Overzicht Netwerk GGZ

Type organisatie
Eerstelijnswerking

Organisatie - Dienst
CAW
Onthaal

Deelwerkingen (slachtofferhulp, IFG, financiële
begeleiding, Relaties, bezoekruimte,…)

Opvanghuizen

JAC

Eerstelijnspsychologen (ELP)

Huidige werking

Contact

Het CAW blijkt bereikbaar via telefoon, chat en email. We werken voorlopig alleen op
0800 13 500
afspraak. Ons vrij onthaal is bijgevolg tijdelijk gesloten.
www.caw.be/contacteer-ons
Enkel op afspraak. We behouden bij voorkeur fysiek contact met de cliënten, maar bekijken
samen met de cliënten of digitale/telefonische contactmogelijkheden een voldoende
alternatief voor fysiek contact vormen. We doen huisbezoeken zoveel mogelijk buiten 0800 13 500
(stoepgesprekken en raamgesprekken), indien nodig maken we een afspraak in onze CAWgebouwen.
www.caw.be/contacteer-ons
De daklozencentra en opvangcentra blijven open. We behouden bij voorkeur fysiek contact.
Cliënten die in onze residentiële werkingen verblijven, mogen tijdelijk geen bezoek 0800 13 500
ontvangen.
www.caw.be/contacteer-ons
Het JAC blijkt bereikbaar via telefoon, chat en email. We werken voorlopig alleen op afspraak. 0800 13 500
Ons vrij onthaal is bijgevolg tijdelijk gesloten.
www.jac.be
De eerstelijnspsychologen blijven beschikbaar. Face-to-face contact, ook beeldbellen is
mogelijk. Raadpleeg uw huisarts voor een verwijsvoorschrift.

Voor volwassenen:
https://www.psyzuid.be/nl/aanbod/eerstelijnspsychologen/volw
assenen
Voor kinderen en jongeren:
https://www.psyzuid.be/nl/aanbod/eerstelijnspsychologen/kind
eren-amp-jongeren
Meer info via 0479/13.68.27

Konekti
Kinderen en jongeren tot 25 jaar

Psychiatrische thuiszorg

Vesta
Aanspreekfunctie
Coaching - advies
Zorgcoördinatie

ANZOH

Momenteel via online afspraken en telefonisch beluisterd waar verder ondersteuning kan
www.konektizwvl.be
geboden worden.
info@konektizwvl.be
+32 56 24 16 26
Blijft mogelijk
Blijft mogelijk
De werking gaat zo
veiligheidsvoorschriften.
De werking gaat zo
veiligheidsvoorschriften.
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info@beschutwonendebolster.be

CGG Mandel en Leie

CGG

Consultaties gaan bij voorkeur op de dienst door, waarbij we alle voorzorgsmaatregelen strikt De verwijzer meldt aan tijdens een van onze inbelmomenten,
in acht nemen. Cliënten dienen een mondmasker op te houden vanaf het binnenkomen tot waarbij deze met een van onze hulpverleners kan overleggen.
het buitengaan. Dit mondmasker dienen de cliënten zelf mee te hebben.
Die inbelmomenten gaan elke week op maandag, woensdag en
donderdag door. Telkens van 10u30 tot 12u op 056/23 00 23
https://www.cggml.be/
Mobiele support team corona voor Vlaamse WZC / VAPH/ jeugdzorg

Psychologen/
psychotherapeuten

Mobiele teams

Psychologenkring Kortrijk

lijst leden met mogelijke ondersteuning

0492/97 08 24 chloe.soens@cggml.be

http://www.psychologenkringkortrijk.be/vind-een-psycholoog/

Mobiel team acute zorg – Impact
Aanmeldingen
Blijft mogelijk
Behandeling - begeleiding

Face-to-face contacten + beeldbellen + telefonische contacten

Mobiel team langdurige zorg – Amphora
Aanmeldingen

Blijft mogelijk

Behandeling - begeleiding

Face-to-face contacten + beeldbellen + telefonische contacten

Dia-Mo (dubbeldiagnose)

Face-to-face contacten + beeldbellen + telefonische contacten

AZ Groeninge
PAAZ
Algemene ziekenhuizen
EPSI
Ambulant team EPSI
Dagtherapie BRES
Ambulante consultaties

Normaal opnamebeleid en normale werking, met veiligheidsmaatregelen.
Normale werking 24/7 via de algemene spoedopname.
Huisbezoeken gaan door met nodige veiligheidsmaatregelen.
Normale werking met strikte veiligheidsafspraken.
Normale werking.

0471/12.40.56
info@impact.pcmenen.be

0471/12.42.10
info@amphora.pcmenen.be

0476/550370
hilde.vanacker@amandus.broedersvanliefde.be

056/631930

aanmeldingen via 056/633660 of via formulier op website
www.azgroeninge.be of via e-mail naar
psychiatrie@azgroeninge.be

OLV van Lourdes Waregem
PAAZ
De PAAZ werkt terug zoals voordien, alle therapieën gaan terug door weliswaar met de

info@ziekenhuiswaregem.be
056/62.31.11

Ambulante consultaties
Psychiatrische Thuiszorg

Psychiatrisch Centrum Menen
Opname
Psychiatrische
ziekenhuizen

Ambulante consultaties gaan ook terug door zoals voordien.
PZT werkt verder door mits voorafgaand telefonisch contact of men geen ziektesymptomen

Er wordt verder opgenomen in het PCM.
Psychiatrische
ziekenhuizen

Bezoek

Bezoek: 1 vaste persoon en 1 ander persoon per week (niet tesamen). Excl. kinderen jonger
dan 12 jaar.

Dagtherapie

Patiënten van de Pendel en ContACT kunnen naar het ziekenhuis komen. Er gelden wel
strenge voorzorgsmaatregelen. Zo moeten de regels van de overheid gevolgd worden m.b.t.
Ambulante consultaties zijn mogelijk. U dient een eigen mondmasker te dragen in de
wachtzaal en tijdens de consultatie.

Ambulante consultaties

PZ H. Familie Kortrijk
Opname

Bezoek

Normaal opnamebeleid.
PCR-testing bij nieuwe opnames.
Alle patiënten zijn verplicht een mondmasker te dragen binnen het ziekenhuis.
Bezoek binnen het ziekenhuis is enkel op afspraak.

Dagtherapie
Ambulante consultaties

Verplicht dragen van mondmasker.
Gescheiden van de residentiële werking waarbij fysieke dagtherapie (mondmaskerplicht)
Normale werking.

056/ 52 14 51
info@pcmenen.be

056/ 24.52.11
info@pzhfamilie.be

Verplicht dragen van mondmasker.

De Bolster

Beschut Wonen

De werking van beschut wonen gaat zo goed als mogelijk normaal door. De gesprekken gaan
gewoon door. Er wordt mogelijks via beeldbellen/telefonisch ondersteund zowel naar
gekende cliënten als nieuwe aanmeldingen (ind. gesprekken en overleg). F2F contacten zijn
mogelijk bij gekende cliënten, bij voorkeur in de buitenlucht met inachtname van alle
veiligheidsvoorschriften (social distancing, handhygiëne, mondmasker). Bezoek in de
woningen is beperkt toegelaten.

056/37.33.46

begeleid.wonen@beschutwonendebolster.be
De Rank (onderdeel van De Bolster)

Eigen Woonst

De MaRe
Groepsprogramma
Revalidatiecentra

Blijft zijn werking behouden zoals voor de corona-crisis, mits inachtname van de richtlijnen
uiteraard. De begeleiding legt nog steeds huisbezoeken af. Bewonersvergaderingen of
activiteiten in het kader van activering kunnen jammer genoeg niet doorgaan.

info@vzwbeschutwonenderank.be

Beschut Wonen begeleiding lopen quasi als voorheen (met de voorzorgsmaatregelen rond
056/53.03.03
mondmaskers, handhygiene en afstand, bij voorkeur in open lucht). Ook de bezoekregeling is
zoals iedere burger ook weer met een aantal voorzorgsmaatregelen (te vinden op onze
ew@eigenwoonst.be
website).

De MaRe
Groepsprogramma
Revalidatiecentra

Arbeidscoaching GGZ

Open met een lagere bezetting met aandacht voor alle veiligheidsvoorschriften.
Intakegesprekken kunnen opnieuw standaard in vivo doorgaan, mits gebruik van een
plexischerm in de gespreksruimte. Mits de nodige voorzorgsmaatregelen in acht kunnen
genomen worden kan extern overleg (zoals een gesprek op locatie bij werkgever, 056/23 10 61 - 0499/88 40 86
vrijwilligerswerk of stageverlener) gepland worden.
Beeldbellen blijft de voorkeur genieten, indien nodig gaan afspraken terug op locatie door,
ook op de antennepunten te Menen en Waregem. Na elk gesprek wordt de ruimte ook Tessa Byn – 0491/37.78.71
ontsmet om het veilig te maken voor de volgende cliënt.
Voor het antennepunt in Menen dienen cliënten aan te bellen bij ‘De Brug-Wachtzaal’. Voor
het antennepunt te Waregem dienen cliënten aan te bellen bij ‘CGG’.
John Deloof – 0472/89.62.70

t AC-oord
Activiteitencentra

’t Ac-oord is open met een beperkt aantal buitenactiviteiten met een beperkte groep. Ook de
binnenactiviteiten gaan door met beperkt aantal deelnemers en een beperkt aantal activering@eigenwoonst.be
momenten in de week. Er wordt gewerkt met vaste bubbels.
056/23 54 47

TrACee
Werking

Open met kleinere bezetting. We werken met vaste bubbels

Aanmeldingen

Kennismakingsgesprekken gaan door en nieuwe mensen kunnen terug opstarten.

Domino

Wij zijn open met een lagere bezetting met aandacht voor alle veiligheidsvoorschriften. 056/20.17.91
Kennismakingsgesprekken gaan door en nieuwe mensen kunnen terug opstarten. Er wordt
info@arbeidszorg-domino.be
gewerkt met vaste bubbels

Travo

Travo is open, doch nog niet met volledige doelgroepmedewerkers-bezetting, omwille van
afstandsmaatregel. We bouwen stelselmatig het aantal toegelaten doelgroepmedewerkers
op. Alle voorzorgsmaatregelen worden gevolgd (mondmaskers, hygiëne, afstand,
circulatieplan, …).

Arbeidszorg

056/37.49.29
info@tracee.be

actravo@eigenwoonst.be
056/51 88 61

Kompas - Ambulant
Drugsexpertiseteam regio zuid
Drughulpverlening

Ambulante drugzorg Kortrijk

Bij de nieuwe aanmeldingen gaan we het eerste gesprek face to face doen om daarna zoveel
0473 53 57 98 (permanentie elke voormiddag maandag tem
als mogelijk via video verder op te volgen. Enkel wanneer het haalbaar & aangewezen is kan
vrijdag) adk.algmeeen@kompasvzw.be
worden overgegaan tot face to face.
Video-werk is de norm maar face to face kan waar wenselijk, aangewezen en haalbaar’. Hier
ook nog altijd met de max veiligheidsmaatregelen.
056 22 35 39 adk.algemeen@kompasvzw.be

Ambulante drugzorg Waregem

Video-werk is de norm maar face to face kan waar wenselijk, aangewezen en haalbaar’. Hier
056 60 86 60 adk.algemeen@kompasvzw.be
ook nog altijd met de max veiligheidsmaatregelen.

Ambulante drugzorg Menen

Video-werk is de norm maar face to face kan waar wenselijk, aangewezen en haalbaar’. Hier
ook nog altijd met de max veiligheidsmaatregelen.
056 51 44 13 adk.algemeen@kompasvzw.be

MSOC Kortrijk Kompas

Deze blijven verder werken volgens de modaliteiten zoals in het verleden. Hier extra, extra
aandacht voor de afgesproken veiligheidsmaatregelen.
0473 52 93 02 adk.algemeen@kompasvzw.be

Kompas Crisishulp aan Huis

Voor Kompas aan Huis worden alle crisisinterventies face to face uitgevoerd. Bij de nieuwe
aanmeldingen gaan we het eerste gesprek face to face doen om daarna zoveel als mogelijk
via video verder op te volgen. Enkel wanneer het haalbaar & aangewezen is kan worden 0474 26 09 74 kompasaanhuis@kompasvzw.be
overgegaan tot face to face.

DoDo Roeselare

Video-werk is de norm maar face to face kan waar wenselijk, aangewezen en haalbaar’. Hier
ook nog altijd met de max veiligheidsmaatregelen.
0472 20 04 10 adk.algemeen@kompasvzw.be

ODET (WINGG)

Video-werk is de norm maar face to face kan waar wenselijk, aangewezen en haalbaar’. Hier 051 43 29 93 (permanentie regio zuid elke donderdag tss 13-16
ook nog altijd met de max veiligheidsmaatregelen.
uur)

Kompas - Residentieel
Crisisprogramma
KTP De Kier

werking verloopt normaal
werking verloopt normaal

Stijn.Vandommele@kompasvzw.be
Stijn.Vandommele@kompasvzw.be

