
gesloten/enkel opvolging voor gekende personen
aangepaste werking
werking verloopt (min of meer) normaal

Regio Organisatie Dienst Aanbod Contact
Noord APZ Sint Lucia Opname Opnames mogelijk 03 760 07 00

Bezoek aangepaste bezoekregeling (met max aantal bezoekers)

Dagtherapie (KDS en KDB)
kleinere groepjes, maar nog rechtstreeks contact. 
Therapie gaat door.  03 760 07 51 (Griet)

Ambulante consultaties
FTF contact mogelijk, alsook telefonische en video 
gesprekken (afh. van situatie)

PVT

opname mogelijk. Bezoekers komen niet in PVT, maar in 
aparte bezoekersruimte. Bewoners mogen nog naar huis. 
Scheiding van woongroepen.

Werksaam gewone werking, maar beperkte capaciteit 
coördinator Manyak (0473 88 23 
12) 

Noord PC St. Hiëronymus Opname opnames mogelijk
Infopunt via algemeen nummer         
03/776 00 41

Bezoek één bezoeker per patiënt

Dagtherapie 
werking wel wat verstoord (kleinere groepen, aangepast 
therapiepogramma). Thuishospitalisatie mogelijk 03 780 38 96

Ambulante consultaties
FTF contact mogelijk, alsook telefonische gesprekken (afh. 
van situatie)

Activiteitencentrum (Witte Hoeve)
loopt door, maar beperkt aantal aanwezigen door 
afstandsregel 03 776 50 99

Calando

gewone werking, wel andere locatie (op campus 
ziekenhuis). Allerhande veiligheidsmaatregelen, o.a. 
temperatuur nemen. 0499/90.46.12.

PVT

bewoners mogen niet meer alleen naar buiten (enkel 
onder begeleiding van medewerker of familie). Bezoek 
nog mogelijk.  03 780 38 37

Noord Ontmoetingcentra Zigzag/BOTS open, mits dragen mondmasker 
ZigZag 03/778.25.53
Bots  0476/ 20 54 89



Noord Beschut Wonen Waasland
HB en FTF  contact nog mogelijk. Met externen: enkel 
hoogst nodig/dringend overleg, inzet (beeld)bellen.

coördinator Manyak (0473 88 23 
12) 

Noord (Lokeren/Moerbeke)Mobiel team Langdurige Zorg (MoBil)
Begeleiding loopt door, waar nodig aangepast naar 
telefonische contacten Isabelle (0478/92.90.66)

Noord (Lokeren/Moerbeke)Mobiel crisis Team (MCT)
Begeleiding loopt door, waar nodig aangepast naar 
telefonische contacten 09/332 14 14

Noord/Midden Mobiel team Acute Zorg (MTAZ)
Begeleiding loopt door, waar nodig aangepast naar 
telefonische contacten 03/760 07 23

Noord Mobiel team Langdurige Zorg (MTLZ)
Begeleiding loopt door, waar nodig aangepast naar 
telefonische contacten. 0471 66 09 93

Noord AZ Nikolaas PAAZ
opname mogelijk, alsook dagtherapie is geopend (nemen 
temperatuur en werken met bubbels)

03/760 74 20 (Covid 
verantwoordelijke: Sara De Smet)

Vanaf de derde opnamedag is bezoek mogelijk: meerdere 
malen per week en vooraf in te plannen. Patiënten mogen 
nog op uitgang (naar huis)

Noord CAW Inloopcentrum Den Durpel

open, maar beperkte plaatsen 12 i.p.v. 40-50 voor 
corona). Enkel koffie, thee en water bieden ze gratis aan. 
Ze verkopen niets meer om uitwisseling van geld (en 
mogelijke besmetting te vermijden). 0493 40 91 22

Noord CGG Waas en Dender Reguliere werking (volwassenen)
Zoveel mogelijk (beeld)bellen. In sommige gevallen FTF 
mogelijk. Met externen enkel digitaal afstemmen 078/35 34 35

Outreachwerking (ouderen)
Groepstherapie
aanbod COVID-19 Wanneer hulpverleners op de eerste lijn merken dat een 

cliënt niet voldoende kan geholpen worden met een 
eenvoudig ondersteunend gesprek (counseling) kunnen zij 
hun cliënt doorverwijzen naar het CGG waar 
gespecialiseerde telefonische hulp beschikbaar is.

Noord Beschut Wonen Pro Mente

externen toegelaten na afspraak/1bezoeker per persoon. 
Voorkeur dat bewoner elders op bezoek gaat.



Noord/Midden CGG De Drie Stromen Reguliere werking (volwassenen)
Zoveel mogelijk (beeld)bellen. Indien niet 
mogelijk/wenselijk gevallen FTF mogelijk. 052/21 36 95

Outreachwerking (ouderen)
Groepstherapie
aanbod COVID-19 Wanneer hulpverleners op de eerste lijn merken dat een 

cliënt niet voldoende kan geholpen worden met een 
eenvoudig ondersteunend gesprek (counseling) kunnen zij 
hun cliënt doorverwijzen naar het CGG waar 
gespecialiseerde telefonische hulp beschikbaar is.

Midden Mobiel team Langdurige Zorg (MTLZ) gewone dienstverlening, waar nodig (beeld)bellen. 0485 33 06 63

Aanmeldingen worden wel chronologisch bijgehouden 

Midden Beschut Wonen Pro Mente

externen toegelaten na afspraak/1bezoeker per persoon. 
Voorkeur dat bewoner elders op bezoek gaat

Midden Activiteitencentrum (De Loft)

Starten geen nieuwe trajecten, maar gekende mensen 
blijven welkom. Verminderde capaciteit, 5 mensen per 
dagdeel welkom. Proberen ervoor te zorgen dat iedereen 
minimaal 1 maal per week kan komen. 052 22 03 54

Midden AZ Sint Blasius PAAZ

opnames mogelijk, alsook groepstherapie maar in 
beperkte groepen. Patiënt wordt getest bij aankomst op 
afdeling

052/25 25 95 
(hoofdverpleegkundige)

bezoek één bezoeker per patiënt per dag. Uitgang is ook mogelijk. 

Zuid PC Ariadne Opname Opnames mogelijk 
Bezoek  1 bezoeker per patiënt.

Dagziekenhuis
gewone werking, indien patiënt in quarantaine zit of ziek 
is zetten zij in op (beeld)bellen

Ontmoetingscentrum ('t Evenwicht) gesloten (afhaalmaaltijden mogelijk)
Activiteitencentrum (SAVA) Normale werking, maar verminderde capaciteit

Zuid Beschut Wonen Reymeers gewone dienstverlening, mits veiligheidsvoorschriften. 053 80 87 46



Zuid Mobiel team acute zorg (MTAZ)
gewone dienstverlening, waar nodig (als mensen ziek zijn 
of in quarantaine zitten) (beeld)bellen. 0472/30 78 88 

Zuid  Mobiel team langdurige zorg (MTLZ)
gewone dienstverlening, waar nodig (als mensen ziek zijn 
of in quarantaine zitten) (beeld)bellen. 0493/51 90 43

Zuid CGG ZOV Reguliere werking (volwassenen) gewone werking (F2F contacten) info via 078/15 55 70
Outreachwerking (ouderen)
Groepstherapie
aanbod COVID-19 Wanneer hulpverleners op de eerste lijn merken dat een 

cliënt niet voldoende kan geholpen worden met een 
eenvoudig ondersteunend gesprek (counseling) kunnen zij 
hun cliënt doorverwijzen naar het CGG waar 
gespecialiseerde telefonische hulp beschikbaar is.

Zuid OLV Ziekenhuis PAAZ
opnames mogelijk, 1 bezoeker per patiënt, uitgang wordt 
bekeken bij opname. 053/72 43 60

Zuid ASZ PAAZ
nieuwe opnames mogelijk, 1 bezoeker/patiënt - tijdelijke 
verhuis naar campus Geraardsbergen (mogelijks tot mei) 054 43 21 11 

Zuid De Kiem ambulant centrum Geraardsbergen
gewone werking (FTF contacten steeds op afspraak, ook 
inzet op videobellen en telefonische contacten)

Zuid Traject 

zetten vooral in op (beeld)bellen. Waar nodig nog FTF 
contact. Er is een opnamestop tot eind november (bij 
crisis kan begeleidingsvraag wel bekeken worden. 053 .72 37 15

Netwerkbreed Advies&Coaching ADS Oriëntatie/Advies Telefonische/Mail bereikbaarheid blijft behouden 0499/90 49 44
Intervisie
Vorming

Coaching
Individuele coaching kan FTF - in groep met 
voorzorgsmaatregelen

COVID-19 zorg voor zorgverleners 

Netwerkbreed ELP lijst ELP te consulteren op www.ggzads.be 

Meeste psychologen werken  FTF - al dan niet met 
bepaalde veiligheidsmaatregelen.

0490/ 41 19 02 
(projectmedewerker ma nm, do, 
vrij)



Netwerkbreed Psychologen en psychotherapeuten

FTF gesprekken al dan niet met bepaalde 
veiligheidsmaatregelen, ook inzet op (beeld)bellen.

https://www.vind-een-
psycholoog.be/, 
https://www.vindeentherapeut.be/

Netwerkbreed PARCOER vzw
Aanmeldingen mogelijk zowel FTF als digitaal, wordt 
bekeken met cliënt wat meest wenselijk is. 052/52 29 07
normale werking, mits veiligheidsvoorschriften

Netwerkbreed CAW Opvanghuizen Blijven open maar groepsactiviteiten zijn geannuleerd 
Onthaal proberen zoveel mogelijk op afspraak te werken 0800/13 500 (voor hulpvragers)
JAC


