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Op de kalender van navormingen in 2020 staan drie lunchcauserieën (LC), twee avondseminaries
(AS) en een studiedag (SD). Voor elk van die navormingen wordt accreditering aangevraagd.
Spreker(s)

Thema

Accreditering*

LC 13 maart
om 12u

Sabine Cocquyt,
Filoloog en
rouwtherapeut

Het spijt me: over bemiddeling tussen slachtoffers en veroorzakers van
verkeersongevallen.

Ethiek en
economie
2 CP

LC 8 mei om
12u

Dr. Caroline Debruyne,
Kinder- en
jongerenpsychiater,
Annemie Wauters,
Pedagoog

Kinderen in zorggezinnen: aanpak en
ervaringen met heel jonge kinderen

Psychiatrie
2 CP

Datum

E-mail: info@opzgeel.be
www.opzgeel.be

Redactieleden

AS 4 juni
om 20u15

Dr. Hendrik Peuskens
Psychiater en
psychotherapeut

Verslaving aanpakken: ambulant
ontwennen, ook in de thuissituatie

Psychiatrie
2,5 CP

AS 24 sept.
om 20u15

Karine Moykens,
Secretaris-generaal
departement WVG

De impact van de vergrijzing op onze
samenleving en op de zorg

Ethiek en
economie
2 CP

LC 30 okt.
om 12u

Sofie de Smet
Doctor in de
psychologie en
kunstwetenschappen

Hoe theater een rol kan spelen
bij het ombuigen van ervaringen
in verband met collectief geweld,
gedwongen migratie en asiel.

Psychiatrie
2,5 CP

Dilemma’s en grijze zones in de zorg

Psychiatrie
6 CP

SD 3 december Walter Krikilion e.a.

Tel 014 57 91 11
Fax 014 58 04 48

Patiëntenzorg), Mieke Mondelaers (directeur
divisie Ouderen en verpleegkundig directeur),
Mieke Celen (psychiater),
Els Keuleers (psychologe),
Anita Van Den Plas (directeur divisie

De lunchcauserieën (LC) starten om 12u met soep en een broodje, waarna de causerie en
het debat volgen. Bedoeling is thema’s aan te reiken die de brug slaan tussen psychiatrie en
maatschappij. Lunchcauserieën zijn bedoeld voor een breed, geïnteresseerd publiek.
De avondseminaries (AS) starten om 20u15. Avondseminaries zijn bedoeld voor huisartsen, psychiaters, neurologen, psychologen, verpleegkundigen, therapeuten en andere belangstellenden
uit het werkveld van de gezondheids- en welzijnszorg. Er is een uiteenzetting door een deskundige spreker en een vragen- en discussieronde. De avond wordt afgesloten met een informele
babbel bij een drankje.

Avondseminaries en lunchcauserieën vinden plaats in het OPZ Forum, Dokter Sanodreef 4 in Geel.
Deelnemen is gratis. Omwille van organisatorische redenen worden de deelnemers wel verzocht
zich vooraf in te schrijven via onze website www.opzgeel.be, (of telefonisch: 014 57 91 98).
Een keer per jaar organiseert het OPZ Geel ook een studiedag (SD). Dit jaar is de studiedag
gewijd aan “Dilemma’s en grijze zones in de zorg”. De studiedag heeft plaats op donderdag 3
december 2020 in cultuurcentrum de Werft in Geel.

LENTE 2020

Verslavingszorg in de Kempen
Vzw ’t Kader* heeft een locatie gevonden voor een centrum voor verslavingszorg in de Kempen.
Het centrum wordt uitgebouwd op de plek van het huidige complex Berkven in de Ericastraat in
Geel. Vorig jaar was gestart met verbouwingen aan een hoeve vlakbij de Zegge om dit project
te huisvesten, maar allerlei obstakels schoven de realisatie op de lange baan. Nu is er een
alternatieve locatie in Berkven, waar tijdelijk nog assistentiewoningen gevestigd zijn.

Volwassenen), Julienne Aerts (ombudsvrouw),
Johan Claeys (communicatieadviseur)
Eindredactie
Johan Claeys

* Rubriek waarvoor accreditering is aangevraagd.

Activiteitenkalender

Walter Krikilion (stafmedewerker

Bladmanagement en productiebegeleiding
Marina Nys, Hilde Daniels
Redactieadres
Bijdragen voor of reacties op dit
blad kunnen gestuurd worden naar:

Redactiesecretariaat Passano
Communicatiedienst
Dokter Sanodreef 4 – 2440 Geel
Telefoon: 014 57 91 98
E-mail: johan.claeys@opzgeel.be
Verantwoordelijke uitgever:
Pieter Jans

Dokter Sanodreef 4 - 2440 Geel

De voorziening zal bestaan uit 15 residentiële plaatsen, waarvan 8 voor mensen met een ernstige verslaving die nood hebben aan een ontwenningstraject van 6 weken tot 3 maanden; en
7 plaatsen voor mensen die gedurende zes maanden tot een volledig jaar meer intensief aan
hun problematiek werken. Zorggebruikers krijgen de kans om in een rustige en prikkelarme
omgeving bezig te zijn met hun herstel, door onder andere te werken in de moestuin, te wandelen en te sporten in de natuur, te zorgen voor dieren.
De aanpassingswerken aan Berkven zullen enkele maanden duren en het ontwenningsprogramma moet in het najaar operationeel zijn. Het intensievere zorgprogramma kan zes maanden later starten.
Naast financiering door de Vlaamse overheid mag ’t Kader rekenen op financiële ondersteuning van de 27 Kempense lokale besturen en het OPZ Geel. OPZ Geel financiert de gebouweninfrastructuur. Met onze expertise kan een kwalitatieve zorginfrastructuur worden gerealiseerd die rekening houdt met de normen binnen zorgvoorzieningen, met duurzaamheid, maar
ook met de noden van de omgeving.
Momenteel is er geen revalidatievoorziening voor verslavingszorg in de Kempen en wie elders
gaat aankloppen, botst op lange wachtlijsten. Dat is nefast. OPZ Geel is daarom al vele jaren
pleitbezorger voor een dergelijk revalidatieaanbod.

* ’t Kader staat voor Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie.
Zowel de eerstelijnszorg (Welzijnszorg Kempen, Christelijke
Mutualiteit, De Voorzorg, CAW De Kempen …), de tweede lijn
(CGG) als de derde lijn (ADIC, OPZ Geel, PAAZ Turnhout …)
maken deel uit van de vzw die ook maximaal afstemt met het
Netwerk GGZ Kempen.

Pieter Jans

Administrateur-generaal

Dr. Tom Geuens
Hoofdarts

Abstracts en meer informatie een maand vooraf op www.opzgeel.be.
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Zondag 3 mei: open deuren in OPZ Geel

Logeerhuis De Dreef

2020 wordt in Geel een jaar in het teken van Sint-Dimpna met de feestelijke ommegang op zondag 10 mei, een speciaal wandel- en
fietsarrangement en het breed opgezette spektakel Gheelamania dat enkele tientallen keren wordt opgevoerd. OPZ Geel heeft door de
gezinsverpleging een speciale band met het Geelse verleden en met Sint-Dimpna. Wij dragen ons steentje bij met een opendeurdag op zondag
3 mei; we geven een extra toets aan de viering van de pleeggezinnen op 15 mei en we pakken uit met een ongebruikelijk kunstproject in de
Gezinsverpleging.

www.opzgeel.be
OPEN
DEUR
DAG
3 MEI
2020

Zondag 3 mei 2020 • Doorlopend van 10u tot 17u
Open deur in meerdere gebouwen en in het nieuwe
PVT, kennis maken met herstelgericht werken,
duurzaamheid in de zorg, terras met springkasteel.
Gratis toegang. Ingang via Dokter Sanodreef, Pas 228,
Pas 200 of Stelenseweg 15.

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

De opendeurdag plaatsen we in het teken van de vernieuwing van de
zorg. Herstelgericht werken, vermaatschappelijking van de zorg, werken
in netwerken … het zijn enkele thema’s die we in de verf willen zetten.
Maar naast zorginhoud, willen we ook uitpakken met de inspanningen
die we leveren om ecologisch en duurzamer te bouwen. Met wat geluk
is een van de appartementsvilla’s van het PVT klaar, maar nog niet in
gebruik genomen. Dan kunnen de bezoekers er een kijkje nemen. Maar
ook vrijetijdshuis ’t Vooruitzicht, DAC’s en ateliers en de dagkliniek
zetten de deuren open. In de namiddag is een kijkje mogelijk in onze
divisie Jongeren; een mooie verwezenlijking waarvan we nog de kans
niet kregen om die aan een breed publiek te laten zien.
Poreus is de naam van een wel heel speciaal kunstproject. Het gaat
niet enkel om de tentoonstelling van kunstwerken, maar ook over
performance, een kunstenaar in residence bij een pleeggezin en kunst
gemaakt met jonge patiënten. Poreus wordt een ontdekkingstocht langs
meerdere plekken die een link met de Gezinsverpleging hebben: op de
OPZ-campus, in het centrum van Geel en bij enkele pleeggezinnen aan
huis. Zaterdag 2 Mei is het startmoment en het project loopt tot 1 juni. In
de Sint-Dimpnakerk loopt trouwens tot einde mei ook een tentoonstelling
met het vierluik dat Goswin van der Weyden schilderde over de legende
van Dimpna. Die tentoonstelling wordt gekoppeld aan een audiovisuele
productie over de hedendaagse betekenis van Gezinsverpleging.
En dan krijgt de dag van de pleeggezinnen ook een speciale dimensie. Dit
keer ontvangen het stadsbestuur en het OPZ Geel de pleeggezinnen in de
Waai. De feestzaal wordt aangekleed als een Iers kasteel – herinner de
roots van Dimpna – om de toeschouwers van Gheelamania te ontvangen.
De pleeggezinnen krijgen de primeur in dat decor en kunnen bovendien
genieten van enkele optredens uit Gheelamania.

Zorgtraject Psychose
Op 26 november organiseerde het Zorgtraject Psychose in samenwerking met de afdeling Psychosezorg een infonamiddag ‘Psychose
- handvaten voor in de praktijk’. Deze infonamiddag richtte zich naar zorgverleners uit de eerste lijn die rechtstreeks in contact
komen met personen met een psychose, maar die geen specifieke voorkennis hebben van geestelijke gezondheidszorg of psychose.
De infonamiddag had als doel partners uit de eerste lijn een antwoord te bieden op vragen zoals: wat is een psychose? hoe omgaan
met iemand met een psychose? wat houdt een (gedwongen) opname in? hoe behandelt men een psychose? Het initiatief werd warm
onthaald bij onze eerstelijnspartners wat resulteerde in een 90-tal inschrijvingen. Met een gemiddelde score van 8 op 10 op de
feedbackformulieren mogen we dan ook spreken van een geslaagde infonamiddag!
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Tijdelijke opvang voor patiënten
Gezinsverpleging
OPZ Geel maakt werk van een logeerhuis voor patiënten uit de gezinsverpleging die tijdelijk niet in hun pleeggezin kunnen verblijven. Het
logeerhuis wordt ondergebracht in een villa op de campus, in de Dokter Sanodreef. Een pleeggezin krijgt gratis inwoon in de villa en neemt de
zorg op zich voor een wisselend publiek van maximaal drie patiënten die enkele dagen niet in hun vertrouwde gezin terecht kunnen.

De start van het nieuwe logeerhuis is voorzien in het voorjaar en wordt ook een beetje een proeftuin. Als het meezit, kunnen de ervaringen
met het concept gebruikt worden om elders gelijkaardige initiatieven te starten of om pleegouders te rekruteren die op een andere
manier aan gezinsverpleging willen doen dan de klassieke langdurige vorm.
► Voor welke patiënten is het logeerhuis
bestemd?

Er zijn patiënten die een tijdje niet in hun
pleeggezin kunnen verblijven, bijvoorbeeld omdat de pleegouders ziek zijn of
met verlof. Als er geen opvanggezin ter
beschikking is, worden die patiënten noodgedwongen opgenomen op de Somatische
eenheid (Ouderen) of bij Behandeleenheid
3 (Volwassenen). Dat is geen ideale situatie, want het komt neer op een opname in
het ziekenhuis, terwijl de patiënt in kwestie
niet acuut ziek is. Het is voor alle betrokkenen beter dat er een opvang buiten het
ziekenhuis geregeld wordt. Dan blijft een
ziekenhuiskamer ter beschikking van wie
daar echt nood aan heeft en blijft de patiënt
in het ritme van een gewoon gezin.
► Waarom is gekozen voor een huis op de
OPZ-campus?

Het huis aan de Dokter Sanodreef 3 is behoorlijk ruim en staat sinds enkele maanden leeg. Met een beperkte investering kan
het verbouwd worden tot een geschikt logeerhuis. Het heeft voldoende woonruimte
en slaapkamers voor een gezin met twee
kinderen op het gelijkvloers en drie kamers, zithoek en badkamer op de verdieping. De nabijheid van alle diensten van
OPZ Geel is een pluspunt. Voor de meeste
patiënten is het ook een vertrouwde om-

geving. Als het pleeggezin onverwacht niet
beschikbaar is, kan snel vanuit het OPZ
Geel ingegrepen worden.
► Welk pleeggezin zoekt het OPZ Geel voor
het zorghotel?

Zoals steeds zijn we op zoek naar een
gezin dat bereid is zijn hart en zijn huis
open te stellen voor medemensen met een
psychische kwetsbaarheid. Bijzonder is
hier wel dat de kostgangers steeds zullen
wisselen. Dat vereist van het inwonende
gezin meer flexibiliteit en beschikbaarheid
dan in een gewone pleegzorgsituatie. We
denken dan bijvoorbeeld aan de extra zorg
die onthaal en vertrek met zich meebrengen,
het wennen aan mekaar, het steeds
opnieuw afstemmen van de zorg en de
planning … Het pleeggezin krijgt hetzelfde
statuut als de andere pleeggezinnen. Het
ontvangt de gebruikelijke vergoeding per
dag dat een patiënt in huis is en heeft de
woning kosteloos ter beschikking. Het
gezin heeft recht op dertig zorgvrije dagen
per jaar.
► Hoe en wanneer wordt het gezin geselecteerd?

“een pleeggezin”, maar we stellen vooraf
geen exclusieven: het kan gaan om een
alleenstaande, een traditioneel gezin, een
nieuw samengesteld gezin, een gehuwd of
ongehuwd koppel, ongeacht geaardheid,
leeftijd, afkomst … De screening van de
kandidaten zal volgens de bestaande
procedure verlopen, maar wordt uitgebreid
met een bijkomend selectiegesprek met
een jury bestaande uit de hoofdarts, een
directielid, een arts en een teamlid van
gezinsverpleging. De directie bepaalt wie
er voor deze specifieke opdracht wordt
weerhouden.
De oproep naar een kandidaat-pleeggezin
voor het logeerhuis zal ook breder gaan.
We maken van de gelegenheid gebruik om
algemeen voor Gezinsverpleging gezinnen
te rekruteren en de pool van pleeggezinnen
te verjongen. En meteen hopen we ook
meer ruchtbaarheid te geven aan het
gegeven dat Gezinsverpleging niet enkel
de traditionele formule is waarbij deze
woonzorgvorm een eindstation is. Meer
en meer wordt het perspectief-biedend of
ondersteunend ingezet en kan het deeltijds
of beperkt in de tijd.

In het voorjaar loopt een campagne om
het initiatief bekend te maken en lanceren
we een oproep naar kandidaatpleeggezinnen. We spreken gemakshalve van
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verkeersongevallen.

Ethiek en
economie
2 CP

LC 8 mei om
12u

Dr. Caroline Debruyne,
Kinder- en
jongerenpsychiater,
Annemie Wauters,
Pedagoog

Kinderen in zorggezinnen: aanpak en
ervaringen met heel jonge kinderen

Psychiatrie
2 CP

Datum

E-mail: info@opzgeel.be
www.opzgeel.be

Redactieleden

AS 4 juni
om 20u15

Dr. Hendrik Peuskens
Psychiater en
psychotherapeut

Verslaving aanpakken: ambulant
ontwennen, ook in de thuissituatie

Psychiatrie
2,5 CP

AS 24 sept.
om 20u15

Karine Moykens,
Secretaris-generaal
departement WVG

De impact van de vergrijzing op onze
samenleving en op de zorg

Ethiek en
economie
2 CP

LC 30 okt.
om 12u

Sofie de Smet
Doctor in de
psychologie en
kunstwetenschappen

Hoe theater een rol kan spelen
bij het ombuigen van ervaringen
in verband met collectief geweld,
gedwongen migratie en asiel.

Psychiatrie
2,5 CP

Dilemma’s en grijze zones in de zorg

Psychiatrie
6 CP

SD 3 december Walter Krikilion e.a.

Tel 014 57 91 11
Fax 014 58 04 48

Patiëntenzorg), Mieke Mondelaers (directeur
divisie Ouderen en verpleegkundig directeur),
Mieke Celen (psychiater),
Els Keuleers (psychologe),
Anita Van Den Plas (directeur divisie

De lunchcauserieën (LC) starten om 12u met soep en een broodje, waarna de causerie en
het debat volgen. Bedoeling is thema’s aan te reiken die de brug slaan tussen psychiatrie en
maatschappij. Lunchcauserieën zijn bedoeld voor een breed, geïnteresseerd publiek.
De avondseminaries (AS) starten om 20u15. Avondseminaries zijn bedoeld voor huisartsen, psychiaters, neurologen, psychologen, verpleegkundigen, therapeuten en andere belangstellenden
uit het werkveld van de gezondheids- en welzijnszorg. Er is een uiteenzetting door een deskundige spreker en een vragen- en discussieronde. De avond wordt afgesloten met een informele
babbel bij een drankje.

Avondseminaries en lunchcauserieën vinden plaats in het OPZ Forum, Dokter Sanodreef 4 in Geel.
Deelnemen is gratis. Omwille van organisatorische redenen worden de deelnemers wel verzocht
zich vooraf in te schrijven via onze website www.opzgeel.be, (of telefonisch: 014 57 91 98).
Een keer per jaar organiseert het OPZ Geel ook een studiedag (SD). Dit jaar is de studiedag
gewijd aan “Dilemma’s en grijze zones in de zorg”. De studiedag heeft plaats op donderdag 3
december 2020 in cultuurcentrum de Werft in Geel.

LENTE 2020

Verslavingszorg in de Kempen
Vzw ’t Kader* heeft een locatie gevonden voor een centrum voor verslavingszorg in de Kempen.
Het centrum wordt uitgebouwd op de plek van het huidige complex Berkven in de Ericastraat in
Geel. Vorig jaar was gestart met verbouwingen aan een hoeve vlakbij de Zegge om dit project
te huisvesten, maar allerlei obstakels schoven de realisatie op de lange baan. Nu is er een
alternatieve locatie in Berkven, waar tijdelijk nog assistentiewoningen gevestigd zijn.

Volwassenen), Julienne Aerts (ombudsvrouw),
Johan Claeys (communicatieadviseur)
Eindredactie
Johan Claeys

* Rubriek waarvoor accreditering is aangevraagd.

Activiteitenkalender

Walter Krikilion (stafmedewerker

Bladmanagement en productiebegeleiding
Marina Nys, Hilde Daniels
Redactieadres
Bijdragen voor of reacties op dit
blad kunnen gestuurd worden naar:

Redactiesecretariaat Passano
Communicatiedienst
Dokter Sanodreef 4 – 2440 Geel
Telefoon: 014 57 91 98
E-mail: johan.claeys@opzgeel.be
Verantwoordelijke uitgever:
Pieter Jans

Dokter Sanodreef 4 - 2440 Geel

De voorziening zal bestaan uit 15 residentiële plaatsen, waarvan 8 voor mensen met een ernstige verslaving die nood hebben aan een ontwenningstraject van 6 weken tot 3 maanden; en
7 plaatsen voor mensen die gedurende zes maanden tot een volledig jaar meer intensief aan
hun problematiek werken. Zorggebruikers krijgen de kans om in een rustige en prikkelarme
omgeving bezig te zijn met hun herstel, door onder andere te werken in de moestuin, te wandelen en te sporten in de natuur, te zorgen voor dieren.
De aanpassingswerken aan Berkven zullen enkele maanden duren en het ontwenningsprogramma moet in het najaar operationeel zijn. Het intensievere zorgprogramma kan zes maanden later starten.
Naast financiering door de Vlaamse overheid mag ’t Kader rekenen op financiële ondersteuning van de 27 Kempense lokale besturen en het OPZ Geel. OPZ Geel financiert de gebouweninfrastructuur. Met onze expertise kan een kwalitatieve zorginfrastructuur worden gerealiseerd die rekening houdt met de normen binnen zorgvoorzieningen, met duurzaamheid, maar
ook met de noden van de omgeving.
Momenteel is er geen revalidatievoorziening voor verslavingszorg in de Kempen en wie elders
gaat aankloppen, botst op lange wachtlijsten. Dat is nefast. OPZ Geel is daarom al vele jaren
pleitbezorger voor een dergelijk revalidatieaanbod.

* ’t Kader staat voor Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie.
Zowel de eerstelijnszorg (Welzijnszorg Kempen, Christelijke
Mutualiteit, De Voorzorg, CAW De Kempen …), de tweede lijn
(CGG) als de derde lijn (ADIC, OPZ Geel, PAAZ Turnhout …)
maken deel uit van de vzw die ook maximaal afstemt met het
Netwerk GGZ Kempen.

Pieter Jans

Administrateur-generaal

Dr. Tom Geuens
Hoofdarts

Abstracts en meer informatie een maand vooraf op www.opzgeel.be.
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