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Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum
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OUTREACHModule Klinisch assessment

Met deze module schatten we de nood aan psychia-
trische zorg en de vereiste zorgintensiteit in. We 
gebruiken hiervoor instrumenten maar doen ook 
vaak aan korte procesdiagnostiek aan de hand 
van gesprekken met de jongere en zijn context. 
De module wordt afgesloten met een gezamenlijk 
adviesgesprek. De Gemeenschapsinstelling kan over 
de inhoud hiervan rapporteren aan de jeugdrecht-
bank, rekening houdende met de bepalingen binnen 
het beroepsgeheim. Het Outreachteam schrijft geen 
diagnostische verslagen naar de jeugdrechtbank 
noch aan de Gemeenschapsinstelling. Het voert 
geen expertise-onderzoeken uit in opdracht van de 
rechtbank. 

Module Diagnostiek en begeleiding
We bieden jeugdpsychiatrische begeleiding aan: 
psychotherapeutische gesprekken met de jongere 
en/of context, agressieregulatie, farmacotherapie... 
De doelstellingen van de begeleiding worden zo 
goed mogelijk omschreven tijdens de intake en 
worden regelmatig geëvalueerd. We streven er naar 
om het aanbod maximaal te laten aansluiten op het 
bestaande behandelingsplan van de jongere. In het 
kader van zorgcontinuïteit kunnen we ook langdurige 
begeleiding aanbieden wanneer de jongere de 
Gemeenschapsinstelling verlaat (en binnen een 
redelijke afstand vanuit Geel verblijft).

Diagnostiek 
Gebeurt enkel in functie van het realiseren van een 
beter zorgaanbod en gebeurt meestal tijdens een 
begeleiding of behandeling. 

Via anamnese en observatie stellen we de vereiste 
jeugdpsychiatrische zorgintensiteit vast en eventueel 
de aanwezigheid van een jeugdpsychiatrische stoor-
nis. We geven advies over jeugdpsychiatrische behan-
deling, begeleiding of oriëntatie.
Diagnostiek is onderdeel van een vertrouwensrelatie 
tussen psychiater en jongere en valt onder het 
medisch beroepsgeheim.
De module wordt afgesloten met een adviesgesprek. 
Het schriftelijk verslag hiervan valt onder de regels 
van het beroepsgeheim en wordt enkel gericht aan de 
jongere, eventueel zijn ouders en behandelend arts.

Hoe aanvragen? 
Elke module kan telefonisch of per e-mail aan-
gevraagd worden bij het Outreach-team. 

Contact
OPZ Geel - Outreach
Dokter Sanodreef 4 - 2440 Geel
T  014 - 57 91 30
E  mobiel.team.outreach@opzgeel.be

Folder voor medewerkers 



Outreachteam OPZ Geel
Het Outreach-team behoort tot het Openbaar 
Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) Geel en biedt jeugd-
psychiatrische ondersteuning aan jongeren tijdens of 
na hun verblijf in de Gemeenschapsinstel-lingen De 
Markt en De Hutten.
Het team bestaat uit een kinder- en jeugdpsychiater, 
psychiatrische verpleegkundigen, psychologen, (non-
verbale) therapeuten en een opvoeder. 

Werkwijze
Het Outreach-team kan op vraag van de Gemeen-
schapsinstelling advies verlenen en ondersteuning 
bieden in de behandeling van jongeren met een 
psychiatrische zorgvraag. Het team werkt in 3 
modules: module ‘bespreking en advies’, module 
‘klinisch assessment’ en module ‘diagnostiek en 
begeleiding’. Alvorens een traject op te starten, is het 
belangrijk dat de verwachtingen van zowel de jongere 
en de context als van de Gemeenschapsinstelling 
wederzijds afgestemd worden met het aanbod van 
het Outreachteam. De afstemming gebeurt door 
een gezamenlijke intake en regelmatige evaluatie-
gesprekken die bij aanvang van het zorgaanbod met 

alle betrokkenen gepland worden. Een casemanager 
van het Outreachteam beheert het Outreach-dossier 
en verzorgt de voornaamste contacten.

Module Bespreking en advies
Het Outreach-team kan ingeroepen worden om 
kennis te verruimen op gebied van jeugdpsychia-
trische stoornissen en zorg. Via deze kennisdeling 
willen we de hulpverleners sterker maken in het 
begeleiden van jongeren of gezinnen met complexe 
psychiatrische problematieken. We verlenen advies, 
bieden psycho-educatie aan en nemen indien gewenst 
deel aan netwerkoverleg. Voor deze module is geen 
intake vereist. In deze module wordt besproken of 
een jongere kan of dient te worden aangemeld bij het 
Outreachteam. Nadien kan het Outreachteam een 
intake aanbieden. 

Intake
De modules ‘Klinisch assessment’ en ‘Diagnostiek 
en begeleiding’ starten altijd met een intake. Dit is 
een uitgebreid kennismakingsgesprek waarbij zowel 
de jongere, zijn context, de betrokken psycholoog 
(dossierverantwoordelijke) van de Gemeenschapsin-
stelling als medewerkers van het Outreach-team 
aanwezig zijn. Tijdens de intake worden wederzijdse 
verwachtingen geëxploreerd, de hulpvragen in kaart 
gebracht en de doelstellingen van het aanbod in over-
leg bepaald. De jongere dient vooraf geïnformeerd te 
zijn over de aanmelding en dient akkoord te gaan met 
het intakegesprek. Ons aanbod kadert volledig binnen 
de vrijwillige hulpverlening. 
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