
De patiënt wint

De patiënten zullen nog actiever betrokken worden 
bij hun behandeling en bij beslissingen over hun 
levensloop. Ze krijgen die zorg die ze nodig hebben, 
niet meer, niet minder. We zetten hen aan om te 
groeien in zelfstandigheid en sociale vaardigheden.

Zo nodig werken meerdere teamleden samen, elk 
met een eigen expertise, om de beste oplossing uit 
te werken. De zorg die we bieden moet aangepast 
zijn aan de vraag en mee evolueren met de noden 
van de patiënt. We verruimen de mogelijkheden 
door pleegzorg ook deeltijds aan te bieden, of 
voor beperkte periode, of in ondersteunende of 
behandelende vorm.

We nemen de tijd om de vernieuwingen door te 
voeren op maat van de mensen waar we mee 
werken. We dragen er zorg voor dat we het 
waardevolle van de Geelse gezinsverpleging 
behouden en sterker maken. Met nieuwe impulsen 
en in aangepaste vorm wordt het een model dat 
ook elders in Vlaanderen een oplossing kan bieden 
voor mensen die nu vruchteloos op geschikte zorg 
wachten.

Pleegouders gezocht

Hebt u een kamer vrij, een plaats aan tafel? Of hebt 
u een aanleunstudio beschikbaar? Wilt u iemand 
een ‘nieuwe thuis’ bieden? Of ondersteunen op weg 
naar herstel? Wilt u samen met ons zorg dragen 
voor een kwetsbare mens, ook al weet u dat het 
niet altijd gemakkelijk is? Tijdelijk of op langere 
termijn? Voltijds of voor een paar dagen per week?

OPZ Geel is steeds op zoek naar kandidaat-
pleegouders in het arrondissement Turnhout: voor 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Neem 
contact met ons op als u hier interesse voor hebt. 
We hebben graag met u een vrijblijvend gesprek.

OPZ Geel ondersteunt zijn pleeggezinnen door:
— professionele begeleiding van het mobiel team
— een permanentiedienst die 24u op 24u beschik-

baar is
— beschikbaarheid van de diensten van het psy-

chiatrisch zorgcentrum
— garantie van overname van zorg
— mogelijke dagbesteding van de patiënt in het 

OPZ Geel.

Voor kosten en geboden zorg ontvangen pleegou-
ders een belastingvrije vergoeding die maandelijks 
wordt uitbetaald.

Contact

Secretariaat Rehabilitatie 
Telefoonnummer: 014 57 90 89 
E-mail: rehabilitatie@opzgeel.be 

OPZ Geel 
Dokter Sanodreef 4 
2440 Geel

Een nieuwe toekomst voor 
psychiatrische gezinsverpleging



Doelgroepenwerking

De psychiatrische gezinsverpleging 
werkt sinds het voorjaar van 2011 
met drie doelgroepen volgens leef-
tijd. Voor elke doelgroep voorzien we 
een aanpak op maat. De doelgroepen 
zijn:

— kinderen en jongeren (jonger dan 
18 jaar)

— volwassenen (ca. 18 tot 65 jaar)
— ouderen (ouder dan 65 jaar)

Iemand van 30 jaar heeft andere no-
den dan iemand van 70 jaar, of dan 
een adolescent of kind. Ze vragen elk 
een eigen benadering. Met de inde-
ling in doelgroepen kunnen we zorg 
bieden op maat van elke leeftijds-
groep. Deze doelgroepen sluiten ook 
aan bij de indeling van ons zieken-
huis. En we scheppen duidelijkheid 
voor artsen of andere zorgverleners 
die willen doorverwijzen.

Totnogtoe beperkte de psychiatrische 
gezinsverpleging zich tot Geel en de 
buurgemeenten. In de toekomst zal 
psychiatrische gezinsverpleging mo-
gelijk zijn in het hele arrondissement 
Turnhout.

Mobiele teams

Voor elke doelgroep is er een mobiel team 
dat is samengesteld uit hulpverleners met 
een verschillende opleiding: psychiater, 
verpleegkundige, maatschappelijk werker, 
therapeut, psycholoog. Ze werken met de 
nieuwe methode F-ACT. Die methode is 
speciaal ontwikkeld voor het werken met 
psychiatrische patiënten die voor lange tijd 
van zorg afhankelijk zijn.

Verschillende vormen van zorg

OPZ Geel bood totnogtoe vooral één vorm van 
psychiatrische pleegzorg aan: langdurig verblijf 
voor stabiele patiënten die lange tijd zorg nodig 
hebben. Die zorg blijven we aanbieden.

Om nog meer op maat te kunnen werken, willen we 
gezinsverpleging ook op andere manieren inzetten, 
zodat het bruikbaar is voor verschillende doelen, 
leeftijden en problematieken. Opvang in een gezin 
kan in de tijd beperkt zijn, of het kan deeltijds.

Een patiënt kan in een pleeggezin verblijven 
in afwachting dat hij zelfstandiger kan wonen, 
bijvoorbeeld na een lange opname in het 
ziekenhuis. Of het kan ondersteunend zijn om het 
natuurlijke gezin of de omgeving waarin de patiënt 
verblijft in hun zorg bij te staan. Of het verblijf in 
het gezin kan deel uitmaken van de behandeling.
De laatste twee vormen van pleegzorg – 
ondersteunend en behandelend – passen we al toe 
in de gezinsverpleging voor jongeren. We willen ze 
ook voor ouderen en volwassenen aanbieden. 

Aan elke patiënt wijzen we een vertrouwensper-
soon toe. Die vertrouwenspersoon blijft de patiënt 
volgen gedurende de hele periode van zijn herstel, 
ook na een opname of wanneer de patiënt naar 
een andere woonvorm verhuist. Zo blijft de zorg 
verzekerd.

De leden van het mobiel team kijken door hun 
verschillende deskundigheid vanuit verschillende 
invalshoeken naar de patiënt. Ze hebben elk hun 
eigen inbreng bij de bespreking van de patiënt en 
gaan samen op zoek naar de best mogelijke zorg.


