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ALGEMEEN
NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG NOORD-WEST-VLAANDEREN

Afkorting
• GGZ  -  Geestelijke Gezondheidszorg

Werkingsgebied Netwerk GGZ
• Voor allen die kampen met een psychische kwetsbaarheid

o acuut of langdurend
• woonachtig in de regio Noord-West-Vlaanderen

o Brugge-Houtland-Oostkust
o Oostende-Veurne

Achtergrond Netwerk GGZ  -  vermaatschappelijking van de GGZ

Het Netwerk GGZ is geïnitieerd door de federale overheid. 
• Artikel 107 

o impliceert een verschuiving van middelen van de residentiële zorg  

 naar zorg in de thuiscontext

o de GGZ wordt bijgevolg op een andere wijze georganiseerd.

• De benaming “Artikel 107”  verwijst dan ook naar deze vernieuwing  

 binnen de GGZ.

• Bij het implementeren van de vermaatschappelijking van de GGZ   

 geldt het volgende principe

o de cliënt kan het best worden geholpen in het vertrouwde  klimaat

o in de thuiscontext.

• Indien een opname toch vereist is,  dient deze zo kort als mogelijk te  

 zijn. 

• Het bieden van GGZ is niet louter een behandeling van psychische   

 symptomen, er wordt evenwel breder ingezet op diverse    

 levensdomeinen. Het doel is immers de levenskwaliteit van de cliënt  

 te verhogen. Dit door het bieden van zorg op maat, vertrekkend vanuit  

 de zorgvraag van de cliënt

o er wordt ingezet op laagdrempelige, getrapte GGZ

o waarbij continuïteit in de zorg wordt nagestreefd

o in nauwe samenwerking met de nulde en de eerstelijn.



- 8 -

Werking van het Netwerk GGZ
De werking van het Netwerk situeert zich op volgende domeinen

• promotie van mentaal welbevinden en preventie van geestelijke   
 gezondheidsproblemen
• taboedoorbreking ikv destigmatisering van personen met een   
 psychische kwetsbaarheid
• stimuleren van vroegdetectie en vroeginterventie bij een vermoeden   
 van psychische problemen
• deskundigheidsbevordering van de eerstelijn betreffende het omgaan  
 met personen die kampen met een psychische kwetsbaarheid (door het  
 PET)
• aanbieden van zorg in de thuissituatie voor personen met een   
 psychische kwetsbaarheid, zowel voor acute als voor chronische   
 problemen (door het Mobiel Crisisteam en Mobiel (behandel)team)
• persoonlijk en maatschappelijk herstel stimuleren door in te zetten op  
 activering op vlak van arbeid, vrije tijd, vorming en ontmoeting
• complementair residentieel zorgaanbod aanbieden (zo intensief en zo  
 lang als nodig)
• aanbieden van diverse woonzorgvormen voor personen met een   
 psychische kwetsbaarheid (o.a. beschut wonen,brugwonen,   
 psychiatrisch verzorgingstehuis), maar ook ondersteuning bieden aan  
 cliënten die beroep doen op sociale huisvesting of op eigen adres   
 wonen.
• ontwikkelen van verknopingstools ikv faciliteren van continuïteit   
 van zorg (bv. aandacht voor ontslagmanagement, gedeeld    
 ondersteuningsplan,… )
• promoten van herstelgericht werken binnen de GGZ
• inzetten op ervaringsdeskundigheid (empowerment van cliënten)
• stimuleren van het expliciteren van een familiebeleid binnen GGZ-  

 organisaties

Actuele stand van zaken Netwerk GGZ
• www.netwerkggzregionw-vl.be   
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OVERLEG

OVERLEG PSYCHIATRISCH PATIËNT                OOSTENDE & VEURNE

Afkorting
• OPP  -  Overleg rond Psychiatrisch Patiënt

Wat
• multidisciplinair overleg
• specifi ek gericht naar de doelgroep psychiatrische patiënt
• hierbij zijn zorgaanbieders uit verschillende sectoren aanwezig

o zowel uit de GGZ
 o als uit de eerstelijn

Voorwaarden voor de aanwezigen
Minstens 3 hulpverleners nemen deel aan het overleg 

• 1 uit sector GGZ én 1 uit eerstelijnsgezondheidszorg of welzijnssector
 o GGZ: psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ, Beschut Wonen, CGG,   
  een mobiel team, zelfstandig gevestigd (kinder)psychiater…
 o eerstelijn/welzijn: iemand uit de eerstelijnsgezondheidszorg of uit   
  een dienst van de welzijnszorg erkend door de bevoegde Gewesten   
  of Gemeenschappen
• de huisarts is uitgenodigd op dit overleg
• de aanwezigen maken een begeleidingsplan met taakafspraken op
• het OPP wordt per patiënt 3x/jaar vergoed

o er moeten minstens 2 overleggen per jaar doorgaan. 

Voorwaarden voor de doelgroep
• één ernstige diagnose is gesteld (DSM V): gezien de toename in de   
 intensiteit of in de frequentie van de symptomen of comorbiditeit
• NIET: dementie, epilepsie, mentale retardatie, neurologische   
 stoornissen, stoornis met medische/vasculaire/traumatische oorzaak als 
 hoofddiagnose
• de diagnose is vastgesteld en verklaard door de arts (psychiater of   
 huisarts)
• een voorafgaand contact met de GGZ
• verlies van vaardigheden op minstens 3 domeinen
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Vergoeding
Vanuit het RIZIV worden vergoedingen voorzien voor 

• deelnemers aanwezig bij dit overleg
• de organisator van dit overleg
• de referentiepersoon 

Meer uitleg inzake OPP
Het SEL Oostende-Veurne biedt gratis vormingen OPP aan. 
Edith Cavellstraat 54/56, bus 7 - 8400 Oostende
059 59 20 25
hilde.terryn@sho.be
www.selwvl.be 
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GGZ – De diverse diensten
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ADVIES 
PET  OOSTENDE-WESTKUST    OOSTENDE & VEURNE

Afkorting
• PET  -  Psychiatrisch Expertiseteam

Doelgroep
• volwassenen (18+) 
• met een vermoeden van een geestelijk gezondheidsprobleem 
• wonend in de regio Oostende-Veurne  

o Oostende, Middelkerke, Bredene, Gistel, Oudenburg 
o Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem

Aanbod
Het PET staat in voor 

• onmiddellijk advies en consult
• screening en indicatiestelling
• netwerkopbouw en -coördinatie
• coaching van het netwerk
• psycho-educatie & vroeginterventie 
• kortdurende behandeling 
• toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg

Het doel van deze werking is 
• het actief ondersteunen van alle zorgaanbieders uit de eerste lijn 
• om te komen tot vroegdetectie van ernstige psychische problemen

Als u als zorgaanbieder vermoedt dat uw cliënt kampt met een ernstig 
psychisch probleem, zoekt het PET samen met u naar de meest geschikte  
manier om deze situatie aan te pakken. 
Dit kan zich vertalen in een advies, verdere indicatiestelling, een 
ondersteuning bij uw verdere begeleiding, het organiseren van een breder  
netwerkoverleg met verschillende actoren, ... .
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Wie kan aanmelden
Het PET

• is rechtstreeks toegankelijk voor
• alle zorgaanbieders uit de eerste lijn 

o huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties, belendende  
 sectoren,…

Hoe aanmelden
• 059 40 26 94
• bereikbaar tussen 8u30 – 12u30 en 13u00 – 17u30 

o niet bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag
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AMBULANT
CGG NOORD-WEST-VLAANDEREN   OOSTENDE

Afkorting
• CGG  -  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Doelgroep
• volwassenen (18+) 
• met psychologische of psychiatrische problemen

Aanbod

Het CGG Noord-West-Vlaanderen verleent ambulante zorg 
• aan personen met psychische, psychosociale en psychiatrische problemen
• deze zorg start met een verkennend oriënteringsgesprek

Daarnaast biedt het een bijzonder preventief aanbod 
• rond de thema’s ‘alcohol en andere drugs’ & ‘zelfmoord’ 

Wie kan aanmelden

De zorgaanbieder uit de eerste lijn kan aanmelden 
• via het PET 

Hoe aanmelden

Via het PET
• 059 40 26 94
• bereikbaar tussen 8u30 – 12u30 en 13u00 – 17u30 

o niet bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag

Meer info

CGG Noord-West-Vlaanderen
• Frère Orbanstraat 143 - 8400 Oostende
• info-oostende@cgg.be
• www.cgg.be
openingsuren

o maandag tot donderdag:  08u30 – 12u30 en 13u00 – 18u00
o vrijdag:  08u30 – 12u30

o mogelijkheid tot avondconsultaties 
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AMBULANT

CGG PRISMA   OOSTENDE

Afkorting
• CGG  -  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Doelgroep
• kinderen en jongeren

• volwassenen (18+)  

• ouderen (60+)

• met psychologische of psychiatrische problemen

Aanbod

Het CGG Prisma biedt diverse vormen van ambulante zorg
• psychotherapie

• sociale en psychologische ondersteuning

• medicamenteuze therapie

• speltherapie

• adviesverstrekking

Deze hulpverlening kan
• individueel 

• met partner 

• met het gezin 

• in groep

• aan huis

Een goede samenwerking met de huisarts, psychiater of andere 

zorgverstrekkers is van sterk belang.

Wat betreft ouderen (60+) is er tevens de mogelijkheid van 
• psycho-educatieve voordrachten

• casusoverleg voor professionele hulpverleners actief binnen WZC in   

 Oostende

o deelname aan intervisie mogelijk voor WZC buiten Oostende
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Wie kan aanmelden

De zorgaanbieder uit de eerste lijn kan aanmelden 
• via het PET 

o voor volwassenen (18+)

• via het CGG Prisma, Dienst voor Kinderen en Jongeren

o voor kinderen en jongeren

Hoe aanmelden

Via het PET  
• 059 40 26 94

• bereikbaar tussen 8u30 – 12u30 en 13u00 – 17u30 

o niet bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag

Meer info

CGG Prisma,  Dienst voor Kinderen en Jongeren   
• Maria Theresiastraat 19  -  8400 Oostende 

• 059 50 39 53

• spdkenj.oostende@cggprisma.be

• www.cggprisma.be

openingsuren

o maandag tot vrijdag:  09u00 – 12u30 en 13u30 – 18u00 (na afspraak)

o mogelijkheid tot avondconsultaties 

CGG Prisma, Dienst voor Volwassenen en Ouderen Oostende
• Cirkelstraat 4  -  8400 Oostende

• spdvolw.oostende@cggprisma.be   (volwassenen)

• brunilde.vanacker@cggprisma.be   (ouderen)

• www.cggprisma.be

openingsuren

o maandag tot vrijdag:  08u30 – 12u00 en 13u00 – 17u30 (na afspraak)

o mogelijkheid tot avondconsultaties 
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AMBULANT

CGG LARGO   VEURNE

Afkorting
• CGG  -  Centrum Geestelijke Gezondheidszorg

Doelgroep
• kinderen en jongeren

• volwassenen

• ouderen (60+)   

• met psychologische of psychiatrische problemen

Aanbod

Het CGG Largo biedt ambulante zorg 
• dit start met een verkennend gesprek

• waarna een behandelplan wordt opgemaakt

Deze hulpverlening kan
• individueel 

• met partner 

• met het gezin 

• in groep

Medicatie of psychiatrische opvolging is mogelijk 
• onder begeleiding van de eigen huisarts of psychiater

• of een psychiater die verbonden is aan de dienst

Er is tevens zorg voor bijzondere doelgroepen
• slachtoffers van kindermishandeling en seksueel misbruik 

• daders van seksuele delicten 

Via samenwerkingsverbanden met andere diensten is er ook aandacht 
voor

• personen met een chronisch psychiatrische problematiek 

• druggebruikers
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Daarnaast is/zijn er 
• ondersteuning aan professionele hulpverleners
• overleg met intermediairen 
• casusgerichte intervisies
• vormingspakketten

Het 60+ Team biedt begeleiding en ambulante behandeling. 

Wie kan aanmelden
De zorgaanbieder uit de eerste lijn kan aanmelden 

• via het PET 
o voor volwassenen (18+)

• via het CGG Largo
o voor kinderen en jongeren

Hoe aanmelden
Via het PET

• 059 40 26 94
• bereikbaar tussen 8u30 – 12u30 en 13u00 – 17u30 

o niet bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag

Meer info
CGG Largo

• Oude Beestenmarkt 6  -  8630 Veurne
• 058 31 23 47
• veurne@cgglargo.be  
• www.cgglargo.be
openingsuren

o maandag tot vrijdag:  08u30 – 12u00 en 13u00 – 17u00 
o mogelijkheid tot consultatie na de openingsuren
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AAN HUIS
MOBIEL TEAM OOSTENDE                                                         OOSTENDE

Afkorting
• MTO  -  Mobiel Team Oostende

Doelgroep
• volwassenen (18+) 
• met een ernstige, chronisch psychiatrische problematiek
• wonend in de regio Oostende, Middelkerke, Bredene, Gistel, Oudenburg

Aanbod

Het MTO biedt 
• interventies op maat 
• in de thuisomgeving en leefwereld van de cliënt

Hun doel 
• personen met een complexe, chronische, psychiatrische problematiek  
 ondersteunen
• waarbij de zorgvraag betrekking heeft op meerdere levensdomeinen

Komen ook in aanmerking
• zorgvermijders 
• personen met een risico op uitval

Hun aanpak 
• outreachend werken 

De trajectbegeleider van het MTO begeleidt
• het persoonlijk hersteltraject van de cliënt
• op verschillende levensdomeinen

o zelfzorg, relaties, dagbesteding, administratieve ondersteuning,
 persoonlijk functioneren

• met ruime aandacht voor de verdere uitbouw van het netwerk.

Het MTO doet niet aan
• crisisinterventie 

• begeleiding van personen bij wie middelengebruik de primaire diagnose is
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Wie kan aanmelden
De huisarts of zorgaanbieder uit de eerste lijn dient aan te melden  

• via het PET 

De behandelend psychiater of  zorgaanbieder uit de GGZ kan aanmelden 
• via het MTO

Hoe aanmelden
Via het PET     -voor alle zorgaanbieders 1e lijn-

• 059 40 26 94
• bereikbaar tussen 8u30 – 12u30 en 13u00 – 17u30 

o niet bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag

Via het MTO     -enkel voor zorgaanbieders GGZ,  niet 1e lijn-  
• 0468 28 82 71
• mobielteamoostende@netwerkggzregionw-vl.be

o bereikbaar iedere werkdag van 09u00 tot 12u00

Meer info
Het MTO is een voorloper van de verdere uitrol van de mobiele teams en  
bestaat momenteel uit 2.6 FTE.  

Dit is een initiatief van 
• Beschut Wonen Oostende – Westkust
• AZ Damiaan Oostende
• AZ Sint-Jan Brugge – Oostende
• CGG Noord-West-Vlaanderen
• CGG Prisma
• PZ Onzelievevrouw Brugge 

Het MTO focust op personen met een langdurige psychiatrische problematiek 
en niet op cliënten die zich in een acute crisis bevinden. 
Dit laatste is de opdracht van het Mobiel CrisisTeam dat nog dient opgestart 
in de regio Oostende – Veurne. 

Actuele info vindt u op de website
• www.netwerkggzregionw-vl.be
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AAN HUIS

MOBIEL TEAM WESTKUST VEURNE

Afkorting
• MTW  -  Mobiel Team Westkust

Doelgroep
• volwassenen (18+) 

• met een ernstige, chronische psychiatrische problematiek

• wonend in de regio Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem

Aanbod

Het MTW biedt 
• interventies op maat 

• in de thuisomgeving en leefwereld van de cliënt

Hun doel 
• personen met een complexe, chronische, psychiatrische problematiek  

 ondersteunen

• waarbij de zorgvraag betrekking heeft op meerdere levensdomeinen

Komen ook in aanmerking
• zorgvermijders

• personen met een risico op uitval

Hun aanpak 
• outreachend werken 

De trajectbegeleider van het MTW begeleidt
• het persoonlijk hersteltraject van de cliënt

• op verschillende levensdomeinen

o zelfzorg, relaties, dagbesteding, administratieve ondersteuning

 persoonlijk functioneren

• met ruime aandacht voor de verdere uitbouw van het netwerk

Het MTW doet niet aan
• acute crisisinterventie
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Wie kan aanmelden
De huisarts of zorgaanbieder uit de eerste lijn dient aan te melden  

• via het PET 

De behandelend psychiater of  zorgaanbieder uit de GGZ kan 
aanmelden 

• via het MTW

Hoe aanmelden
Via het PET     -voor alle zorgaanbieders 1e lijn-

• 059 40 26 94
• bereikbaar tussen 8u30 – 12u30 en 13u00 – 17u30 

o niet bereikbaar op dinsdag-, woensdag- en vrijdagnamiddag

Via het MTW  -enkel voor zorgaanbieders GGZ,  niet 1e lijn-  
• 0468 29 10 32
• mieke.coopman@netwerkggzregionw-vl.be

o bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 12u00

Meer info
Het MTW is een voorloper van de verdere uitrol van de mobiele teams 
en bestaat uit 1.85 VTE.

Dit is een initiatief van 
• Beschut Wonen Oostende – Westkust
• AZ Sint-Augustinus Veurne
• CGG Largo
• PZ Onzelievevrouw Brugge.

Het MTW focust op personen met een langdurige psychiatrische 
problematiek en niet op cliënten die zich in een acute crisis bevinden. Dit 
laatste is de opdracht van het Mobiel CrisisTeam dat nog dient opgestart in de 
regio Oostende – Veurne

Actuele info vindt u op de website
• www.netwerkggzregionw-vl.be
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RESIDENTIEEL

PAAZ AZ DAMIAAN OOSTENDE

Afkorting
• PAAZ  -  Psychiatrische Afdeling van een Academisch Ziekenhuis

Doelgroep
• alle personen

• met psychologische of psychiatrische problemen

• die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven

• met nood aan een ziekenhuisopname

Aanbod

De PAAZ AZ Damiaan biedt
• observatie

• diagnostiek (onder andere uitgebreide psychologische testing)

• kortdurende psychiatrische behandeling

• voor een grote verscheidenheid aan psychiatrische ziektebeelden

• na het stellen van de diagnose wordt een individueel behandelplan   

 opgesteld

o individuele psychotherapie

o gezinstherapie (systeemtherapie)

o sociale begeleiding

o ergotherapie

o individuele kinesitherapie

o medicatie

o groepstherapie

o psycho-educatief

o psychotherapeutisch

o ontspanningsactiviteiten: creativiteit, sport en spel

o relaxatietherapie

o bewegingstherapie (zowel binnen als buiten)

o socio-culturele activiteiten

o Time Management

o materiaal-verwerkende ergotherapie 
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o semi industrieel werk 
o ADL activiteiten (keuken, zelfzorg…)
o cognitieve training 
o …

• indien nodig gerichte doorverwijzing naar meer gespecialiseerde   
 setting
• indien nodig worden ook lichamelijke onderzoeken en behandeling   
 uitgevoerd

Wie kan aanmelden
Ieder uit bovenvermelde doelgroep kan 

• rechtstreeks aanmelden 
• of via doorverwijzing   

o huisarts, psychiater, specialist, psycholoog, CGG, mobiel team,  
 andere ziekenhuizen, instellingen…

Hoe aanmelden
Via de polikliniek

• bij de aanmelding duidelijk meedelen dat er een opnamevraag is
o er is opname volgens dringendheid / haalbaarheid

Via de spoeddienst van het AZ Damiaan voor
• zeer acute psychiatrische problemen
• in een crisissituatie 

Meer info
Secretariaat consultatie psychiatrie AZ Damiaan

• Gouwelozestraat 100 - 8400 Oostende
• 059 41 41 31
• secretariaatpsychiatrie2@azdamiaan.be
• www.azdamiaan.be
Buiten de kantooruren,  contacteer de dienst spoedgevallen:   
059 41 40 80
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RESIDENTIEEL
PAAZ AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE,     
CAMPUS HENRI SERRUYS  OOSTENDE

Afkorting
• PAAZ  -  Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis

Doelgroep
• alle personen

• met psychologische of psychiatrische problemen

• die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven

• met nood aan een ziekenhuisopname

Aanbod

De PAAZ AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, campus Henri Serruys biedt
• observatie

• diagnostiek

• kortdurende psychiatrische behandeling

• voor een grote verscheidenheid aan psychiatrische ziektebeelden

• na het stellen van de diagnose wordt een individueel behandelplan   

 opgesteld

o psychologische begeleiding

o medicamenteuze behandeling

o lichamelijke onderzoeken en behandeling

o groepstherapie

o begeleiding sociale dienst

o ergotherapie

o …

Wie kan aanmelden

Ieder uit bovenvermelde doelgroep kan
• rechtstreeks aanmelden

• of via doorverwijzing

o huisarts, psychiater, specialist, psycholoog, CGG, mobiel team,  

 andere ziekenhuizen, instellingen,…
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Hoe aanmelden
Via de PAAZ-dienst 

• 059 55 58 65
• consultatie bij Dr. Serpieters
• consultatie bij Dr. Hellebuyck

Via de spoeddienst van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, campus 
Henri Serruys voor

• zeer acute psychiatrische problemen
• personen die zich in een crisissituatie bevinden

Meer info
PAAZ AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, campus Henri Serruys

• Kaïrostraat 84 - 8400 Oostende
• 059 55 51 76
• VE811@azsintjan.be
• www.azsintjan.be
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RESIDENTIEEL
PAAZ AZ SINT-AUGUSTINUS  VEURNE

Afkorting
• PAAZ  -  Psychiatrische Afdeling van een Academisch Ziekenhuis

Doelgroep
• alle volwassen personen
• met psychologische of psychiatrische problemen
• die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven
• met nood aan een ziekenhuisopname

Aanbod
De PAAZ AZ Sint-Augustinus biedt

• observatie
• kortdurende psychiatrische behandeling  (max. 2 maand)
• voor een grote verscheidenheid aan psychiatrische ziektebeelden
• na het stellen van de diagnose wordt een individueel behandelplan   
 opgesteld

o individuele psychotherapie
o medicatie
o groepstherapie
o koppelgesprekken
o sociale begeleiding
o ergotherapie
o …

• eventueel gerichte doorverwijzing

Wie kan aanmelden
• professionele zorgverleners kunnen aanmelden  

o huisarts, CGG, CAW
o thuisbegeleidingsdiensten – mobiel team,…
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Hoe aanmelden
Aanmelding kan 

• via consultatie van de psychiaters
• via de spoeddienst van het AZ Sint-Augustinus voor

o zeer acute psychiatrische problemen
o in een crisissituatie 

Meer info
PAAZ AZ Sint-Augustinus

• Ieperse Steenweg 100 - 8630 Veurne
• 058 33 32 57
• v.PAAZ@azsav.be
• www.azsav.be
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RESIDENTIEEL
PZ ONZELIEVEVROUW – BRUGGE                              OOSTENDE & VEURNE

Afkorting
• PZ – Psychiatrisch Ziekenhuis

Doelgroep
Het PZ Onzelievevrouw is gespecialiseerd in de behandeling van 
mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met 

• een verslavingsproblematiek
• een psychotische problematiek
• persoonlijkheidsstoornissen
• stemmingsstoornissen
• nood aan intensieve psychiatrische zorg

Aanbod
De verschillende specialisaties zijn uitgewerkt in afzonderlijke 
behandeleenheden

• behandelaanbod voor mensen met een verslaving
• behandelaanbod voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid
• behandelaanbod voor mensen met een depressie en/of    
 persoonlijkheidsstoornis
• psychiatrisch intensief behandelaanbod
• herstelgericht behandelaanbod
• behandelaanbod ouderenpsychiatrie

Elk behandelaanbod heeft één of meerdere afdelingen: residentieel, 
dagbehandeling en/of nabehandeling. 

Een opname in het ziekenhuis verloopt in fasen: een observatiefase, een 
behandelingsfase en een ontslagfase. 

• In de observatiefase proberen we samen zicht te krijgen op de   
 problemen en verwachtingen. 
• In de behandelingsfase werken we actief aan herstel of beheersing  

van de problemen via een gespecialiseerd therapeutisch aanbod. Voor 
elke patiënt wordt een behandelplan op maat samengesteld. In het 



- 32 -

ziekenhuis zijn divers geschoolde therapeuten tewerkgesteld. Samen 
met het multidisciplinair team bieden zij een gevarieerd programma 
aan. Deze behandelprogramma’s kunnen individueel of in groep zijn. 

• In de ontslagfase bereiden we het ontslag zorgvuldig voor. Na het   
 ontslag houdt onze zorg niet op: er zijn tal van mogelijkheden tot   
 nazorg.

Wie kan aanmelden
Ieder uit bovenvermelde doelgroep kan 

• rechtstreeks aanmelden 
• of via doorverwijzing  

Hoe aanmelden
Voor het maken van een poliklinische afspraak bij één van de psychiaters, 
kan u zich wenden tot het medisch secretariaat, tel 050 30 18 99.

Voor het regelen van een opname, kan u zich wenden tot het medisch 
secretariaat mits een verwijsbrief van de huisarts of een psychiater.

Meer info
PZ Onzelievevrouw

• Koning Albert I-laan 8  -  8200 Brugge
• 050 30 18 00
• info@pzonzelievevrouw.be
• www.pzonzelievevrouw.be

o Aanwezig op Facebook en Linkedin

Het ziekenhuis maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke 
Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en is partner in de uitbouw van 
het Mobiel Behandelteam en Mobiel Crisisteam in de regio Noord-West-
Vlaanderen.
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RESIDENTIEEL
PZ SINT-AMANDUS – BEERNEM  OOSTENDE & VEURNE

Afkorting
• PZ – Psychiatrisch ziekenhuis

Doelgroep
Volwassenen en ouderen

• psychose
• verslaving
• psychose en middelenmisbruik
• persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik
• gerontopsychiatrie
• verstandelijke beperking en psychiatrische problemen
• niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
• plegers seksueel grensoverschrijdend gedrag

Aanbod
Het PZ Sint-Amandus biedt

• crisisopname
• observatie en diagnostiek
• kort durende en langer durende intensieve gespecialiseerde    
 behandeling
• herstelgerichte ondersteuning
• netwerking

Voor alle genoemde doelgroepen is er tevens de mogelijkheid om de 
behandeling in daghospitalisatie te volgen.

Wie kan aanmelden
Ieder uit bovenvermelde doelgroep kan 

•  rechtstreeks aanmelden 
•  of via doorverwijzing 
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Hoe aanmelden
Via de opnamecoördinator

• 050 79 95 69

Meer info
PZ Sint-Amandus

• Reigerlostraat 10 - 8730 Beernem
• www.amandus.be

Het ziekenhuis maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke 
Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen en is partner in de uitbouw van 
het Mobiel Behandelteam en Mobiel Crisisteam in de regio Noord-West-
Vlaanderen.
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DAGKLINIEK

DAGCENTRUM  AZ DAMIAAN OOSTENDE

Doelgroep

Het dagcentrum van de PAAZ AZ Damiaan is
• een onderdeel van de psychiatrische zorgverlening binnen 

 AZ Damiaan

• voor personen met psychologische of psychiatrische problemen

Aanbod

Het dagcentrum biedt 
• intensieve psychiatrische en therapeutische begeleiding

• bestaande uit behandelingsactiviteiten en/of groepstherapieën

• één of twee dagen per week

• met focus op re-integratie

• observatie

• individuele psychotherapie

• gezinstherapie (systeemtherapie)

• sociale begeleiding

• ergotherapie

• individuele kinesitherapie

• groepstherapie

o psycho-educatief

o psychotherapeutisch

o ontspanningsactiviteiten op vlak van creativiteit, sport en spel

o relaxatietherapie

o bewegingstherapie (zowel binnen als buiten)

o socioculturele activiteiten

o Time Management

• materiaalverwerkende ergotherapie 

• semi industrieel werk 

• ADL activiteiten (Keuken, Zelfzorg, …)

• cognitieve training 

• …
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Het dagcentrum wordt opgestart 
• na een ziekenhuisopname
• zonder ziekenhuisopname,  na aanmelding van een    
 ziekenhuispsychiater van het AZ Damiaan

• dit na afspraak op de polikliniek
o deze afspraak kan door betrokkene gepland worden of

 o na verwijzing door de huisarts, psychiater, specialist,   
  psycholoog, CGG, mobiel team, andere ziekenhuizen,   
  instellingen, … 

Wie kan aanmelden
Behandeling is mogelijk na

• doorverwijzing van een opnameafdeling
• een rechtstreekse aanmelding door de beleidsarts

Hoe aanmelden
Secretariaat consultatie psychiatrie AZ Damiaan

• 059 41 41 31

Meer info
Secretariaat consultatie psychiatrie AZ Damiaan

• Gouwelozestraat 100 - 8400 Oostende
• 059 41 41 31
• secretariaatpsychiatrie2@azdamiaan.be
• www.azdamiaan.be
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DAGKLINIEK
DAGTHERAPIE PAAZ AZ SINT-JAN BRUGGE-OOSTENDE,   
CAMPUS HENRI SERRUYS  OOSTENDE

Doelgroep
Deze dagtherapie is

• een onderdeel van het departement psychiatrie-psychosomatiek
• voor personen met psychologische of psychiatrische problemen

Aanbod
De dagtherapie biedt 

• een psychiatrische/ psychotherapeutische behandeling
• bestaande uit behandelingsactiviteiten en/of groepstherapieën

o sociale vaardigheden, sport, relaxatie, yoga, gezondheid, jij 
en je valkuilen, socioculturele activiteiten, psychotherapie, 
middelengroep, zeker van jezelf, ontspanning, emotie en troost, 
lichaamsexpressie, de angst voorbij,…

• één of meer dagen per week

Het dagcentrum kan opgestart 
• na een ziekenhuisopname
• zonder ziekenhuisopname

Wie kan aanmelden
Aanmelding kan na

• doorverwijzing van de opnameafdeling
• een rechtstreekse aanmelding door Dr. Serpieters of Dr. Hellebuyck

o dit na afspraak via secretariaat door betrokkene zelf 
o of na verwijzing huisarts, psychiater, specialist, psycholoog, CGG,  
 mobiel team, andere ziekenhuizen, instellingen,…

Hoe aanmelden
Secretariaat consultatie PAAZ AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, 

campus Henri Serruys
• 059 55 58 65



- 38 -

Meer info
Dagtherapie PAAZ AZ Sint-Jan Brugge- Oostende, 

campus Henri Serruys
• Kaïrostraat 84  -  8400 Oostende
• 059 55 51 46
• VE812@azsintjan.be
• www.azsintjan.be
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WONEN
BESCHUT WONEN OOSTENDE-WESTKUST  OOSTENDE & VEURNE

Afkorting
• BWOW - Beschut Wonen Oostende-Westkust

Doelgroep 
• normaalbegaafde volwassenen (18 – 65)
• in behandeling bij een psychiater

o het ziektebeeld dient gestabiliseerd te zijn
o ook in geval van een verslavingsproblematiek

• er is geen voltijdse ziekenhuisbehandeling 
• onmogelijk tot zelfstandig wonen door psychiatrische problematiek
• dit is geen crisisopvang
• wel een tussenstap tot zelfstandig wonen als einddoel

Aanbod
BWOW biedt huisvesting

• gemeenschapswonen en studiowonen
• in verschillende huizen in de dorps- of stadskern

o Oostende, Nieuwpoort en Veurne

Daarnaast biedt het team van woonbegeleiders vooral “zorg op maat” 
door

• huisbezoeken
• deze begeleiding omvat volgende aspecten

o individuele gesprekken
o samen zoeken naar zinvolle dagactiviteiten
o opvolgen administratie en financiën
o stimuleren van sociale contacten
o correcte medicatie-inname
o …
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Indien nodig streeft de begeleider ook naar
• herstellen/versterken van familiaal en sociaal netwerk van de bewoner

De bewoner blijft, tijdens zijn verblijf in Beschut Wonen, in contact met 
de psychiater.

Wie kan aanmelden
De betrokken zorgaanbieder kan rechtstreeks contact opnemen  

• met Beschut Wonen Oostende-Westkust

Hoe aanmelden
Voor regio Oostende 

• 059 44 56 72

Voor regio Veurne 
• 058 31 70 04 

Meer info
Beschut Wonen Oostende-Westkust

• Frère-Orbanstraat 174  -  8400  Oostende
• info-oostende@bwow.be
• Pannestraat 64  -  8630 Veurne
• info-veurne@bwow.be
• www.bwow.be
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ACTIVERING
ACTIVITEITENCENTRUM DE PASSANT              OOSTENDE

Doelgroep 
• volwassenen met  psychiatrische of psychosociale problemen 

o die worden opgevolgd door een psychiater
• deze doelgroep ervaart moeilijkheden op één of meerdere    
 levensdomeinen

o sociaal geïsoleerd zijn
o onvoldoende zelf kunnen zorgen voor een zinvolle daginvulling en  
 vaste dagstructuur
o het niet zelfstandig kunnen opnemen van vrijetijdsactiviteiten
o het moeilijk kunnen organiseren van huishoudelijke taken (koken,  
 onderhoud, zelfzorg…)
o geen aansluiting vinden in het reguliere vrijetijdsaanbod in de  
 regio

Aanbod
Activiteitencentrum De Passant wil 

• mensen ondersteunen in 
o het herontdekken van hun capaciteiten en
o hun zoektocht naar nieuwe interesses

• met het oog op het uitbouwen van een nieuwe hobby of zinvolle   
 daginvulling

Activiteitencentrum De Passant biedt
• activiteiten in groep
• aangepast aan de persoonlijke noden

Mogelijke doelstellingen kunnen zijn
• aanbieden van een vaste dagstructuur
• uitbouwen van een zinvolle tijdsindeling
• creëren van mogelijkheid tot sociaal contact
• ondersteunen van het dagelijks functioneren 
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Activiteitencentrum De Passant streeft er naar
• de bezoekers via maximale activering 
• een plaats in de samenleving te bezorgen

Wie kan aanmelden
• De behandelend arts kan een cliënt aanmelden. 

Hoe aanmelden
Een aanmelding kan telefonisch 

• 059 43 56 54

Meer info
Activiteitencentrum De Passant

• Zwaluwenstraat 109  -  8400  Oostende
• info@de-passant.eu
• www.cgg.be/doelgroepen/volwassen-activering/de-passant
• www.bwow.be
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ACTIVERING
ACTIVITEITENCENTRUM ‘TANDER     VEURNE

Doelgroep 
• volwassenen met een psychische kwetsbaarheid 
• waarvan de toestand  min of meer gestabiliseerd is
• er is een vaste behandelaar 

Aanbod
Activiteitencentrum ‘tAnder richt zich op

• personen die een zinvolle dagstructuur willen uitbouwen
• en sociale contacten wensen uit te breiden.  

Activiteitencentrum ‘tAnder ondersteunt op volgende domeinen
• activering
• opbouwen van een gestructureerde daginvulling
• uitbouwen van sociale contacten en sociale rollen
• aanleren van praktische vaardigheden
• re-integratie in de maatschappij
• …

Wie kan aanmelden
• betrokken hulpverleners uit de GGZ kunnen aanmelden
• de cliënt kan zich rechtstreeks aanmelden

Hoe aanmelden
Een aanmelding kan telefonisch 

• 058 62 49 08

Meer info
Activiteitencentrum ‘tAnder

• Pannestraat 64  -  8630  Veurne
• info@tander.be
• www.bwow.be
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ACTIVERING
BUDDYWERKING      OOSTENDE

Doelgroep 
• personen met een psychische kwetsbaarheid
• als de drempel te hoog is om op eigen initiatief deel te nemen aan   
 vrijetijdsactiviteiten
• personen die omwille van hun psychische kwetsbaarheid moeilijk   
 aansluiting vinden bij anderen en 
• die op die manier risico lopen om (verder) geïsoleerd te geraken
• in de regio Oostende

o Oostende, Middelkerke, Bredene, Gistel, Oudenburg

Aanbod
Buddywerking 

• een vrijwilliger,  ook wel “buddy” genaamd, wordt gekoppeld aan een  
 persoon uit de doelgroep

o om het sociaal isolement te doorbreken en
o een re-integratie in de samenleving te bevorderen

• beiden ontmoeten elkaar voor 
o een babbel, een wandeling, fietstocht, een film…

• voor de concrete invulling van dit contact wordt rekening gehouden  
 met de verwachtingen en mogelijkheden van beiden. 

Het contact bij Buddywerking 
• verloopt gelijkwaardig 
• is niet hulpverleningsgericht (m.a.w. er wordt niet voorzien in één of  
 andere vorm van behandeling of begeleiding)
• het contact met de buddy is gratis

De professionele medewerker zorgt voor
• coaching
• het opvolgen van de contacten met de buddy 

Wie kan aanmelden
• iedereen uit bovenvermelde doelgroep
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Hoe aanmelden
Een aanmelding kan telefonisch 

• 059 50 05 00

Meer info
Buddywerking

• Frère Orbanstraat 143  -  8400  Oostende
• oostende@buddywerking.be
• www.buddywerking.be
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DRUGHULPVERLENING
DET  NOORD-WEST-VLAANDEREN                                           OOSTENDE

Afkorting
• DET  -  Drugs Expertiseteam

Doelgroep
• volwassenen
• jongeren
• met (een vermoeden van) een illegale drugproblematiek 
• wonend in de regio Oostende 

o Oostende, Middelkerke, Bredene, Gistel, Oudenburg 

Aanbod
Het DET staat in voor 

• onmiddellijk advies en consult
• screening en indicatiestelling
• netwerkopbouw en -coördinatie
• coaching van het netwerk
• psycho-educatie
• vorming en deskundigheidsbevordering
• toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. 

Het doel van deze werking is 
• het actief ondersteunen van alle zorgaanbieders uit de eerste lijn 
• alsook voor CLB, GTB, BJZ en justitiële sector

Wie kan aanmelden
Het DET 

• is rechtstreeks toegankelijk  voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn 
o huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties…

• alsook voor Centra Leerlingenbegeleiding (CLB), Gespecialiseerde   
 diensten voor Trajectbepaling en -begeleiding (GTB),  Bijzondere   
 Jeugdzorg (BJZ) en de justitiële sector
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Hoe aanmelden
Regio Oostende 

• 050 40 77 77 
o elke werkdag bereikbaar tussen 8u30 – 12u00

Info
Het DET Noord-West-Vlaanderen is een initiatief van 

• De Sleutel 
• CGG Noord-West-Vlaanderen.
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DRUGHULPVERLENING
DET  WESTHOEK                                           VEURNE

Afkorting
• DET  -  Drugs Expertiseteam

Doelgroep
• volwassenen
• jongeren
• met (een vermoeden van) een illegale drugproblematiek 
• wonend in de regio Veurne  

o Veurne, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem

Aanbod
Het DET staat in voor 

• onmiddellijk advies en consult
• screening en indicatiestelling
• netwerkopbouw en -coördinatie
• coaching van het netwerk
• psycho-educatie
• vorming en deskundigheidsbevordering
• toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. 

Het doel van deze werking is 
• het actief ondersteunen van alle zorgaanbieders uit de eerste lijn 
• alsook voor CLB, GTB, BJZ en justitiële sector

Wie kan aanmelden
Het DET 

• is rechtstreeks toegankelijk  voor alle zorgaanbieders uit de eerste lijn 
o huisartsen, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties…

• alsook voor Centra Leerlingenbegeleiding (CLB), Gespecialiseerde   
 dienst voor Trajectbepaling en -begeleiding (GTB),  Bijzondere   
 JeugdZorg (BJZ) en de justitiële sector
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Hoe aanmelden
Via DET Westhoek

• 0477 98 21 76
• info@detwesthoek.be

o elke werkdag bereikbaar tussen 08u30 – 12u00

Info
Het DET Westhoek is een initiatief van 

• het samenwerkingsverband Ambulante Drugzorg Westhoek
• met De Sleutel en Kompas vzw als partner
• en steun van Leader Westhoek
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DRUGHULPVERLENING
MSOC                                        OOSTENDE

Afkorting
MSOC = Medisch Sociaal Opvang Centrum

Doelgroep
• voor personen (en hun omgeving)  met een drugprobleem
• die het gevoel hebben dat ze nergens meer terecht kunnen voor hulp
• uit Oostende en omgeving

o Oostende, Middelkerke, Bredene, Gistel, Oudenburg

Aanbod
Het MSOC richt zich op bovenstaande doelgroep en zet in op 

• begeleiding, ondersteuning en behandeling van cliënten
• op medisch, psychisch en sociaal vlak. 

Het MSOC streeft naar 
• het terugdringen van schadelijke gevolgen van het drugsgebruik
• het verhogen van de levenskwaliteit van zowel gebruiker als hun   
 omgeving

Ontwenning is geen voorafgaande voorwaarde,  wel een uiteindelijke 
doelstelling.

De werking van het MSOC bestaat uit
• drughulpverlening
• instuif
• ouderwerking 
• spuitenruil

Een doeltreffende aanpak vereist een samengaan van sociale, 
psychologische en medische ondersteuning

• medisch
o verminderen of elimineren van druggebruik
o behandelen van druggerelateerde problemen
o screenen van infectieziektes en vaccineren
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• psychologisch

o behandeling van de drugproblematiek
• sociaal

o hulp bieden bij het opbouwen van sociale basisbehoeften
Er is een doorgedreven samenwerking met de reeds bestaande 

hulpverleners. 

Er is een maandelijkse bijeenkomst voor ouders met een drugsverslaafd 

kind.  

Het KIDO-team biedt daarnaast op proactieve wijze outreachende, 

geïntegreerde en intensieve gezinsbegeleiding aan bij drugafhankelijke 

ouders en hun jonge kinderen. 

Wie kan aanmelden
Het MSOC

• is rechtstreeks toegankelijk voor ieder

Hoe aanmelden
Aanmelden kan telefonisch

• 059 51 63 29     

• 059 51 63 09

Aanmelden kan ook
• ter plaatse 

Meer info
MSOC

• Perronstraat 1  -  8400 Oostende

• 059 51 63 29

• 059 51 63 09

• msoc@oostende.be

Openingsuren
o maandag, woensdag, vrijdag:  09u00 – 12u00  en  13u00 – 19u00
o dinsdag, donderdag: 09u00 – 12u00  en  15u00 – 19u00
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DRUGHULPVERLENING
DE SLEUTEL                      VEURNE

Doelgroep
• voor ieder met vragen rond drugs en druggebruik
• voor ieder die een drugsprobleem heeft en er effectief iets wil aan doen

Aanbod
De Sleutel richt zich op  bovenstaande doelgroep en zet in op 

• preventie
• crisisopvang
• ambulante hulpverlening

Bij het antennepunt te Veurne kan je terecht voor
• informatie over drugs en druggebruik
• advies
• ambulante begeleiding van druggebruikers, hun ouders en/of  partner
Indien nodig verwijst De Sleutel je door naar andere instanties.  
Er is tevens een nauwe samenwerking met het dagcentrum De Sleutel in Brugge. 

Wie kan aanmelden
De Sleutel

• is rechtstreeks toegankelijk voor ieder

Hoe aanmelden
Via DET Westhoek

• 0477 98 21 76
• info@detwesthoek.be

o elke werkdag bereikbaar tussen 08u30 – 12u00

Meer info
De Sleutel

• Heldenplein 1  -  8630  Veurne

• 058 33 56 11
• wim.vens@fracarita.org
• www.desleutel.be
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Openingsuren
• dinsdag:  09u30 – 18u00

o met aanwezigheid verslavingsarts: 15u00 – 18u00
• donderdag: 12u30 – 20u30
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