wederzijdse inbreng (personeel) stellen we 
de studio’s en de zorgvorm ‘bewoplus’ enkel beschikbaar voor de eigen bewoners 
die meer zorgbehoevend worden en voor kandidaat bewoners bewoplus op 
verwijzing vanuit PZ St Camillus. 
 

PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
 Kandidaat bewoners worden aangemeld door verwijzers die samen met de kandidaat 
bewoner een ‘intakeformulier’ invullen; dit formulier is hetzelfde voor alle initiatieven 
beschut wonen van Oost-Vlaanderen en is terug te vinden op de website van Popovggz 
(www.popovggz.be). 
  

- Wachtlijst 
Kandidaat bewoners die we, na aanvaarding, niet onmiddellijk kunnen huisvesten, komen op 
een wachtlijst.  Verwijzer en kandidaat-bewoner worden hiervan verwittigd.   Van zodra er 
plaats is worden zij opnieuw gecontacteerd en uitgenodigd voor de kennismaking met de 
medebewoners. 
 

- Begeleidingsduur 
Onbepaald.  Zolang als nodig voor de bewoner en zolang als mogelijk voor de groep. 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Guido Schelfaut, coördinator, en dr. Guido Verdée, coördinerend psychiater 
Tuinwijklaan 33 9000 Gent, tel. 09/221 32 76 en via mail info@centrumonderweg.be 
 

- Wanneer te bereiken  
Van maandag tot en met donderdag vanaf 8u30 tot 17u00 en op vrijdag van 8u00 tot 13u00; 
bij afwezigheid kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat. 

 
WEBSITE:  www.sint-camillus.be  en doorklikken naar Beschut Wonen 
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UZ Gent 
 
De Pintelaan185 
9000 Gent 
 
 
ZORGEENHEID 
UPSIE (Universitaire Psychiatrische Spoed Interventie Eenheid) – 0K12F  
 
 
AANBOD 
 

- Voor wie 
Mensen in crisissituatie met een acute psychiatrische  of psychologische problematiek die 
nood hebben aan een korte, snelle crisisopname. 
 

- Werkingsgebied 
Hoofdzakelijk Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
o Open afdeling met gesloten karakter 
o Opvang en begeleiding van personen in psychische crisissituaties  
o Stabiliseren van psychische crisissituaties door risicotaxatie en kortdurende 

interventie 
o Snelle oriëntatie  naar eigen omgeving met eventueel ondersteuning en/of 

doorverwijzing naar een afdeling voor verdere behandeling 
 

 
- Exclusiecriteria 

Zuiver sociale problematiek 
Zware somatisch zorg 
Jonger dan 16 jaar 
 

- Capaciteit 
Upsie: 7 bedden 
P -project (project middelgebonden stoornissen): 4 bedden 
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PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid 
Liefst eerst telefonisch contact 
Altijd aanmelden via algemene spoedopname 
 

- Wachtlijst 
Geen  
 

- Begeleidingsduur 
Upsie: max 72u 
P-project: max 5 dagen  
 

 
CONTACTPERSOON 
 

- Wie 
Upsie 
 

- Contactgegevens 
09/332 43 44 
 

- Wanneer te bereiken 
24u/24u, 7 dagen op 7 
 

 
WEBSITE 
 
www.uzgent.be 

http://www.uzgent.be/
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P.C. Dr. Guislain 
 
Fr. Ferrerlaan 88A 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
De KLIP 
 
AANBOD 

- Voor wie 
 Voor alle opnamepatiënten die een verdere behandeling nodig hebben 
Alle soorten pathologieën, leeftijd tussen 20 en 60 jaar. 
 

- Wat 
Basisvisie is gebaseerd op Institutionele Psychotherapie en Psychoanalyse. 
 

- Exclusiecriteria 
 Wegens open deur: geen mentaal gehandicapten, toxicomanen of Forensische patiënten. 
 

- Capaciteit 
10 PVT-bedden, 34 behandelbedden, 10 dagpatiënten 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

 Aanmelding via receptie: afspraak met Dr. De Volder 
 

- Wachtlijst 
Doorgaans vrij kort 
 

- Begeleidingsduur 
 Varieert naargelang de noden van de patiënt, met bewaking van de recente tendensen om 
zo snel mogelijk extramuraal te kunnen functioneren. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie  

Dr. De Volder – afdelingsarts  
Jan Dossche – therapeutisch coördinator  
Leen Van Der Schueren – afdelingshoofd 
 

- Contactgegevens 
 Doorschakelen via de receptie 
 

- Wanneer te bereiken 
Tijdens dagshift. 
 

WEBSITE  
www.guislain.be  

http://www.guislain.be/
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P.C. Dr. Guislain 
 
Fr. Ferrerlaan 88A 
9000 Gent 
 
 
ZORGEENHEID 
OPNAME 2 / CI 
 
 

AANBOD 
 

A. Module crisiszorg 
- Voor wie 

In principe alle klinische doelgroepen – maar vnl. psychosen - (intern en extern, met nood 
aan gesloten deur) met exclusie van kinderen en jeugd; patienten met een mentale handicap, 
middelenmisbruik of zware lichamelijke hulpbehoevendheid) 

 
- Wat 

Hoofdzorgfunctie : crisisinterventie en crisiszorg voor interne en externe patiënten (incl. 
gedwongen opnames)  

 
- Exclusiecriteria 

o Kinderen en jeugd 
o Patiënten met mentale handicap, middelenmisbruik of zware lichamelijke 

hulpbehoevendheid 
 
 

B. Module psychosenzorg 
- Voor wie 

Patiënten met een psychotische of aanverwante stoornis ;  
 

- Wat 
Hoofdzorgfunctie : aanmelding, indicatiestelling / diagnostiek, behandeling (specialistisch en 
methodisch), begeleiding, activering, dienstverlening  

 
PRAKTISCH 
 
- Aanmelding :   

Via artsen : Dr. Opstaele V. /Dr. De Volder V. / Dr. Degraeve G. / Dr. Debruyne  H.                                   
Via afdelingshoofd : De Geyter G. 
Via sociale dienst :  Mevr. Kristine Van de Vijver / Mevr. Jolien Van  Speybroeck 

 
- Opname- en behandelcapaciteit:  

30 A-bedden 
1 A-dag plaats 
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- Begeleidingsduur 
Module crisiszorg: max. 1 maand (in principe, flexibele toepassing in overleg met behandelend 
arts)  
Module psychosenzorg: max. 6 maanden 

 

- Website: 
www.guislain.be 
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P.C. Dr. Guislain 
 
Fr. Ferrerlaan 88A 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Rezonans 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Volwassen personen met een langdurige psychotische problematiek 
 

- Werkingsgebied 
Gentse regio 
 

- Wat 
 Vervolgafdeling psychosenzorg 
 

- Exclusiecriteria 
Middelenafhankelijkheid, mentale handicap, persoonlijkheidsstoornissen, fysieke 
zorgafhankelijkheid, ouderen, … 
 

- Capaciteit  
36  
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

In principe doen wij nooit rechtstreekse opnames vanuit de samenleving, noch transfers 
vanuit andere psychiatrische ziekenhuizen  
 

- Begeleidingsduur 
Als er geen ontslagperspectief is kan men niet opgenomen worden 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie  

Erik De Cock 
 
- Contactgegevens 

erik.de.cock@fracarita.org 
 
- Wanneer te bereiken  

Via mail 
 

WEBSITE 
www.guislain.be 
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PZ Sint-Camillus 
 
Beukenlaan 20 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
 
Zorgeenheid 
Haemelinck 2 – afdeling Contact 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Jonge mensen (vanaf 16 jaar) en volwassenen (tot 60 jaar) met een 
psychoseproblematiek op de voorgrond en volwassenen met een bipolaire stoornis. 

 
- Werkingsgebied 

Regio Gent & omstreken 
 

- Wat 
Residentiële behandeling op een open afdeling (25 plaatsen) 
Voltijdse hospitalisatie met volgende functies: 

o opname 
o observatie, medische en psychologische diagnostiek, screening, behandeling 
o verdere zorg: resocialisatiegroep – dagbehandeling – ontslagmanagement – 

Puente 
 
Therapieaanbod: 
Door de medicamenteuze therapie en het bieden van een veilig en verankerd milieu 
werken we aan het herstel, de opbouw of de stabilisering van de individuele bio-psycho-
sociale mogelijkheden. Het programma is onderverdeeld in 4 routes + een resogroep: 

o Route 1, voor patiënten in acute fase van de psychose, heeft als doel observatie, 
het afglijden in de psychose te stoppen en het instellen van een evenwicht 

o Route 2, beoogt het algemeen functioneren van de patiënt op te bouwen, met 
aandacht voor concentratie, interactie en uithouding 

o Route 3, heeft als doel het herwonnen evenwicht te consolideren en te 
bestendigen in tijd 

o Resogroep, heeft als doel de mogelijkheden van de patiënt in beeld te brengen in 
het kader van oriëntering naar buiten toe en de zelfredzaamheid te verhogen 

o Route 4, behandeling op middellange termijn, systematische ondersteuning om 
evenwicht te houden van thuis uit. Dit 3-dagenprogramma gaat door in het 
dagcentrum. 

 
Per patiënt wordt een multidisciplinair pakket samengesteld van aangepaste activiteiten 
in groep (vooral vanuit de verpleegkundigen), subgroepen (ergo- en psychomotorische 
therapie; allerhande psycho-educatie) en individueel. Naast de behandelende psychiater 
en de verantwoordelijke verpleegkundige staat op indicatie de maatschappelijk werkster 
ter beschikking en kan individuele psychotherapie en gezins- of familiebegeleiding 
aangeboden worden. 
 

- Exclusiecriteria 
Dubbeldiagnose met verslavingsproblematiek op de voorgrond 
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- Capaciteit 

25 bedden 
 
 
PRAKTISCH 
 

- Toegankelijkheid 
Binnen de kantooruren: na overleg met de arts kan een rechtstreekse opname plaatsvinden 
of besloten worden tot een opname op de opnameafdeling. 
Buiten de kantooruren: na overleg met de arts opname mogelijk op de opnameafdeling 

 
- Wachtlijst 

Wisselend 
 

- Begeleidingsduur 
Gemiddeld 2 maanden residentiële opname 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
Dr. Claudine Mertens, psychiater (claudine.mertens@sint-camillus.be) 
Bea Segers, hoofdverpleegkundige (beatrijs.segers@sint-camillus.be) 
Dion Van Werde, psycholoog en teamcoördinator (dion.vanwerde@sint-camillus.be) 
Kim Vandewalle, psychologe (kimvandewalle@sint-camillus.be) 

 
- Contactgegevens 

Centraal nummer 09 222 58 94 
 

- Wanneer te bereiken 
 8 uur tot 18.30 uur 

 
WEBSITE 
www.sint-camillus.be

mailto:claudine.mertens@sint-camillus.be
mailto:beatrijs.segers@sint-camillus.be
mailto:dion.vanwerde@sint-camillus.be
mailto:kimvandewalle@sint-camillus.be
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Psychiatrisch Centrum Caritas 
 
Caritasstraat 76 
9090 Melle 
 
ZORGEENHEID 
Dageraad 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Mensen met een psychotische problematiek , leeftijd van 16 – 65 jaar, in 3 afgebakende 
groepen (adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen) 
 

- Werkingsgebied 
Regio Oost- Vlaanderen 
 

- Wat  
o een aanbod van observatie , diagnosestelling , behandeling, resocialisatie  
o een waaier van therapeutisch aanbod rekening houdend met de recentste 

wetenschappelijke ontwikkelingen 
o ziekenhuisschool voor jongeren 
o Dageraad maakt deel uit van een intern traject psychosezorg met partner Sint-

Elisabeth II (crisisinterventie) en afdeling Vlonder (rehabilitatie) 
o samenwerking voor arbeidsrehabilitatie via Keiberg 

 
- Exclusiecriteria 

o mentale beperking 
o primaire verslavingsproblematiek 
o antisociaal gedrag als een primair probleem  

 
- Capaciteit :  

28 bedden residentieel , mogelijkheid van daghospitaal, nachthospitaal en postkuur 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

aanmelden via beleidsteam Dageraad (cfr infra) 
 

- Wachtlijst 
/ 
 

- Begeleidingsduur  
Variabel , er wordt steeds gestreefd naar een snelle maatschappelijke re-integratie 
 

CONTACTPERSONEN 
-  Psychiater Dr. Celine Matton , 09/252 16 45 , celine.matton@pccaritas.be 
- Afdelingsverantwoordelijke Dirk Geenens , 09/210 68 20 , dirk.geenens@pccaritas.be 
- Psychologe Ingrid De Paep , 09/210 68 88 , ingrid.de.paep@pccaritas.be 
 

WEBSITE  www.pccaritas.be

mailto:celine.matton@pccaritas.be
mailto:dirk.geenens@pccaritas.be
mailto:ingrid.de.paep@pccaritas.be
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Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge 
 

Campus Sleidinge 
Weststraat 135 
9940 Evergem - Sleidinge 
 

ZORGEENHEID 
Unit voor Dubbele Diagnose Problematiek 
 

AANBOD 
- Voor wie   

De Unit voor  Dubbele Diagnose Problematiek is een open afdeling voor 18 – 45 jarigen met 
een verslaving aan illegale middelen en met een psychotische problematiek die niet door 
middelen wordt geïnduceerd. 
 

- Werkingsgebied   
Vlaanderen 

 
- Wat   

o Een geïntegreerd aanbod van diagnosestelling, crisisopvang, residentiele 
behandeling, ambulante behandeling, ambulante begeleiding, beschut-wonen en 
case-management. 

o Deze behandeling wordt aangeboden, op maat van elke individuele patiënt en is 
gesteund op een evenwichtige toepassing van biomedische- en psychosociale 
methoden. 

o De kern van een geïntegreerde behandeling is het gelijktijdig en op elkaar afgestemd 
behandelen van de psychopathologie (hier de psychose) én het middelenmisbruik. 

o Familie en belangrijke derden worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken 
 
 

- Exclusiecriteria   
o Duidelijke mentale handicap (IQ lager dan 65) 
o Organische pathologie 
o Door middelen uitgelokte psychose 
o Bipolaire stemmingsstoornissen 
o Persoonlijkheidsstoornis 
 

- Capaciteit   
15 plaatsen met supplementaire mogelijkheid tot DH en nabehandeling. 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid   
o Een opnameaanvraag is 24/24 u en 7/7 mogelijk, in Campus Sleidinge op nummer 

09/ 358.04.11 
o De eerste contactpersoon bij telefonische aanvragen is een verpleegkundige. Deze 

verkent de zorgvraag en voorziet zonodig in een eerste opvang aan de telefoon. 
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o Afhankelijk van de vraag kan binnen de week al een kennismakingsgesprek (intake) 
worden georganiseerd. 

o Deze intake helpt de patiënt om geïnformeerd te kiezen voor het behandeltraject, 
maar laat ook het behandelend team toe om de behandelmogelijkheden te 
evalueren. Na een intern overleg wordt de patiënt en/of de verwijzer op de hoogte 
gebracht over de al dan niet mogelijkheid tot opname. 

 
- Wachtlijst   

o De wachttijd kan oplopen tot enkele maanden.  
o Voor patiënten met een juridisch statuut wordt de wachttijd mede bepaald door o.a. 

CBM of Strafuitvoeringsrechtbanken. 
 

- Begeleidingsduur   
o In principe niet langer dan 6 maanden. 

 

CONTACTPERSONEN 
- Wie   

o Afdelingshoofd :  Dirk Plasschaert 
o Psychiater : Dr. Helen Verstrynge 
o Afdelingspsychologen : Cathérine Claeys en Kim Van Parys 
o Maatschappelijk werker : Ilse Palfliet 
 

- Contactgegevens   
o Telefonisch bereikbaar op 09 / 358.04.11 
 

- Wanneer te bereiken   
o Dagelijks tijdens de kantooruren 

 
WEBSITE :  
www.pcgs.be 
  

http://www.pcgs.be/
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Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge 
 

Campus Sleidinge 
Weststraat 135 
9940 Evergem – Sleidinge 
 
ZORGEENHEID 
STEPS - Afdeling voor Stemmings- en Psychotische problematiek 
 
AANBOD 

- Voor wie   
o Volwassenen (vanaf 18 jaar) met stemmingsproblemen (bipolaire stoornis) en/of 

psychotische problematiek. 
 

- Werkingsgebied   
o Vlaanderen 
 

- Wat   
o Een individueel behandelparcours via afdelingsactiviteiten en atelierwerking 
o Individuele gesprekken, zo nodig kan dit, in overleg met de patiënt, samen met 

familie of belangrijke derden 
o Somatische en medicamenteuze oppuntstelling 
o Individuele diagnostiek die permanent wordt bijgestuurd in functie van de 

behandeling 
o Bio-psycho-sociaal behandelmodel 
o Psychoanalytische ethiek met aandacht voor contextuele factoren 

 
- Exclusiecriteria   

o Minderjarigheid 
 

- Capaciteit   
o Residentiële behandeling op een open afdeling (23 plaatsen). 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid   
o Een opnameaanvraag is 24/24 u en 7/7 mogelijk, in Campus Sleidinge op nummer 

09/ 358.04.11 
o De eerste contactpersoon bij telefonische aanvragen is een verpleegkundige. Deze 

verkent de zorgvraag en voorziet zonodig in een eerste opvang aan de telefoon. 
o Afhankelijk van de vraag, kan de opname bij dit eerste contact al gepland worden.  
o Een opname gebeurt op één van de opname afdelingen, waarna doorverwijzing volgt 

naar de Afdeling voor Stemmings- en Psychotische problematiek. In geval van 
heropname kan de opname ook rechtsreeks op de afdeling. 
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- Wachtlijst   
Geen. 
 

- Begeleidingsduur   
o De duur van opname is variabel.  
o Na een opname met volledige hospitalisatie is er de mogelijkheid tot dag- of 

nabehandeling. 
o Nazorg wordt georganiseerd door de behandelafdeling zelf en/of via doorverwijzing 

naar partners in het netwerk. 
 

CONTACTPERSONEN 
- Wie   

o Afdelingshoofd :  Griet Beernaert 
o Psychiater : Dr. Stefan Verlinden 
o Afdelingspsychologen : Luc Vander Vennet en Charlotte Luyckx 
o Maatschappelijk werker : Mieke Lanszweert 
 

- Contactgegevens   
o Telefonisch bereikbaar op 09 / 358.04.11 
 

- Wanneer te bereiken   
o Dagelijks tijdens de kantooruren 

 
WEBSITE :  
www.pcgs.be 
  

http://www.pcgs.be/
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Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge 
 

Campus Gent 
Fratersplein 9 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
De Stroom 
 
AANBOD 

- Voor wie   
o Normaal begaafde volwassenen met een psychische kwetsbaarheid tot het 

ontwikkelen van een psychose en volwassenen met autismespectrumproblematiek. 
 

- Werkingsgebied   
o Psychische kwetsbaarheid tot het ontwikkelen van een psychose : Vlaanderen 
o Autismespectrumstoornis : Regio Gent 

 
- Wat   

o Volledige hospitalisatie + beperkte dagbehandeling en nazorg als follow-up 
o Medicamenteuze behandeling 
o Psycho-educatie - individueel en in groep; een individueel aangepast therapie-

programma - bestaande uit cognitieve, creatieve, ergotherapeutische,  
lichaamsgerichte en muziektherapie; observaties en herstel van het dagelijks leven; 
individuele en groep therapeutische begeleiding; therapie gericht op woon- en 
arbeidsrehabilitatie 

o Een afdelingsklimaat waar structuur en duidelijke (individuele) regels zorgen voor 
overzicht en voorspelbaarheid 

o Een team dat ervaring heeft opgebouwd in autismevriendelijke communicatie en 
bejegening;  begeleiding bij en herstel van invulling (vrije)tijdsbesteding; 
ontslagvoorbereiding en nazorg; gezinsbegeleiding en –therapie 

 
- Exclusiecriteria   

o Patiënten met een mentale handicap of met een primaire verslavingsproblematiek, 
alsook patiënten voor wie het samenleven in groep te problematisch is. 

 
- Capaciteit   

o 30 bedden volledige hospitalisatie + 5 bedden nachthospitalisatie   
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid   

o Een opnameaanvraag is 24/24 u en 7/7 mogelijk, in Campus Sleidinge op nummer 
09/ 225.82.96 

o De eerste contactpersoon bij telefonische aanvragen is een verpleegkundige. Deze 
verkent de zorgvraag en voorziet zonodig in een eerste opvang aan de telefoon. 
Indien gewenst wordt een verwijzende artsen doorverbonden met een psychiater. 
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o Afhankelijk van de vraag wordt bij dit eerste contact de opname al gepland of wordt 
een intakegesprek voorgesteld. Na een intake, eventueel met rondleiding op de 
afdeling, kan de patiënt geïnformeerd kiezen voor het behandeltraject. 

o Een opname gebeurt op één van de opname afdelingen, waarna doorverwijzing volgt 
naar afdeling De Stroom. In geval van heropname kan de opname ook rechtsreeks op 
de afdeling 

 
- Wachtlijst   

o Soms beperkte wachtlijst 
 
- Begeleidingsduur   

o Variabel: zo kort of zo lang als nodig. 
 

CONTACTPERSONEN 
- Wie   

o Afdelingspsychologen Hilde Van Malderen en Lode Holvoet 
o Psychiater : Dr. Buytaert 
o Maatschappelijk werker : Kathy De Schagt 
 

- Contactgegevens   
Telefonisch bereikbaar op 09 / 225.82.96 

 
- Wanneer te bereiken   

Dagelijks tijdens de kantooruren 
 

WEBSITE :  
www.pcgs.be 
  

http://www.pcgs.be/
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Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge 
 

Campus Sleidinge 
Weststraat 135 
9940 Evergem – Sleidinge 
 
ZORGEENHEID 

Unit voor Algemene Rehabilitatie 
 
AANBOD 

- Voor wie   
o Psychiatrische patiënten die door een langdurig ziekteverloop en een beperkte 

draagkracht eerder in een langzaam tempo te resocialiseren of te heroriënteren zijn. 
 

- Werkingsgebied   
o Aanmelding kan vanuit heel België 
o Oriëntering gebeurt doorgaans in regio Gent 

 
- Wat   

o In de verschillende verbale en non-verbale therapieën wordt veel aandacht besteed 
aan het dagelijkse leven in al zijn facetten. 

o Het uiteindelijke doel is dat deze mensen terug een plek krijgen in de maatschappij 
(herstel) waarbij wordt toegeleid naar woonvormen die de nodige omkadering 
bieden. 

o Er wordt gewerkt in verschillende fasen (opname-behandeling-ontslag-
nabehandeling/nazorg) 

 
- Exclusiecriteria   

o Geen 
 
- Capaciteit   

o 21 plaatsen voor residentiële opname, open setting. 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid   

o Een opnameaanvraag is 24/24 u en 7/7 mogelijk, in Campus Sleidinge op nummer 09 
/ 358.04.11 

o De eerste contactpersoon bij telefonische aanvragen is een verpleegkundige. Deze 
verkent de zorgvraag en voorziet zonodig in een eerste opvang aan de telefoon. 

o Afhankelijk van de vraag wordt bij dit eerste contact de opname al gepland of wordt 
een intakegesprek voorgesteld. Na een intake, eventueel met rondleiding op de 
afdeling, kan de patiënt geïnformeerd kiezen voor het behandeltraject. 

o Een opname gebeurt op één van de opname afdelingen, waarna doorverwijzing volgt 
naar de Unit voor Algemene Rehabilitatie. In geval van heropname kan de opname 
ook rechtsreeks op de Unit. 
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- Wachtlijst   
Soms beperkte wachtlijst 

 
- Begeleidingsduur   

o Varieert van enkele dagen tot meer dan een jaar. 
 

CONTACTPERSONEN 
- Wie   

o Afdelingshoofd :  Jochen Claus 
o Psychiater : Dr. Dirk Meesen 
o Afdelingspsycholoog : Dennis Vermeesch 
o Maatschappelijk werker : Valerie Van Daele 
 

- Contactgegevens   
Telefonisch bereikbaar op 09 / 358.04.11 

 
- Wanneer te bereiken   

Dagelijks tijdens de kantooruren 
 

WEBSITE :  
www.pcgs.be 
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AZiS+ 
Vangnet-, advies-, en bemiddelingsfunctie 
 
Elyzeese Velden 74 
9000 Gent 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Personen met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek (met verblijfplaats in 
Gent-Eeklo) die buiten de hulpverlening (dreigen te) vallen of niet bereikt worden EN 
waarvoor de gewone procedures aanmelding, verwijzing en gedwongen opname geen 
uitkomst bieden of niet gewenst zijn. 
  

- Werkingsgebied 
Arrondissement Gent en arrondissement Eeklo 
 

- Wat 
o Het uittekenen van zorgtrajecten aan de hand van een wekelijkse overlegtafel met 

vaste partners (OCMW, Straathoekwerk, brugteam CAW, MOBiL team, MCT, MSOC, 
Maatschappelijke cel politie Gent, PC Gent - Sleidinge, PC dr. Guislain, PZ St. Camillus, 
PC Caritas, PAAZ St. Lucas en PAAZ Jan Palfijn). 

o Outreachmedewerker 
 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Aanmelden kan bij het Netwerkpunt (netwerkpunt@psygent.be) met een aanmeldformulier 
(www.azis.be) 
 

- Wachtlijst 
n.v.t. 
 

- Begeleidingsduur 
Zo lang de nood tot opvolging vanuit AZiS+ nood bestaat 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Sofie Wybo en Liesbeth Reynders 
 

- Contactgegevens 
netwerkpunt@psygent.be 
09/2167470 – 0490/445941 
 

- Wanneer te bereiken 
Telefonisch elke werkdag (behalve woensdag) tussen 9u en 12u of via e-mail 
 

WEBSITE 
www.azis.be 
www.psygent.be/art107 
  

http://www.azis.be/
mailto:netwerkpunt@psygent.be
http://www.azis.be/
http://www.psygent.be/art107
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