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Inleiding 
 
 
In 2011 zijn een aantal  proefprojecten 107 gestart in België, zo ook in de regio Gent-Eeklo. 
Deze proefprojecten beogen enerzijds en vermaatschappelijking van zorg wat inhoud dat patiënten 
met psychische problemen meer in de samenleving begeleid en behandeld worden in plaats van in 
een ziekenhuis.  Anderzijds wil men de zorg realiseren in netwerken van actoren die met elkaar 
samenwerken om zo een volledig mogelijk zorgaanbod voor bepaalde doelgroepen te realiseren. 
 
Elkaar en elkaars aanbod kennen is een eerste stap in samenwerking.  Zo heeft het netwerk 107 van 
Gent-Eeklo, ondertussen omgedoopt tot Het Pakt, een aantal clusters opgericht van zorgactoren die 
met dezelfde doelgroep bezig zijn.  Er bestaat ondertussen een cluster voor mensen met 
alcoholproblemen, een cluster voor mensen met psychotische problemen, een cluster voor mensen 
met angst-, aanpassings-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen.   Deze werden toegevoegd aan 
bestaande clusters voor ouderen met psychische problemen en mensen met een verslaving aan 
illegale middelen.  Deze clusters hebben als opdracht om  te zoeken naar zorgafstemming voor de 
betreffende doelgroep. 
Deze clusters organiseerden in de loop van 2013 en 2014 ontmoetingsfora waar aanbod voorgesteld 
en informatie uitgewisseld werd tussen partners van de cluster.  Deze informatie- en 
ontmoetingsmomenten werden druk bijgewoond en de deelnemers reageerden met enthousiasme 
op de geboden mogelijkheid om elkaars werking beter te leren kennen. 
Er zijn echter een aantal specifieke programma’s of modules die niet bij een of andere cluster horen.  
Het gaat om aanbod voor bijvoorbeeld mensen met verstandelijke beperking en psychische 
problemen, moeders met postpartum psychiatrische problemen, volwassene met ADHD, mensen 
met een auditieve beperking en psychische problemen, medium-risk geïnterneerden, mensen met 
autisme, mensen met niet aangeboren hersenafwijkingen, enz. . 
Dit zeer verscheiden aanbod hebben we samengebracht onder de noemer “specifieke zorg” omdat 
het gemeenschappelijk van dit aanbod is dat het zich richt tot zeer specifieke doelgroepen.  
Doorgaans gaat het ook om psychische problemen die zich minder frequent voor doen, zodat deze 
modules of programma’s vrij uniek zijn.  In deze brochure zijn ze samengebracht. 
Deze brochure is onderdeel van een reeks van brochures waarin het totale aanbod van geestelijke 
gezondheidszorg voor volwassen in de regio Gent-Eeklo beschreven staat.  Ook de specifieke zorg 
mocht hierin niet ontbreken. 
 
Marc Vermeire 
Verantwoordelijke functie 4, Het Pakt 
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Eerstelijnszorg 
 
SEL Zorgregio Gent vzw 
Baudelokaai 8 
9000 Gent 
 
 
Eerstelijnszorg staat voor ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid  in de 
thuisomgeving en dit op verschillende levensdomeinen.  
Eerstelijnszorg werkt samen met en in opvolging  van specifieke zorg,  om mensen te helpen 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 samenleving aan te bieden, hebben eerstelijnsdiensten een belangrijke taak in 
herstel.  
Op deze manier worden mensen in het dagelijkse leven gestimuleerd om (weer) deel uit te maken 
van de samenleving.  
 
Observatie, herkennen van signalen, detecteren van specifieke psychotische problematiek, zijn  
opdrachten die thuishoren binnen eerstelijnszorg.  
 
 
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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Tinnitus 
 
CAR Sint-Lievenspoort vzw 
Sint Lievenspoortstraat 129 
 9000 Gent 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Personen met een tinnitusproblematiek 
 

- Werkingsgebied 
Vlaanderen 
 

- Wat 
Diagnostiek, behandeling  en revalidatie (multidisciplinair). 
Voor de doelgroep Tinnitus wordt gewerkt via de TRT-methode (Tinnitus Retraining 
Therapy), zowel individueel als in groep 
 

- Exclusiecriteria 
Geen 
 

- Capaciteit 
20-tal personen 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Via de intakecoördinator (rechtstreeks of via een verwijzer) 
 

- Wachtlijst 
Ja (maximaal 6 maanden) 
 

- Begeleidingsduur 
Afhankelijk van de problematiek 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Anne Van Haesendonck, directeur 
 

- Contactgegevens  
a.vanhaesendonck@slp-gent.be 
09/268.26.26 
 

- Wanneer te bereiken 
Tijdens kantooruren 
 

WEBSITE 
www.slp-gent.be 
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Verstandelijke beperking: Gemeenschappelijk 
Aanmeldpunt GAP 
 
Vanuit het Oost-Vlaamse Intersectoraal Zorgcircuit en Netwerk voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking en met psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen, is het GAP 
(=gemeenschappelijk aanmeldpunt) ontstaan. Het GAP is een overlegorgaan waarop de verschillende 
partners uit dit zorgcircuit vertegenwoordigd zijn.  Naast de GGZ-partners (zie ook de fiches), is er 
vertegenwoordiging vanuit OC Br.Ebergiste (ODB-unit vanuit VAPH).  
 
AANBOD 

- Voor wie 
 Volwassen personen met een verstandelijke beperking, met bijkomende problemen inzake 
geestelijke gezondheid. 
 

- Werkingsgebied 
Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Op dit overlegorgaan zijn de verschillende partners (VAPH en GGZ) uit het zorgcircuit 
vertegenwoordigd en worden alle aanmeldingen - indien nodig - samen besproken; met als 
doel een degelijk vraaggestuurd aanbod vorm te kunnen geven. 
 

- Exclusiecriteria 
Afwezigheid van verstandelijke beperking 
 

- Capaciteit 
/ 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Om een aanmelding te doen bij het GAP, kan contact opgenomen worden met één van de 
werkingen (zie ook fiches). 
 

- Begeleidingsduur 
 Hangt af van het aanbod 

 
CONTACTPERSOON 
Zie de fiches van de afzonderlijke partners 
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Verstandelijke beperking: Outreach  
 
PC Dr. Guislain – PC Caritas 
Sint-Juliaanstraat 1 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Outreach De Steiger – De Meander 
 
AANBOD 

- Voor wie 
(Jong)volwassenen, vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of 
gedragsproblemen 
 

- Werkingsgebied 
Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
De geestelijke gezondheid van de cliënt optimaliseren door het versterken van de cliënt en 
zijn omgeving door middel van beeldvorming, agogisch advies, coaching en begeleiding, … De 
interventies vinden plaats in de natuurlijke verblijfsomgeving van de cliënt. 
 

- Exclusiecriteria 
De afwezigheid van een verstandelijke beperking, aanmelders die met de verwijzing eigen 

begeleiding wensen te beëindigen 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
 Aanmeldingen gebeuren via een aanmeldingsdocument, op te vragen via volgend mailadres: 
steiger-meander@outreach.be. 
 

- Wachtlijst 
Er wordt niet gewerkt met een wachtlijst; indien er geen ruimte is wordt dit meteen 
gecommuniceerd en nagegaan of andere partners in het netwerk iets kunnen doen. 
 

- Begeleidingsduur 
steeds kortdurend (3 maand) 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

o Dr. G Degraeve, psychiater: gunther.degraeve@fracarita.org 
o Filip Morisse, ortho-agoog: filip.morisse@fracarita.org 
o Leen De Neve, ortho-agoog: leen.de.neve@outreach.be 
o Ann Demon, psychiatrisch verpleegkundige: ann.demon@outreach.be 
o Patrick De Backer, psychiatrisch verpleegkundige: patrick.de.backer@fracarita.org 

 
WEBSITE 
www.guislain.be 
www.pccaritas.be

mailto:gunther.degraeve@fracarita.org
mailto:filip.morisse@fracarita.org
mailto:leen.de.neve@outreach.be
mailto:ann.demon@outreach.be
mailto:patrick.de.backer@fracarita.org
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Verstandelijke beperking: Coverteam Oost-Vlaanderen 
 
RCGG Deinze Eeklo Gent/ CGG Waas en Dender/ CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 
 Tieltsesteenweg 10 
 9900 Eeklo 
 
AANBOD 

- Voor wie  
Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen met een licht of matige verstandelijke beperking met 
psychische problemen, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. 
 

- Werkingsgebied 
Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Op het CGG in je buurt bieden wij individuele begeleiding, ondersteuning en behandeling van 
jongeren en volwassene in het omgaan met hun psychische problemen en/of psychiatrische 
stoornissen. 
Hiernaast bieden wij advies, beeldvorming en ondersteuning aan de omgeving van cliënten, 
met een licht of matige verstandelijke beperking, die het gevoel heeft vastgelopen te zijn in 
de hulp aan deze cliënten omwille van psychische en/of psychiatrische problemen alsook 
gedragsproblemen. Door het uitwisselen van kennis  en expertise trachten we de draagkracht 
te verhogen en beweging te brengen in de vastgelopen situatie. 
 

- Exclusiecriteria 
 Geen kinderen/jongeren onder de 16 jaar, geen normaal begaafde cliënten.  
 

- Capaciteit 
120 begeleidingen per jaar over heel de regio Oost-Vlaanderen 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Telefonisch screening of per mail, dit kan met de verwijzer of cliënt zelf 
 

- Wachtlijst 
Zo minimaal mogelijk 
 

- Begeleidingsduur 
De duur hangt af van het behandelplan en opgestelde doelen, kan korter of langer duren dan 
een jaar. 
 

CONTACTPERSOON 
 
- RCGG Deinze Eeklo Gent 

o Ellen Coppens (0491/64.86.14) en Ariane De Laere (0491/64.86.28), Secretariaat 
(09/377.18.61) 

o Ellen.coppens@rcgg.be 
Ariane.delaere@rcgg.be 

o Adres: Tieltsesteenweg 10 – 9900 Eeklo 
 
- CGG Waas en Dender  
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o Leen Blontrock 
o 078/353435 
o leenblontrock@cggwaasendender.be 
o Adres: Antwerpse Steenweg 187, bus 1 – 9100 Sint Niklaas 

 
- CGG Zuid-Oost Vlaanderen 

o Hannah Dejonghe 
o 078/15.55.70 
o Hannah.dejonghe@zov.be 

o Adres: Sint Jozefsplein 2- 9700 Oudenaarde  en Keizersplein 4 -  9300 Aalst 
WEBSITE 
 
http://www.cggwaasendender.be/ 
www.rcgg.be 
http://www.zov.be/nl
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Verstandelijke beperking: PsySense 
 
Haagstraat 24a en Kerkhofstraat 2,  
 9890 Asper 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Personen met een ontwikkelingsstoornis en/of verstandelijke beperking 
 

- Werkingsgebied 
Vlaanderen 
 

- Wat 
Diagnostiek, intervisie en individuele begeleiding 
 

- Exclusiecriteria 
Andere talen voor wat individuele begeleiding betreft.  

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid  
via mail of telefoon 
 

- Wachtlijst 
 +/- zes weken 
 

- Begeleidingsduur 
 Afhankelijk van de noden. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Els Ronsse (intervisie/begeleiding) en Valerie Verstraete (diagnostiek) 
 

- Contactgegevens 
0497837826 
 

WEBSITE   
www.psysense.be 
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Verstandelijke beperking: Meander 
 
Psychiatrisch Centrum Caritas 
Caritasstraat 76 
9090 Melle 
 
ZORGEENHEID 
Afdeling Meander 
 
 AANBOD 

- Voor wie 
Mensen met een mentale beperking en een psychiatrische problematiek onder verdeeld in 
een jongerengroep (van 16 tot 23 jaar) en een volwassengroep (vanaf 23 jaar).  
 

- Wat 
o Behandelingsafdeling, opname op een open afdeling. 
o Grote diversiteit in stoornissen: psychose, agressie, autisme, angst, depressie, 

eetproblemen, trauma, regressie,… 
o Divers therapieaanbod met onder andere psychotherapie, hippotherapie, 

danstherapie, bewegingstherapie, creatieve therapie, ergotherapie.  
o Er is steeds aandacht voor het unieke en singuliere van iedere patiënt waardoor de 

behandeling steeds op maat gebeurt.  
 

- Exclusiecriteria 
 Seksueel overschrijdend gedrag, primaire verslavingsproblematiek 
 

- Capaciteit 
Drie leefgroepen met elk 10 patiënten 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Telefonische aanmelding door betrokkene, familie, school, arts, … .  
Hierna wordt een intake georganiseerd.  
 

- Begeleidingsduur.  
De duur van de opname is steeds afhankelijk, we volgen het tempo van iedere patiënt. 
Patiënten kunnen echter niet blijven wonen op de afdeling en kunnen ook niet blijven in 
afwachting tot een plaats binnen het VAPH.  
 

CONTACTPERSOON 
o psychiater: Dr. Miet Suy 

miet.suy@pccaritas.be 
09/252 16 45 

 
o Afdelingsverantwoordelijke: Mieke Kemseke 

mieke.kemseke@pccaritas.be 
09/210 69 00 
 

o Psycholoog mentale beperking: Evi Verbeke 
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evi.verbeke@pccaritas.be 
09/210 68 76 
 

- Wanneer te bereiken 
Tijdens de kantooruren.  
Buiten de kantooruren: afdeling Meander: 09/ 210 69 01
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Verstandelijke beperking: De Steiger  
 
PC Dr. Guislain 
Sint-Juliaanstraat 1 
9000 Gent 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Volwassen personen met een lichte en een matige verstandelijke beperking, met bijkomende 
problemen inzake geestelijke gezondheid: er is op één of andere manier sprake van een 
vastgelopen situatie. Er moet perspectief zijn op ontslag en heroriëntering; de opname is per 
definitie tijdelijk. 
 

- Werkingsgebied 
Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Advies, beeldvorming en behandeling tijdens residentiële opname 
 

- Exclusiecriteria 
Jonger dan 18 jaar, afhankelijkheid van drugs en alcohol, zwaardere criminele feiten 
 

- Capaciteit  
o 5 A-bedden 
o 19 T-bedden 
o 1 A-nacht plaats 
o 1 T-dag plaats 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Aanmelding kan per mail of telefoon. Alle aanmeldingen worden besproken op de GIC 
(Gemeenschappelijke IntakeCel) De Steiger – De Meander. GIC beslist of er een intake volgt. 
Na intake beslist GIC of cliënt op de wachtlijst voor opname komt. 
 

- Wachtlijst 
Enkele weken tot maanden 
 

- Begeleidingsduur 
Hangt af van het behandelplan en opgestelde doelen, er wordt gestreefd naar een periode 
korter dan één jaar. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

o Afdelingshoofd : Mieke van Overbeke 
o Ortho-agoog: Marieke Jooren 

 
- Contactgegevens 

09/243.55.55 (centraal nummer) 
Mieke.van.overbeke@fracarita.org 
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Marieke.jooren@fracarita.org 
 

- Wanneer te bereiken 
tijdens kantooruren 

 
WEBSITE 
http://www.guislain.be/zorgaanbod/zorgaanbod.htm 
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Liaisonpsychiatrie: AZ Sint-Lucas 
 
Groenebriel 1 
9000 Gent 
 
AANBOD 

- Voor wie 
o Gehospitaliseerde patiënten met somatische klachten die verband houden met een 

psychiatrische aandoening. 
o Gehospitaliseerde patiënten met een somatische diagnose waarbij 

psychosomatische aspecten een rol spelen 
o Gehospitaliseerde patiënten met een somatische diagnose met daaruit 

voortvloeiende belangrijke psychiatrische/psychologische problemen 
o Gehospitaliseerde patiënten met een gekende psychiatrische diagnose die 

opgenomen zijn op een somatische afdeling en waarbij de psychische zorg aanwezig 
blijft. 

o Patiënten die aanvankelijk op een somatische afdeling opgenomen zijn ten gevolge 
van een suïcidepoging. 

 

- Wat 
In het Liaisonpsychiatrisch Team werken de  liaisonpsychologe en de drie psychiaters. Er kan 
beroep gedaan worden op inzetbare psychiatrisch verpleegkundigen. 
Aanbod:  

o Psychiatrische diagnostiek 
o Psychofarmaca 
o Adviesverlening 
o Kortdurende begeleiding tijdens de hospitalisatie.  

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
De behandelend geneesheer/huisarts vraagt een psychologisch of psychiatrisch consult aan. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

o Diensthoofd psychiatrie dr. Koen Willems 
09 224 56 01 (secr. Psychiatrie) 

o Liaisonpsychologe Tania Coppens 
09 224 56 47 

 
WEBSITE 
 
http://www.azstlucas.be/zorgaanbod/medisch-aanbod/het-liaisonpsychiatrisch-team
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Liaisonpsychiatrie: AZ Maria Middelares 
 
Kortrijksesteenweg 1026 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Liaisonpsychiatrie vanuit Dienst Klinische Psychologie en het PAAZ 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Opgenomen patiënten met lichamelijke en gekoppelde – al dan niet reactieve- 
psychische/psychiatrische klachten. Ook ambulante behandelprogramma’s voor specifieke 
doelgroepen (fibromyalgie, cardiale pathologie…) 
 

- Wat 
Via consulten door psycholoog en -indien aangewezen- psychiater 
 

- Capaciteit 
Volgens agenda 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Aanmelding gebeurt steeds door de behandelende arts. In uitbreiding kan de arts-specialist 
intern ondertussen ook patiënten doorverwijzen voor ambulante opvolging en/of ambulante 
behandelprogramma’s. 
 

- Wachtlijst 
Minimaal, volgens agenda en inplanning programma’s 
 

- Begeleidingsduur 
Gedurende duur van de opname en van de ambulante behandelprogramma’s. 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Selien Hoessen 
- Contactgegevens 

09/260.66.63 
- Wanneer te bereiken 

 Tijdens weekdagen, kantooruren 
 

WEBSITE 
www.azmmsj.be 
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Liaisonpsychiatrie: AZ Jan Palfijn Gent AV 
 
Henri Dunantlaan 5 
9000 Gent 
 
 
AANBOD 

- Wat 
o Liaison psychiatrie 

De liaisonpsychiater en liaisonpsycholoog staan in voor de psychologische 
ondersteuning van gehospitaliseerde patiënten op elke somatische afdeling. Indien 
de noodzaak bestaat kan er beroep gedaan worden op huisarts en/of andere 
hulpverleners voor het in kaart brengen van de noodzakelijke info en het al dan niet 
bestaande zorgtraject. Nazorg wordt steeds nauwgezet verzorgd. 
Naast psychologische ondersteuning is er ook een belangrijke adviserende functie 
verbonden aan de ILP. 

o Psycholoog psychiatrische zorg 
 

- Voor wie 
o Liaisonpsychiater en liaisonpsycholoog: 

Bij patiënten die ten gevolge van een primaire somatische problematiek nood 
hebben aan gespecialiseerde psychologische zorg op maat van de patiënt, kan via de 
arts/hoofdverpleegkundige/sociale dienst beroep gedaan worden op de interne 
liaison psychiatrie.  Vanuit elke verpleegafdeling in het ziekenhuis kan beroep gedaan 
worden op de Interne Liaison Psychiatrie.  

o Psycholoog psychiatrische zorg: 
Patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis omwille van een primair 
psychiatrische problematiek (maar niet op de PAAZ verblijven) en eventuele 
secundaire somatische problematiek, kunnen beroep doen op de psycholoog 
psychiatrische zorg.  
Deze maakt tevens deel uit van het zorgprogramma ‘Integrale Zorg voor 
Suïcidepogers’ en coördineert de IPEO/KIPEO registraties.  
 

CONTACTPERSOON 
- Liaisonpsychiater en liaisonpsycholoog: 

Dr Volcke (psychiater)   0474/ 32 40 34 
Stijn Cobbaert (liaison-psycholoog) 09/ 224 88 71 

- Psycholoog psychiatrische zorg:  
Fraeyman Sarah    09/ 224 88 78 

 
WEBSITE 
www.janpalfijn.be
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Eetstoornissen 
 
UZ Gent 
 De Pintelaan 185 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Centrum voor Eetstoornissen, UDP 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Adolescenten vanaf 15 jaar en volwassenen met typische eetstoornissen: anorexia en bulimia 
nervosa & eetbuistoornis  
 

- Wat 
o Een ambulante eenheid voor poliklinische diagnostiek en behandeling van 

eetstoornissen. 
o Een diagnostische en therapeutische opname-eenheid: opname-eenheid voor 

eetstoornissen (E) voor een kortdurende hospitalisatie (3 weken) of een langdurige 
hospitalisatie. 
 

- Exclusiecriteria 
o Personen jonger dan 15 jaar 
o Middelenmisbruik op de voorgrond 
o Acute psychotische problematiek 

 
- Capaciteit 

20 bedden 
 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Opname na intake op de polikliniek voor Eetstoornissen 
 

- Wachtlijst 
Ja 
 

- Begeleidingsduur 
Minimum 3 weken 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Onthaal  09/332.43.34 
 

- Contactgegevens 
Telefoonnummer secretariaat poli  09/332 43 94   
 

- Wanneer te bereiken 
8u30-12u en 13u-17u 
 

WEBSITE 
www.uzgent.be
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ECT en rTMS 
 
UZ Gent 
De Pintelaan 185 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Centrum voor Angst- en Stemmingstoornissen  - Neuromodulatie 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Patienten met matige tot ernstige depressieve episode. 

 
- Wat 

Electroconvulsietherapie is geïndiceerd voor patiënten met een ernstige depressie al dan 
niet met psychotische symptomen, katatonie, ernstige suïcidaliteit. 
Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie is geïndiceerd voor matige tot ernstige 
depressieve episodes. Momenteel enkel beschikbaar binnen wetenschappelijk 
onderzoeksprotocol. 
 

- Exclusiecriteria 
Relatieve contra-indicaties voor electroconvulsietherapie. 
Contra-indicatie voor rTMS en exclusiecriteria wetenschappelijk onderzoek. 
 

- Capaciteit 
15 lopende behandelingen 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Aanmelding verloopt via intake polikliniek Psychiatrie 
 

- Wachtlijst 
Max 2-tal weken, steeds ruimte voor urgenties (psychotische depressie, ernstige suïcidaliteit, 
katatonie…) 
 

- Begeleidingsduur 
ECT: 5 tot 10 weken 
rTMS: 2 weken 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

D. Van den Abbeele (electro-convulsietherapie) 
Prof. Dr. C. Baeken (rTMS) 
 

- Contactgegevens 
Info.udp@uzgent.be/ 09/332 4395 
 

- Wanneer te bereiken 
Tijdens de kantooruren
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ADHD bij volwassenen 
 
PZ Sint-Camillus 
Beukenlaan 20 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen met vermoeden van ADHD of bij wie reeds een 
diagnose gesteld is. Het aanbod richt zich zowel tot ambulante als opgenomen cliënten. 

 
- Werkingsgebied  

Vlaanderen 
 

- Wat 
Het aanbod bestaat uit volgende onderdelen: 

o Diagnostiek : psychiatrisch onderzoek en psychodiagnostisch onderzoek, standaard 
bestaande uit een intelligentieonderzoek, ontwikkelingsanamnese en 
heteroanamnese. In functie van differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit wordt dit 
onderzoek uitgebreid met een persoonlijkheidsonderzoek en/of neuropsychologisch 
onderzoek. 

o Behandeling : medicatie, psychoeducatie en coaching. Het psychoeducatieaanbod 
bestaat uit een reeks van 5 groepsbijeenkomsten om cliënten en hun familie te 
informeren over ADHD en praktische tips aan te reiken om beter met de klachten om 
te kunnen gaan. Coaching wordt individueel en op ambulante basis aangeboden. 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Aanmeldingen gebeuren bij Dr. J. Verbeke of Guido Lauwers op het nummer 09 222 58 94. 
 

- Wachtlijst 
 Voor ambulante psychodiagnostiek is er momenteel een wachtlijst van circa drie maanden. 
 

- Begeleidingsduur 
Wordt individueel bepaald. 

 
CONTACTPERSOON 

- Wie  
Guido Lauwers, klinisch psycholoog 
 

- Contactgegevens 
Telefonisch op het nummer 09/222 58 94 of via mail : guido.lauwers@sint-camillus.be 
 

- Wanneer te bereiken 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u30-16u 

 
WEBSITE 
www.sint-camillus.be 
www.therapiehuissdw.be

mailto:guido.lauwers@sint-camillus.be
http://www.sint-camillus.be/
http://www.therapiehuissdw.be/
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Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) 
 
PC Caritas 
Caritasstraat 76 
9090 Melle 
 
ZORGEENHEID 
Afdeling Meander NAH-unit 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Opname- en behandelunit voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH, bv na 
verkeersongeval, CVA, tumor, …) met comorbide psychiatrische problemen.  
 

- Wat 
o Opname op een gesloten afdeling met ‘open-deur’principe.  
o Grote diversiteit in stoornissen: depressie, impulscontroleproblematiek, angst, … 
o Divers therapieaanbod met onder andere psychotherapie, hippotherapie, logopedie, 

bewegingstherapie, creatieve therapie, ergotherapie, groepstherapie (bv. rond 
agressie), cognitieve training, adventure therapie, ... Er wordt steeds vanuit een 
groepsaanbod vertrokken, waarbij er veel aandacht is voor het unieke en singuliere 
van iedere patiënt waardoor de behandeling steeds op maat wordt afgestemd.  
 

- Exclusiecriteria 
o Ernstige agressie 
o Primaire verslavingsproblematiek 
o Ziekte van Korsakov 

 
- Capaciteit 

10 residentiële en 2 dag- patiënten 
 

PRAKTISCH 
- Aanmelding 

Telefonische aanmelding door betrokkene, familie, arts, waarna verslaggeving wordt 
doorgestuurd. Dikwijls wordt er een kennismakingsgesprek georganiseerd.  
 

- Begeleidingsduur 
Geen vaste begeleidingsduur. De duur van de opname is steeds afhankelijk van de 
problematiek, maar vaak loopt deze van 6 weken tot 3 maanden. Hierbij wordt het tempo 
van de patiënt gevolgd. De behandelunit is geen verblijfsafdeling of ‘wachtkamer’ van het 
VAPH.  

 
CONTACTPERSOON 

- Wie 
o Neuroloog: Dr. Carla De Meuleneire 

Carla.de.meuleneire@pccaritas.be 
09/252 16 45 
 

o Afdelingsverantwoordelijke: Mieke Kemseke 
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mieke.kemseke@pccaritas.be 
09/210 69 00 
 

o Klinisch neuropsycholoog: Wouter Lambrecht 
Wouter.lambrecht@pccaritas.be 
09/210 68 86 

 
- Wanneer te bereiken 

Tijdens de kantooruren. 
Buiten de kantooruren: Verpleegkundigen van de afdeling: 09/210 69 01 
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Forensisch Zorcircuit 
 
PC Sint Jan Baptist   
Suikerkaai 81 
9060 Zelzate 
 
ZORGEENHEID 
Forensisch zorgcircuit Zelzate: 

- Encarga 1 (forensisch ziekenhuisafdeling-opname) 
- Encarga 2 & 3 (forensische ziekenhuisafdelingen- intensieve behandeling) 
- Esperanza 1 & 2 (forensische PVT) 
- Ligarsa (forensische dagkliniek) 
- Ibis, Toekan, Roodstaart, Albatros, Forel (forensisch beschut wonen) 
- Outreach (ambulante begeleiding na de residentiële behandeling) 

 
AANBOD 

- Voor wie 
Het Forensisch Zorgcircuit voorziet een behandeling aan geïnterneerden met een  ‘medium 
security’ statuut. Deze geïnterneerden worden opgenomen vanuit de penitentiaire 
instellingen en staan onder toezicht van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij 
(CBM), binnenkort de strafuitvoeringsrechtbank (SUR). 
Het begrip ‘medium security’ heeft betrekking op de ernst van de psychiatrische 
problematiek in combinatie met de ernst van de feiten. Ook hier speelt het inschatten van de 
sociale gevaarlijkheid een belangrijke rol.  
Inclusiecriteria: 

o Volwassen mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden 
o Mogelijkheid tot een cognitief sociaal leerproces 
o De Nederlandse taal voldoende machtig zijn 
o Erkenning van de feiten en het delict gedrag 

 
- Werkingsgebied 

regio Vlaanderen 
 
- Wat 

Als hoofddoelstelling van de behandeling willen we herval in delictgedrag voorkomen 
teneinde een ‘veilige’ integratie in de maatschappij te voorzien. Om hieraan tegemoet te 
komen bieden we een behandeling op maat die vertrekt vanuit de risico- en beschermende 
factoren van de geïnterneerde patiënt. 

 
- Exclusiecriteria 

o Naar ziektebeeld:   
 Kernpsychopathie 
 Parafilie 
 Psycho-organische stoornis 
 Exclusieve verslavingsproblematiek 

o Naar delict aard: 
 Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten 
 Feiten met sadistische inslag 

 
- Capaciteit 

o Encarga 1, 2 & 3: 45 bedden 
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o Esperanza 1 & 2: 60 bedden  
o Ligarsa: 12 stoelen 
o Ibis, Toekan, Roodstaart, Albatros, Forel: 20 plaatsen 
o Outreach: uitstroom uit residentieel circuit FZC Zelzate 

 
PRAKTISCH 

- Aanmelding 

Een aanmelding of aanvraag kan gebeuren na een eerste verschijning voor de CBM en dit door 
de geïnterneerde zelf, door de familie, door de advocaat of door de PSD van de gevangenis waar 
hij/zij verblijft. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk. De criminologen verzamelen alle 
opnameaanvragen. 
Na de aanmelding wordt het expertiseverslag en andere relevante informatie opgevraagd bij de 
Psychosociale Dienst (PSD), door de criminologen. Indien het een gekend dossier betreft, wordt 
de informatie opgevraagd uit de archieven.  
Alle opnameaanvragen worden besproken op de opnamecel, die ongeveer 1x/maand 
plaatsvindt. 

 

- Wachtlijst 
Wanneer beslist werd tot een intakegesprek en dit een positieve evaluatie kent, wordt 
betrokkene op de wachtlijst voor opname geplaatst. De wachttijd voor opname kan variëren van 
6 maanden tot 1 jaar. 

 
- Begeleidingsduur 
Onbepaald. Rekening houdend met behandelverloop, opgebouwde vrijheden, individuele 
voorwaarden en risicotaxatie kan besloten worden tot een medisch ontslag. 
 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

o Criminologische dienst: Lies Mariën, Jonas De Jans, Elke Verhaert en Katia De Smet 
o Coördinator Onderzoek & Beleid: Vanessa Baetens 

 
- Contactgegevens 

o Criminologische dienst:  
 tel.: 09/342.28.59 
 fax: 09/342.28.18 
 mail lies.marien@fracarita.org, jonas.de.jans@fracarita.org, 

elke.verhaert@fracarita.org en katia.de.smet@fracarita.org  
o Coördinator Cel Onderzoek & Beleid:  

Tel.: 09/342.28.28  
mail: vanessa.baetens@fracarita.org  

 
- Wanneer te bereiken 

Van maandag t/m vrijdag tussen 8u30 en 17u. 
 

WEBSITE 
http://www.pcsintjanbaptist.be 
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Autismespectrumstoornis 
 
PC Dr. Guislain 
Campus Sint-Alfons 
Sint-Juliaanstraat 1 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Opname 1, open opname- en behandelafdeling ASA 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Volwassenen met een autismespectrumstoornis met bijkomende depressie, angst- of 
aanpassingsproblemen 
 

- Werkingsgebied 
Oost-Vlaanderen 
 

- Wat 
Psycho-educatie, groepstherapie, uitbouw netwerk. Dit aanbod gebeurt aan de hand van een 
oriëntatie- en sociomodule.  
 

- Exclusiecriteria 
Verslavingsproblematiek, psychose, verstandelijke beperking 
 

- Capaciteit 
8 personen 

 
PRAKTISCH 

- Toegankelijkheid 
Aanmelding gebeurt via het team van Opname 1 
 

- Wachtlijst 
Variabel 
 

- Begeleidingsduur 
Maximum 6 maanden 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

o Diensthoofd Bart Lambrecht 
o Sociale dienst Carine Van Steenberghe 
o Ergotherapeut Julien Cannoot 
o Psycholoog Communicatiegroep Valerie Verstraete 

 
- Contactgegevens 

o 09/2435555 (algemeen nummer) 
o Bart.lambrecht@fracarita.org 
o Carine.van.steenberghe@fracarita.org 
o Julien.cannoot@fracarita.org 
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o Valerie.verstraete@fracarita.org 
 

- Wanneer te bereiken 
Tijdens de kantooruren 
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Auditieve beperking 
 
PC Dr. Guislain 
 Campus Sint-Alfons 
Sint-Juliaanstraat 1 
9000 Gent 
 
 Campus Guislain  
Francisco Ferrerlaan 88a 
9000 Gent 
 
ZORGEENHEID 
Opname 1 (Stemmingsstoornissen) 
Opname 2 (Psychose) 
Klip(Psychose – lange verblijfsduur) 
PVT  
 
AANBOD 

- Voor wie 
‘Personen met een auditieve beperking’ (doven en slechthorenden) die lijden aan een 
depressie of psychose. 
 

- Wat 
 Volledige opname, dagopname van 8u30 tot 16u op weekdagen, polikliniek (ambulante 
psychiatrische begeleiding en psychotherapie) 
 

- Exclusiecriteria 
o Middelenafhankelijkheid  
o Matig tot ernstige verstandelijke beperking 

 
- Capaciteit 

 10 bedden 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Telefonisch of via E-mail via Dr. Veerle De Volder of Luc Eeckhout (psycholoog en 
intercultureel bemiddelaar voor doven) 
 

- Wachtlijst 
Wisselend 
 

- Begeleidingsduur 
Maximum 6 maanden 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Dr. Veerle De Volder of Luc Eeckhout 
 

- Contactgegevens 
o Telefoon: Campus Sint-Alfons 09 243 55 55 en Campus Guislain  09 216 33 11 
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o  E-mail: luc.eeckhout@fracarita.org en veerle.de.volder@fracarita.org 
 

- Wanneer te bereiken 
Tijdens kantooruren 
 

WEBSITE  
www.guislain.be 

mailto:luc.eeckhout@fracarita.org
mailto:veerle.de.volder@fracarita.org
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Centrum Moeder en Baby        
 
PZ Sint-Camillus 
Beukenlaan 20 
9051 Sint-Denijs-Westrem 
 
ZORGEENHEID 
Centrum Moeder en Baby 
 
AANBOD 

- Voor wie 
Het centrum richt zich tot moeders die na de bevalling worden geconfronteerd met 
psychische problemen (postpartum depressie, - psychose, - angststoornissen, eventueel met 
onderliggende persoonlijkheidsproblematiek).  
 

- Werkingsgebied 
Vlaanderen (enkel voor thuisbehandeling: Oost- en West-Vlaanderen) 
 

- Wat 
Opname, dagbehandeling en thuisbehandeling. Bij elke module is de baby aanwezig. Naast 
behandeling van de problematiek van de moeder is het ondersteunen en optimaliseren van 
de affectieve band tussen moeder en baby een belangrijke peiler in het behandelaanbod. 
Een soepele schakeling tussen de modules laat toe het behandelaanbod optimaal af te 
stemmen op de hulpvraag van het jonge gezin. 
 

- Exclusiecriteria 
Primaire sociale problematiek, primaire verslavingsproblematiek. 
 

- Capaciteit 
6 bedden, 2 plaatsen voor dagbehandeling, 10 plaatsen voor thuisbehandeling. 
 

PRAKTISCH 
- Toegankelijkheid 

Bij telefonische aanmelding wordt beslist of een voorafgaand intakegesprek nodig is. 
 

- Wachtlijst 
Variabel 
 

- Begeleidingsduur 
Gemiddeld tussen 2 en 4 maanden 
 

CONTACTPERSOON 
- Wie 

Klaas Bauters – coördinator 
 

- Contactgegevens 
09/222.58.94  -  klaas.bauters@sint-camillus.be 
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- Wanneer te bereiken 
kantooruren 
 

WEBSITE 
www.sint-camillus.be 
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