
Regio

▪ OPZ Geel werkt enkel samen met zorggezinnen 
die in een straal van +/-25 km van het OPZ Geel 
wonen.

▪ Samenwerken met de biologische context van de 
kinderen en jongeren is een belangrijke pijler in de 
werking. De woonplaats van ouders is een factor 
die mee in rekening genomen wordt bij de moge-
lijke opstart van een verblijf bij een zorggezin.

I n f o r m a t i e f o l d e r  v o o r  v e r w i j z e r s

Psychiatrische gezinsverpleging OPZ Geel
Kinderen in Zorggezinnen

Aanmeldingen

Wilfried Bogaerts, psycholoog
e-mail: wilfried.bogaerts@opzgeel.be

tel. 014 57 91 03

Annemie Wauters, teamcoördinator
e-mail: annemie.wauters@opzgeel.be

tel. 014 57 90 14



Samenwerking 
zorggezinnen-OPZ Geel

▪ OPZ Geel en de zorggezinnen werken samen 
op basis van een samenwerkingsovereen-
komst. Deze beschrijft de wederzijdse ver-
wachtingen.

▪ OPZ Geel is verantwoordelijk voor alle as-
pecten m.b.t. de psychiatrische behandeling 
en de begeleiding en ondersteuning van het 
zorggezin. OPZ Geel neemt een bufferrol op 
tussen het zorggezin en de natuurlijke con-
text van het kind.

▪ Het zorggezin zorgt voor de directe onder-
steuning door het samenleven in gezinsver-
band. 

Psychiatrisch aanbod OPZ Geel

▪ Multidisciplinair team o.l.v. kinder- en jeugdpsy-
chiater.

▪ 24/7-permanentiesysteem(psychiatrisch/somatisch/
verpleegkundig) toegankelijk voor het zorggezin. 

▪ Residentiële back-up met mogelijkheid tot (her)
opname in het OPZ Geel omwille van crisissituatie 
of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van het zorggezin.  

Administratief/fi nancieel

▪ Zorggezinnen ontvangen na screening en matching 
een pleegzorgattest van Pleegzorg Provincie Ant-
werpen.

▪ ‘Kinderen in Zorggezinnen’ is een bijzondere vorm 
van ziekenhuisbehandeling, zowel fi nancieel als 
administratief.

▪ OPZ Geel vergoedt het zorggezin voor verblijf en zorg 
volgens de wettelijke bepalingen, in samenwerking 
met Pleegzorg Provincie Antwerpen.

Wat?

Verblijf in een zorggezin met permanente (24u) on-
dersteuning van een psychiatrisch team van het OPZ 
Geel. OPZ Geel werkt hiervoor samen met Pleegzorg 
Provincie Antwerpen.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die zowel een 
verstandelijke beperking als een psychiatrische pro-
blematiek hebben, wier ontwikkelingskansen beter 
tot hun recht komen in een stabiele gezinsomgeving. 

Exclusiecriteria

Als voornaamste exclusiecriteria 
gelden:

▪ Gedrag/problematiek die de in-
tegriteit en veiligheid van een 
gezin en de directe sociale om-
geving in gevaar brengt.

▪ Gedrag/problematiek/nood aan 
ondersteuning die de draagkracht 
van een gezinscontext overstijgt

Formules

▪ Perspectiefbiedende pleegzorg: mogelijkheid tot 
langdurig/permanent verblijf voor kinderen en jon-
geren die voor lange tijd de ondersteuning van een 
zorggezin nodig hebben. Vaak is jeugdrechtbank 
betrokken. 

▪ Ondersteunende pleegzorg: enkel verblijf in een 
zorggezin tijdens de week, het weekend of vakan-
tieperiodes. Kan ook in combinatie met perspectief-
biedende zorg, of een ander langer durend hulpver-
leningstraject. 


