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Deze gids werd ontwikkeld door het Sector Overschrijden Experten Platform (S.O.E.P.).  

S.O.E.P. is een intersectoraal samenwerkingsverband van organisaties in Zuid-West-Vlaanderen, die 

een actieve rol spelen in de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking en een 

psychische kwetsbaarheid. S.O.E.P. beoogt op een strategische manier bij te dragen tot de realisatie 

van een op de vragen en noden afgestemd aanbod van effectieve, efficiënte, toegankelijke, 

maatschappelijk verantwoorde kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor personen met een 

verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid en hun netwerk die beroep doen op de 

dienstverlening van de leden van dit platform.  

Deze gids mag verspreid worden naar andere initiatieven/partners die bij jullie bekend zijn en een 
aanbod hebben voor mensen met een dubbeldiagnose.  
 
De laatste versie van de gids dubbeldiagnose is te raadplegen op www.psyzuid.be  

Merkt u een verandering op, gelieve deze door te mailen naar Lisa.Verbeke@psy107zwvl.be.  

http://www.psyzuid.be/
mailto:Lisa.Verbeke@psy107zwvl.be
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 Telefonische 
hulpverlening 

Vraag-
verheldering 

Crisisinterventie 
Crisisopvang 
residentieel 

Ambulante 
hulpverlening 

Dagbehandeling of 
semi-residentieel 

Begeleid 
wonen 

Residentiële 
hulpverlening 

Mobiele 
hulpverlening 

Ampel-WINGG X X  X  X     X 

az groeninge     X X  X  

CAW Zuid-West-
Vlaanderen 

X X         

CGG Mandel en Leie     X     

De Lovie        X X 

Dia-Mo X X        X 

Familiehulp          

Groep Ubuntu      X X  X X  X 

JOIN X  X      X   X  

Kompas X X  X X X   X X 

MFC De Hoge Kouter     X X  X X 

MFC De Kindervriend     X X  X  X 

MFC Zonnebloem     X X    

Mobiel team Amphora  X        X 

Mobiel team Impact  X  X      X 

O.L.V. Van Lourdes 
Ziekenhuis Waregem 

    X X  X  

Pamele          

PC Menen    X      

PC Sint-Amandus: 
De Palissant 

     X  X X 

PZ. Heilige Familie    X X X  X  

Ten Anker     X   X   X  
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VZW De Branding        X  

Vzw Dienst 
Ondersteuningsplan 

X X    X    X  
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Hoornstraat 22 

8730 Beernem 

050/78.15.77 

 

Ampel.beernem@cggprisma

.be  

www.ampel.be  

 

Openingsuren: kantooruren 

Werkingsgebied: provinciaal  

Ampel: Consulentenwerking/mobiele werking 

voor volwassenen met dubbeldiagnose 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Opmaken van beeldvorming en 

advies, ondersteuning aan professioneel en natuurlijk netwerk mbt. implementatie van 

adviezen, coaching. Kennisoverdracht aan professionele hulpverlening uit diverse sectoren. 

Capaciteit: 45  

Aanbod: Telefonisch / online hulpverlening en mobiele begeleiding. 

Aanmelding: Via mail op aanmeldingen.ampel@cggprisma.be. Vervolgens wordt u 
telefonisch gecontacteerd. Na telefonisch contact wordt u ofwel gericht doorverwezen, 
ofwel wordt gevraagd om het aanmeldingsformulier te downloaden  en ingevuld terug te 
bezorgen. 

Wachtlijst: Na screening komt men op de wachtlijst te staan, tijdens de wachttijd worden 

reeds een aantal adviezen meegegeven en kan er telefonisch / online advies verkregen 

worden. 

Inclusie/exclusie criteria: Verstandelijke beperking, psychische / psychiatrische 

problematiek, waarbij reguliere hulpverlening ontoereikend blijkt.  

Methodieken: Aangemelde problematiek, de vraag van de aanmelder en de cultuur/visie 

van (professionelen en familiale/sociale ) context zijn bepalend voor het voorgestelde 

traject. Er wordt gewerkt vanuit een integratief kader, waarbij alle betrokken contexten 

actief bevraagd worden, en meegenomen worden in het traject. Ampel maakt gebruik van 

gesprek, observatie, dossierstudie, videoanalyse, screenings- en diagnostische 

instrumenten (SEO-R², diagnostische instrumenten ASS, DITS-LVB), dossierstudie, … 

Daarnaast wordt ingezet op adviesgesprekken, telefonisch / digitaal consult, ondersteuning 

en coaching van zowel professioneel als natuurlijk netwerk. Ampel is gericht op het sterker 

en competenter maken van de verschillende contexten en neemt niet over. De 

consulentenwerking is tijdelijk in beeld. en zoekt hierbij gericht verbinding met de regionale 

partners. 

 

 

mailto:Ampel.beernem@cggprisma.be
mailto:Ampel.beernem@cggprisma.be
http://www.ampel.be/
mailto:aanmeldingen.ampel@cggprisma.be
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Hoornstraat 22 

8730 Beernem 

050/78.15.77 

 

Ampel.beernem@cggprisma

.be  

www.ampel.be  

 

Openingsuren: kantooruren 

Werkingsgebied: provinciaal  

Ampel: Mobiel team Ampel - WINGG 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: mobiele werking voor kinderen 

en jongeren met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen , 

i.s.m.. WINGG, opmaken van beeldvorming + advies, ondersteunen van professioneel en 

natuurlijk netwerk m.b.t. implementatie van de adviezen, coaching. Kennisoverdracht aan 

professionele hulpverlening uit diverse sectoren. 

Aanbod: Telefonisch / online hulpverlening en mobiele begeleiding. 

Aanmelding: zie aanmeldprocedure op de website https://www.wingg.be/aanmelden/. 

(aanmelden voor ‘CARE – Ampel WINGG’). Vooraf contact opnemen met een medewerker 

van Ampel WINGG wordt aangeraden, dit kan op het nummer 050/ 78 18 77 van CGG 

Prisma. 

Wachtlijst: Indien de aanmelding weerhouden wordt, komt men op de wachtlijst te staan. 

Tijdens de wachttijd worden reeds een aantal adviezen meegegeven en kan er telefonisch / 

online advies verkregen worden. 

Inclusie/exclusie criteria: Verstandelijke beperking, (complexe) psychische / psychiatrische 

problematiek, waarbij reguliere hulpverlening ontoereikend blijkt.  

Methodieken: Aangemelde problematiek, de vraag van de aanmelder en de cultuur/visie 

van (professionelen en familiale/sociale ) context zijn bepalend voor het voorgestelde 

traject. Er wordt gewerkt vanuit een integratief kader, waarbij alle betrokken contexten 

actief bevraagd worden en meegenomen worden in het traject. Ampel WINGG maakt 

gebruik van gesprek, observatie, dossierstudie, videoanalyse, screenings- en diagnostische 

instrumenten (SEO-R², diagnostische instrumenten ASS, DITS-LVB…), dossierstudie, … 

Daarnaast wordt ingezet op adviesgesprekken, telefonisch / digitaal consult, ondersteuning 

en coaching van zowel professioneel als natuurlijk netwerk. Ampel WINGG is gericht op het 

sterker en competenter maken van de verschillende contexten en neemt niet over. Het 

mobiel team is tijdelijk in beeld en zoekt hierbij gericht verbinding met de regionale 

partners. 

 

 

mailto:Ampel.beernem@cggprisma.be
mailto:Ampel.beernem@cggprisma.be
http://www.ampel.be/
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Hoornstraat 22 

8730 Beernem 

050/78.15.77 

 

Ampel.beernem@cggprisma

.be  

www.ampel.be  

 

Openingsuren: kantooruren 

Werkingsgebied: provinciaal  

Ampel: Casemanagement 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: bemiddeling en 

ondersteuning/coaching bij inzet van PVF, voor personen voor wie men er niet in slaagt de 

ondersteuning te organiseren.  In een eerste fase worden de persoon en zijn/haar 

ondersteuningsnoden in kaart gebracht, vervolgens wordt op zoek gegaan naar de nodige 

organisaties / personen die de ondersteuning kunnen opnemen. Er wordt ook coaching 

voorzien van de professionele hulpverlening. 

Capaciteit: afhankelijk van de aanmeldingen vanuit VAPH 

Aanbod: Telefonisch / online hulpverlening en mobiele begeleiding. 

Aanmelding: Geen rechtstreekse aanmelding, aanmelding i.s.m. een bijstandsorganisatie 

a.d.h.v. aanvraagformulier VAPH (cfr website VAPH). 

Wachtlijst: geen wachtlijst.  

Inclusie/exclusie criteria: Verstandelijke beperking, psychische / psychiatrische 

problematiek, waarbij reguliere hulpverlening ontoereikend blijkt.  

Methodieken: Aangemelde problematiek, de vraag van de aanmelder en de cultuur/visie 

van (professionelen en familiale/sociale ) context zijn bepalend voor het voorgestelde 

traject. Er wordt gewerkt vanuit een integratief kader, waarbij alle betrokken contexten 

actief bevraagd worden en meegenomen worden in het traject. Ampel maakt gebruik van 

gesprek, observatie, dossierstudie, videoanalyse, screening- en diagnostische instrumenten 

(SEO-R², diagnostische instrumenten ASS, DITS-LVB…), dossierstudie, … 

Daarnaast wordt in gezet op adviesgesprekken, telefonisch / digitaal consult, ondersteuning 

en coaching van zowel professioneel als natuurlijk netwerk. Ampel is gericht op het sterker 

en competenter maken van de aanmelders. De case manager is gericht op het sterker en 

competenter maken van de verschillende contexten en neemt niet over. Ampel 

casemanagement is tijdelijk in beeld en zoekt hierbij gericht verbinding met de regionale 

partners.  

 

 

mailto:Ampel.beernem@cggprisma.be
mailto:Ampel.beernem@cggprisma.be
http://www.ampel.be/
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Hoornstraat 22 

8730 Beernem 

050/78.15.77 

 

Ampel.beernem@cggprisma

.be  

www.ampel.be  

 

Openingsuren: kantooruren 

Werkingsgebied: provinciaal  

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: vanaf 16 jr. - ambulant 

therapeutische aanbod, i.s.m. CGG’s in de provincie. Therapeuten nemen enerzijds een 

aantal begeleidingen op. Daarnaast ondersteunen en adviseren ze de therapeuten uit de 

reguliere diensten. 

Capaciteit: 30 (voor de ganse provincie/alle diensten) 

Aanbod: ambulante therapeutische begeleiding in volgende centra : 

- CGG Mandel en Leie : Kortrijk 

- CGG Largo : Ieper en Diksmuide 

- CGG Noord West-Vlaanderen : Brugge 

- CGG Prisma : Beernem en Oostende 

Aanmelding: Via mail op aanmeldingen.ampel@cggprisma.be. Vervolgens wordt u 
telefonisch gecontacteerd. Na telefonisch contact wordt u ofwel gericht doorverwezen, 
ofwel wordt gevraagd om het aanmeldingsformulier te downloaden  en ingevuld terug te 
bezorgen.   

Wachtlijst: na screening komt men op de wachtlijst te staan, wachtlijst per vestiging. 

Inclusie/exclusie criteria: Verstandelijke beperking, psychische / psychiatrische 

problematiek, waarbij reguliere hulpverlening ontoereikend blijkt. Therapie : mogelijkheden 

om een therapeutisch traject te lopen 

 

Ampel: Therapiewerking Ampel 

mailto:Ampel.beernem@cggprisma.be
mailto:Ampel.beernem@cggprisma.be
http://www.ampel.be/
mailto:aanmeldingen.ampel@cggprisma.be
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Pr. Kennedylaan 4  
8500 Kortrijk 
056 63 63 63 
 
info@azgroeninge.be 

www.azgroeninge.be  

 

Openingsuren: 24/24- 7/7 

az groeninge 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Geen specifieke werking voor 

mensen met een dubbeldiagnose.  

 

mailto:info@azgroeninge.be
http://www.azgroeninge.be/
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Onthaalpunten:  

Voorstraat 53, Kortrijk, 

Koningstraat 32, Menen 

Zuiderlaan 42, Waregem 

0800/13500 

 

onthaal@cawzuidwestvlaan

deren.be  

www.caw.be  

Openingsuren: Telefonisch 

elke werkdag van 9u-17u 

Werkingsgebied: Zuid-West-

Vlaanderen: ELZ Regio 

Kortrijk, Regio Waregem, 

Regio Menen + Dentergem 

CAW Zuid-West-Vlaanderen 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Geen specifieke werking voor 

mensen met een dubbeldiagnose.  

Aanbod: CAW Zuid-West-Vlaanderen biedt eerstelijnshulpverlening aan voor iedereen met 

eender welke welzijnsvraag. In eerste instantie biedt ons onthaal professionele 

hulpverlening waarin het proces van vraagverheldering en rechtenverkenning centraal staat 

(zowel digitaal, op dienst als outreachend). 

Op basis van de hulpvraag kan er begeleiding worden opgestart voor mensen met een 

verhoogd risico op kwetsbaarheid, in kader van volgende thema’s: relaties, 

gezinsproblemen, persoonlijke problemen, slachtofferhulp, intrafamiliaal geweld, wonen en 

daderhulp. Ons aanbod is er zowel voor jongeren en jongvolwassenen (12-25 jaar) als voor 

volwassenen.  

We hebben geen specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose, maar dit is een 

kwetsbare groep die eveneens toegang kan krijgen tot ons achterliggend 

hulpverleningsaanbod op eerste lijn. Indien de hulpvraag focust op de problematiek 

dubbeldiagnose, of indien meer gespecialiseerde hulp noodzakelijk is vanwege de ernst van 

de problematiek, gaan wij extern doorverwijzen. Indien de hulpvraag kadert binnen ons 

begeleidingsaanbod, maar er is extra ondersteuning nodig rond de problematiek 

dubbeldiagnose, gaan wij extern op zoek naar een samenwerking of eventueel duo-

begeleiding.  

Aanmelding: via 

- Gratis nummer 0800 13 500 

- Email: onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be 

- Website: www.cawzuidwestvlaanderen.be  

Externe professionals kunnen ook rechtstreeks aanmelden bij ons achterliggende 

begeleidingsaanbod, door het invullen van het digitaal vraagverhelderingsformulier: 

https://www.caw.be/voor-professionals/hoe-doorverwijzen/zuid-west-vlaanderen/ 

 

 

mailto:onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be
mailto:onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be
mailto:onthaal@cawzuidwestvlaanderen.be
http://www.cawzuidwestvlaanderen.be/
https://www.caw.be/voor-professionals/hoe-doorverwijzen/zuid-west-vlaanderen/
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Beverlaai 3B 
8500 Kortrijk 
056/23.00.23  
 
Secretariaat.kortrijk@cggml.
be 
www.cggml.be  
 
Openingsuren: telefonisch 

onthaal op ma t.e.m. do: 

8u30-12u30 en 13u-17u en 

vrij: 8u30-12u30 en 13u-16u 

Werkingsgebied: Kortrijk, 

Izegem, Tielt, Menen, 

Waregem 

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel 

en Leie vzw 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Ambulante therapie voor 

zover dit verbaal mogelijk is.   We verwijzen u naar het aanbod van Ampel (zie 

supra). Ampel heeft  1x/week een zitdag in Kortrijk.    

 

mailto:Secretariaat.kortrijk@cggml.be
mailto:Secretariaat.kortrijk@cggml.be
http://www.cggml.be/
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Krombeekseweg 82 

8970 Poperinge  

057/33.49.65 

 

info@delovie.be 

www.delovie.be 

www.facebook.com/delovie

poperinge 

 

Openingsuren: 8u-17u 

De Lovie vzw 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: De Lovie vzw beschikt over een 

residentiële en mobiele werking voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke 

beperking en gedrags- en emotionele problemen. 

• Jongeren:  

o Residentieel: GES+ werking De Hebe 

o Mobiel: Mobius Jongeren  

• Volwassenen:  

o Residentieel: GES-werking Laubia 

o Mobiel: Mobius en DIA-MO 

o Observatie-, Diagnose- en Behandeling: In situaties die vast (dreigen te) 

lopen kunnen volwassenen eveneens terecht bij de ODB-unit. Binnen ODB 

kan mobiele, ambulante en/of residentiële ondersteuning (in de vorm van 

tijdelijke opname) plaatsvinden.  

Aanbod: Er is een goede samenwerking met het onderwijs (OV1, OV2 en OV3). Vanuit 

Mobius wordt jobcoaching/begeleid werk aangeboden.  

Aanmelding: aanmeldteam@delovie.be  

Wachtlijst: Wachttijden zijn afhankelijk van de ondersteuningsvorm en de 

ondersteuningsvraag en –nood. 

Inclusie/exclusie criteria: De Lovie vzw heeft geen expertise m.b.t. zware 

verslavingsproblematieken en doet geen acute crisisopnames.  

Methodieken: “Liever zo…”: een eigen werkingsvisie m.b.t. het omgaan met 

probleemgedrag. Belangrijke elementen in de visie zijn onder andere het interdisciplinair 

werken, mogelijkheid tot individuele therapie, aandacht voor de emotionele ontwikkeling 

van de persoon, aandacht voor Quality of Life,… 

Extra informatie: Mogelijkheid tot aanvragen van vorming m.b.t. de visie “Liever zo…” 

 

mailto:info@delovie.be
http://www.delovie.be/
http://www.facebook.com/deloviepoperinge
http://www.facebook.com/deloviepoperinge
mailto:aanmeldteam@delovie.be
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0476/550370 

www.psyzuid.be  

Openingsuren: kantooruren 

Werkingsgebied: Zuid-West-

Vlaanderen 

Dia-Mo 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Dia-Mo heeft als basisopdracht 

het ondersteunen van de context (formeel als informeel) van volwassenen (vanaf 18 jaar) 

met een (vermoeden van) verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid 

m.a.w. mensen met een dubbeldiagnose problematiek.  

Aanbod: Dia-Mo zal ondersteuning bieden aan zorgverleners en/of de omgeving van de 

cliënt door doelgroep-specifieke expertise (GGZ & VAPH) bij hen binnen te brengen. 

Enerzijds wordt VAPH-expertise binnen gebracht in de huidige werking van de mobiele 

teams art. 107 en andere GGZ partners, anderzijds wordt GGZ-expertise binnen gebracht in 

de VAPH sector. Het gaat hierbij om: advies geven, coaching van zorgverleners. Dit kan 

casus- of teamgericht zijn. Naast deze “expertenrol” heeft Dia-Mo ook de rol van 

“verbinder”. De medewerker staat in voor zorgcoördinatie waarbij hij/zij een overzicht 

heeft tussen de reeds aanwezige ondersteuning. 

Aanmelding: kan tijdens de kantooruren van maandag tot en met vrijdag. Zowel 

zorgprofessionals als familie van de cliënt als de cliënt zelf zijn in de mogelijkheid een 

aanmelding te doen. Deze gebeuren via telefoon (0476/550370) of via mail op 

(hilde.vanacker@amandus.broedersvanliefde.be) door het gebruik van het 

aanmeldingsformulier. 

Inclusie criteria:  mensen (18+) met een (vermoeden van) een verstandelijke beperking én 

bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen. 

Methodieken: De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van de aanmelder. Er wordt 

gefocust op het competenter en sterker maken van het netwerk, zowel professioneel als 

niet-professioneel, van de cliënt. Het traject wordt afgerond wanneer de vastgelopen 

situatie terug stabiel is. De cliënt en zijn netwerk (professioneel en niet-professioneel) 

hebben het gevoel de nodige tools en handvaten gekregen te hebben om de vastgelopen 

situatie onder controle te houden, nu en in de toekomst. Bij een afronding wordt het traject 

geëvalueerd. Dia-Mo blijft telefonisch bereikbaar en een heraanmelding is mogelijk 

wanneer nodig. 

 

http://www.psyzuid.be/


 
14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regio Kortrijk:  

Beneluxpark 31, 8500 

Kortrijk 

056/23.37.70 

Kortrijk@familiehulp.be  

 

Regio Roeselare:  

H. Horriestraat 33a, 8800 

Roeselare 

051/24.88.03 

roeselare@familiehulp.be  

 

Regio Ieper:  

Business Park, Ter Waarde 

69, 8900 Iepers 

057/20.21.78 

ieper@familiehulp.be  

 

www.familiehulp.be   

Familiehulp 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: geen specifieke werking voor 

mensen met een dubbeldiagnose. 

Aanbod: Wij ondersteunen inderdaad mensen met een dubbeldiagnose maar dit zit vervat 

in onze reguliere werking.  

Aanmelding: Telefonisch contact opnemen.  

Extra informatie: Al onze medewerkers zijn polyvalent geschoold (= inzetbaar bij alle 

doelgroepen) maar we werken wel met referentie-equipes. We hebben zowel een 

referentie-equipe psychiatrie als personen met een handicap. Verzorgenden / 

huishoudhulpen die in deze referentie-equipes zitten krijgen op jaarbasis extra vorming 

rond hun referentie-thema. Bedoeling is dat of zij de zorg voor die cliënten opnemen of hun 

collega’s coachen in het ondersteunen van mensen met een psychische kwetsbaarheid of 

met een handicap. Voor mensen met een dubbeldiagnose bekijken we altijd wie het best 

geplaatst is om ondersteuning te bieden.  

 

mailto:Kortrijk@familiehulp.be
mailto:roeselare@familiehulp.be
mailto:ieper@familiehulp.be
http://www.familiehulp.be/
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Blokkestraat 29A 

8550 Zwevegem 

056/64.60.62 

 

info@groepubuntu.be 
www.groepubuntu.be  
 

Werkingsgebied: Zuid West-

Vlaanderen en Zuid Oost-

Vlaanderen 

Groep Ubuntu 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: In de organisatie is er geen aparte 

werking voor mensen met een dubbeldiagnose. In de verschillende ondersteuningsvormen 

worden echter wel mensen met dubbeldiagnose ondersteund en is er rond deze doelgroep 

expertise opgebouwd. 

Aanbod: De ondersteuningsvormen zijn mobiele en ambulante ondersteuning, 

dagbesteding, woonondersteuning (in grotere of kleinere groep), beeldvorming, … 

Aanmelding: Aanmeldingen gebeuren via het loket. Elke voormiddag telefonisch bereikbaar 

van 9u tot 12u via 056 361 473 

Wachtlijst: Afhankelijk van de ondersteuningsvorm 

Inclusie/exclusie criteria: Over een persoonsvolgend budget beschikken of ervoor in 

aanmerking komen. In aanmerking komen voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. 

 

mailto:info@groepubuntu.be
http://www.groepubuntu.be/
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JOIN 

JOngvolwassenen met een psychische 

kwetsbaarheid – INtersectoraal 

woonondersteunings- en 

expteristesteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschut wonen De Bolster: 

Sint-Denijsestraat 190A, 

8500 Kortrijk 

Beschut wonen Eigen 

Woonst: Ieperstraat 113, 

8930 Menen  

0468/58.59.40 

steven.vandaele@jongvolwa

ssenenggzzwvl.be  

www.debolsterkortrijk.be  

www.eigenwoonst.be  

Openingsuren: Kantooruren 

Werkingsgebied: 

Eerstelijnszones Kortrijk-

Kuurne-Harelbeke en 

Menen-Wevelgem-Wervik. 

JOIN 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Geen specifieke/afzonderlijke 

werking voor jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en psychische 

kwetsbaarheid. Er worden wel jongvolwassenen met een dubbeldiagnose ondersteund. Er 

is m.b.t. deze doelgroep expertise aanwezig in het intersectoraal woonondersteunings- en 

expertiseteam. 

Capaciteit: 8 specifieke plaatsen beschut wonen, waarvan 4 in De Bolster (Kortrijk-

Waregem) en 4 in Eigen Woonst (Menen). 

Aanmelding: De verschillende medewerkers van het intersectoraal team zijn aanspreek- en 

contactpersoon voor (vragen m.b.t.) aanmeldingen (voor hun sector of organisatie). Bij elk 

van hen kan een aanmeldingsformulier opgevraagd worden. Het ingevuld 

aanmeldingsformulier bezorgt men terug aan de medewerker van JOIN.  

Het intersectoraal team komt wekelijks samen om aanmeldingen te bespreken. Na de 

bespreking neemt een medewerker van JOIN opnieuw contact op met de aanmelder om de 

bespreking terug te koppelen en verdere afspraken te maken. Gelet op het belang van 

zorgcontinuïteit, kunnen jongeren reeds vanaf 17 jaar aangemeld worden. 

Wachtlijst: Bij positief advies na intake komt men op de wachtlijst van De Bolster en/of 

Eigen Woonst. Gezien het beperkt aantal plaatsen, kan de wachttijd oplopen. Waar 

mogelijk wordt tijdens de wachtperiode overbruggingshulp voorzien. 

Inclusie/exclusie criteria: 

• Leeftijd: 18-25 jaar 

• Psychische kwetsbaarheid 

• Hulpvraag: traject i.f.v. zelfstandigheid/zelfstandig wonen 

Methodieken: Herstelgerichte visie - Steunend Relationeel Handelen (SRH) - Context- en 

netwerkgericht werken. 

 

mailto:steven.vandaele@jongvolwassenenggzzwvl.be
mailto:steven.vandaele@jongvolwassenenggzzwvl.be
http://www.debolsterkortrijk.be/
http://www.eigenwoonst.be/
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Minister vanden 

Peereboomlaan 86 

8500 Kortrijk 

056/20.20.74 

 

vzwkompas@kompasvzw.be  

www.kompasvzw.be   

 

Openingsuren: 24u/24u 

permanentie. 

Sociale dienst ma tot do van 

9u.00 tot 17u.00 

Werkingsgebied: Zuid en 

midden  West-Vlaanderen 

Kompas – Residentieel 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Onze werking richt zich op 

mensen die in staat zijn om verbaal inzichtelijk te werken (naar functie en analyse van het 

druggebruik). Mensen met een  mentale beperking hebben het bijgevolg moeilijk in dit 

programma. Onze ondergrens is een IQ van 60. Voor mensen met een IQ tussen 60 en 80 

proberen we met alternatieve vormen minder verbaal te werken. Er wordt ook een ‘buddy-

systeem’ uitgewerkt waardoor er een extra (individuele) ondersteuning is van een oudere 

bewoner en een staflid. 

Capaciteit: Crisisprogramma 10 bewoners (maximaal één daarvan in buddy-systeem). KTP 

De Kier 5 bewoners. Binnen de Kier wordt specifiek een programma op maat aangeboden. 

Indien er een mogelijkheid is om iets uit te werken voor iemand met een mentale 

beperking, dan zullen we de bewoner in ons programma opnemen. Dit is heel individueel  

te bepalen. 

Aanbod: Residentiële hulpverlening. Na KTP de Kier kan er eventueel ook nog een natraject 

zijn in begeleid wonen en/of een ambulante begeleiding. 

Aanmelding: Aanmelding via mail of telefonisch bij de sociale dienst. 

Wachtlijst: Voor het crisisprogramma is er momenteel een wachttijd van ongeveer 2 

maanden. Voor KTP de Kier wordt niet met een wachtlijst gewerkt, gezien de beperkte 

capaciteit. 

Inclusie/exclusie criteria: Exclusie: acute psychose, IQ lager dan 60, antisociale/psychopate 

persoonlijkheid, acute zelfmoordgedachten 

Leeftijd:  tussen 16 en 50 (jonger of ouder wordt via een voorafgaand intakegesprek 

bekeken of er een opname mogelijk is) 

Methodieken: Gedragstherapeutisch,orthopedagogisch, systemisch, individuele- en 

groepsbehandeling in leefgroep, leefgemeenschap en zelfhulpprincipe  

Extra informatie: Het leven in groep is een essentieel element. Dat zorgt af en toe voor wat 

druk op de bewoners. Men moet dus met die druk van een leefgroep kunnen omgaan. 

 

mailto:vzwkompas@kompasvzw.be
http://www.kompasvzw.be/
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Bad Godesberglaan 19 

8500 Kortrijk 

056/24.38.60 

 

info@dehogekouter.com  

www.dehogekouter.com  

 

Openingsuren: 7u45 – 

18u00 

Werkingsgebied: Zuid-West-

Vlaanderen 

MFC De Hoge Kouter 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Een specifieke werking voor 

dubbel diagnose is er niet.  Onze doelgroep is jongeren met een mentale beperking van 12 

tot 25 jaar, eventueel met een bijkomende problematiek.  We merken dat er soms 

bijkomend (en dit meer en meer) een bijzondere psychische kwetsbaarheid is, naast 

autisme en zwaardere gedragsproblematieken. 

Capaciteit: We hebben plaats voor 207 begeleidingsovereenkomsten (StudiJO Kouter, ons 

verblijf, inbegrepen). Deze plaatsen zijn allemaal ingenomen.  Enkel als de jongeren hier 

ingeschreven zijn (en school lopen) en er wordt (tijdens hun verblijf) een psychische 

kwetsbaarheid vastgesteld, worden ze verder begeleid. 

Aanbod: Telefonische en online hulpverlening,  ambulante en mobiele begeleiding, 

dagbehandeling, semi-residentieel & residentieel 

Aanmelding: Via sociale dienst of 056/24 38 60 

Wachtlijst: Alle aanvragen worden bekeken, maar er is een wachtlijst voor MFC  

Inclusie/exclusie criteria: We hebben noch de infrastructuur noch de 

werkingsmogelijkheden om jongeren met een zware psychische en/of gedragsproblematiek 

op te nemen/te begeleiden. Als de problemen zich voordoen tijdens hun verblijf of in de 

loop van de periode dat de jongeren hier dagopvang krijgen, dan worden ze niet 

onmiddellijk doorverwezen naar meer gespecialiseerde voorzieningen. We zoeken uit in 

hoeverre we zelf de jongeren kunnen ondersteunen. Indien dit echt ‘ons petje te boven 

gaat’, worden ze doorverwezen. 

Methodieken: 

- algemeen:  1 Gezin, 1 plan, Drienamiek, SEO, psychotherapie,…  

- specifieke thema's (grensoverschrijdend gedrag, gevoelens, seksualiteit, rouw, 

agressie, zelfbeeld, ASS ...): vlaggensysteem, vrienden en vrijers, doos vol 

gevoelens, puberkwartet, bloosdoos, "Ik mis je zo", door het lint, ik ben speciaal, .... 

 

mailto:info@dehogekouter.com
http://www.dehogekouter.com/
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Rollegemkerkstraat 51,  

8510 Rollegem  

056/24.57.87 

 

mpi@kindervriend.be  

www.dekindervriend.be  

 

Openingsuren: onthaal ma – 

vrij 8u30 – 12u en 13u – 17u. 

Leefgroepen of permanentie 

ook bereikbaar buiten de 

kantooruren. 

Werkingsgebied: Zuid-West-

Vlaanderen 

MFC De Kindervriend 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: MFC De Kindervriend biedt zorg 

op maat aan kinderen en jongeren met een lichte, matige of ernstige verstandelijke 

beperking.  Wij hebben geen specifieke leefgroepwerking gericht op kinderen en jongeren 

met een dubbeldiagnose. We engageren ons wel om elk kind en elke jongere bij ons zo 

goed mogelijk zorg op maat te bieden.  Samen met Bubao De Kindervriend, hebben we een 

dagbestedingsproject ‘Zeppelin’ voor kinderen en jongeren met extra noden (gedrags- en 

emotionele moeilijkheden). 

Capaciteit: 50 in dagopvang en 96 in verblijf (waarvan 1 leefgroep verblijf De Nisse voor 

jongeren). 

Aanbod: Dagopvang, verblijf, begeleiding (context) zowel ambulant als mobiel, 

speelpleinwerking Fladder in de zomervakantie. 

Aanmelding: Aanmelden kan telefonisch of via mail.  Onze maatschappelijk werkers volgen 

vanaf de aanmelding het verdere traject op. 

Wachtlijst: Ja, afhankelijk van de ondersteuningsvraag. 

Inclusie/exclusie criteria: Onze personeelsomkadering en infrastructuur is niet toereikend 

voor de opvang van kinderen en jongeren met ernstige emotionele- en gedragsproblemen.  

We engageren ons wel om voor elk kind of elke jongere hier in De Kindervriend zorg op 

maat te bieden. Voor kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid/ 

gedragsproblemen en een grotere zorgnood, werken we samen met andere diensten 

(veelal GGZ) om ons hierin te ondersteunen.  Helaas moeten we soms ook complexe vragen 

met een grote zorgnood weigeren vanuit de beperktere omkadering. 

Methodieken: In het MFC bieden we speltherapie aan en kunnen kinderen ook terecht in 

onze Zorghoeve ‘Op Stap’ voor therapie met paarden. 

Algemene kaders en methodieken: 

- SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) 

- SMOG 

- Contextueel werken 

- Basale stimulatie 

- Geweldloos Verzet 

- 1 gezin 1 plan 

- … 

mailto:mpi@kindervriend.be
http://www.dekindervriend.be/
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Steenstraat 41 

8501 Heule 

056/35.93.18 

 

algemeen@zonnebloemvzw.

be  

www.zonnebloemvzw.be  

 

Openingsuren: 9u-17u 

Werkingsgebied: Zuid-West-

Vlaanderen 

MFC Zonnebloem 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Er is in onze voorziening geen 

specifieke werking voor kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose. 

Aanbod: We maken deel uit van het crisisnetwerk binnen Integrale Jeugdhulpverlening 

(concreet: verblijf van 1 à 2 weken).  

Inclusie/exclusie criteria: Zonnebloem vzw neemt geen kinderen/jongeren op met ernstige 

gedragsproblemen, verslavingsproblematiek, suïcideneigingen,… Haalbaarheid wordt per 

casus steeds bekeken. 

Methodieken: Geen therapie-aanbod mogelijk 

 

mailto:algemeen@zonnebloemvzw.be
mailto:algemeen@zonnebloemvzw.be
http://www.zonnebloemvzw.be/
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Benedictinessenstraat 16 

8930 Menen 

0471/12.42.10 

 

info@amphora.pcmenen.be  

www.psyzuid.be  

 

Openingsuren: Bereikbaar + 

beschikbaar van  

- Maandag t.e.m. vrijdag van 

8u -17u 

Bereikbaar:  

-Maandag t.e.m. vrijdag van 

8u-20u30 

 

Nadien bereikbaarheid via 

opnamedienst Psychiatrisch 

Centrum Menen. 

 

Werkingsgebied: Menen, 

Wevelgem, Wervik, inclusief 

deelgemeenten 

Mobiel behandelteam Amphora 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose:  

- Begeleiding/behandeling aan huis. 

- Langdurige begeleiding (telkens evaluatie na 6 maanden). 

- Door een multidisciplinair team (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en 

psychiatrische verpleegkundigen) 

- Voor cliënten met een ernstige en complexe  psychische en/of psychiatrische 

problematiek met problemen op de verschillende levensdomeinen.  

- De begeleiding bestaat voornamelijk uit gesprekken. Daarnaast zijn doelgerichte 

begeleidende activiteiten ook mogelijk.  

- Zorgcoördinatie met het netwerk. 

 

Aanbod: Mobiele begeleiding. Langdurige zorg 

Aanmelding: Via het psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta, 0498/52.41.73, e-mail: 

info@vestazwvl.be 

Wachtlijst: 2 à 3 maanden 

Inclusie criteria: 

- Regio Menen, Wevelgem, Wervik + deelgemeenten 

- Voor volwassenen vanaf 18jaar.  

- Er moet sprake zijn van een EPA (Ernstige psychiatrische aandoening).  

- Er moeten problemen zijn op de verschillende levensdomeinen. 

- Er moet introspectie mogelijk zijn aan de hand van gesprekken. 

 

Exclusie criteria:   

- Primair druggebruik en seksueel delinquentie 

- Dementie en andere cognitieve stoornissen van medische, vasculaire en traumatische 

oorsprong 

- Neurologische stoornis 

- Ernstige verstandelijke beperking 

- Antisociale persoonlijkheid 

 

Methodieken: De herstelgerichte visie wordt gehanteerd. Er worden oplossingsgerichte, 

motivationele en gedragstherapeutische  methodieken gebruikt.  

 

mailto:info@amphora.pcmenen.be
http://www.psyzuid.be/
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Benedictinessenstraat 16 

8930 Menen 

0471/12.40.56 

 

info@impact.pcmenen.be 

www.psyzuid.be 

 

Openingsuren: Bereikbaar + 

beschikbaar van  

- Maandag t.e.m. vrijdag van 

8u -20u30 

- Zaterdag + zondag van 

8u30-17u 

Nadien bereikbaarheid via 

opnamedienst Psychiatrisch 

Centrum Menen. 

 

Werkingsgebied: Menen, 

Wevelgem, Wervik, inclusief 

deelgemeenten 

Mobiel Crisisteam Impact 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: 

- Begeleiding/behandeling aan huis gedurende gemiddeld 4 weken (max. 8 weken) 

- Door een multidisciplinair team (psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en 

psychiatrische verpleegkundigen) 

- Voor cliënten met een psychische en/of psychiatrische decompensatie, die nood 

hebben aan een intensieve opvolging (min. 2 huisbezoeken/week).  

- De cliënt wordt ondersteund aan de hand van gesprekken en krijgt handvaten om te 

leren omgaan met de huidige crisis. In de herstelfase wordt er vooral gewerkt aan 

hervalpreventie. In de afrondingsfase wordt de nazorg besproken en al of niet reeds 

geïnstalleerd. 

 

Aanbod: Mobiele zorg. Crisiszorg. 

Aanmelding: Telefonische aanmelding via de huisarts of psychiater of een partner van het 

netwerk GGZ Zuid-West-Vlaanderen. 

Wachtlijst: Geen wachtlijst. Men streeft ernaar om de begeleiding op te starten binnen de 

24u. 

Inclusie criteria: 

- Regio Menen, Wevelgem, Wervik + deelgemeenten 

- Voor volwassenen vanaf 18jaar.  

- Er moet sprake zijn van een psychische of psychiatrische decompensatie 

- Er moet introspectie mogelijk zijn aan de hand van gesprekken. 

 

Exclusie criteria:  

- Urgente zorg 

- Primair druggebruik en seksueel delinquentie 

- Dementie en andere cognitieve stoornissen van medische, vasculaire en traumatische 

oorsprong 

- Neurologische stoornis 

- Ernstige verstandelijke beperking 

- Antisociale persoonlijkheid 

 

Methodieken: Dynamieken worden bekeken. Er worden oplossingsgerichte, motivationele 

en gedragstherapeutische  methodieken gebruikt.   

 

mailto:info@impact.pcmenen.be
http://www.psyzuid.be/
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Vijfseweg 150 

8790 Waregem 

056/62.31.11 

 

info@ziekenhuiswaregem.b

e  

www.ziekenhuiswaregem.be 

  

Openingsuren: 24u/24u – 

7d/7d 

O.L.V Van Lourdes ziekenhuis Waregem 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Er is geen specifiek aanbod voor 

mensen met een dubbeldiagnose. 

 

mailto:info@ziekenhuiswaregem.be
mailto:info@ziekenhuiswaregem.be
http://www.ziekenhuiswaregem.be/
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Budastraat 30 

8500 Kortrijk 

056/31.10.92 

 

Christophe.lazou@h-hart.be  

www.h-hart.be  

 

Openingsuren: kantooruren 

Werkingsgebied: Zuid-West-

Vlaanderen 

Pamele vzw 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: 

• Externe samenwerking met praktijk van psychologen 

• Contextuele benadering op basis van adviezen van team psychologen 

• Streven naar optimale inclusie en zinvolle daginvulling (niet-werkenden) 

Capaciteit: 38 woongelegenheden en 15 plaatsen dagondersteuning 

Aanbod: Ambulante hulp, RTH, dagondersteuning, kortverblijf &  woonondersteuning 

Aanmelding: joke.tavernier@h-hart.be 

Wachtlijst: Afhankelijk van bezettingsgraad 

Inclusie/exclusie criteria:  Inclusiecriteria ‘motorische beperking’ 

Methodieken: Werken vanuit de bedoeling – Wouter Hart 

 

mailto:Christophe.lazou@h-hart.be
http://www.h-hart.be/
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Bruggestraat 75 

8930 Menen  

056/52.14.51 

 

info@pcmenen.be 

www.pcmenen.be 

PC O.L.V van Vrede 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Geen specifiek aanbod, enkel in 

acute crisis kan er voor max. 7  dagen een opname op de crisisunit bekeken worden. 

Aanbod: Kortdurende crisisopname van maximum 7 dagen.  

Aanmelding: Aanvraag gebeurt via de psychiaters. 

 

mailto:info@pcmenen.be
http://www.pcmenen.be/
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Reigerlostraat 10 

9570 Beernem 

050/79.95.75 

 

depalissant@amandus.broe

dersvanliefde.be 

www.amandus.be  

 

Openingsuren: 24/24 – 7/7 

PC Sint-Amandus – Afdeling De Palissant 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Behandeling, begeleiding 

Capaciteit: 32 bedden 

Aanbod: Residentiële behandeling, nabehandeling en out-reach, dagbehandeling voor 

gekende patiënten. 

Aanmelding: Via Gudrun.gheysen@amandus.broedersvanliefde.be  

Exclusie criteria:   

• Minderjarigen 

• Heel zware fysieke zorg  

• Brandstichting 

• Primaire verslavingsproblematiek 

• Ernstige, diepe mentale beperking 

• Ernstig seks 

• Vraag tot woonvorm 

Methodieken: DGT, SRH, Systeemtherapie, Creatieve en lichaamsgerichte therapie 

 

mailto:depalissant@amandus.broedersvanliefde.be
mailto:depalissant@amandus.broedersvanliefde.be
http://www.amandus.be/
mailto:Gudrun.gheysen@amandus.broedersvanliefde.be
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Groeningepoort 4 

8500 Kortrijk 

056/24.52.11 

 

info@pzhfamilie.be 

www.pzhfamilie.be  

 

Werkingsgebied: Zuid-West-

Vlaanderen 

Psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Geen specifieke gespecialiseerde 

werking voor mensen met een dubbeldiagnose.  

Aanbod: Ambulant, Crisisopnames, Consultaties ter plaatse (Dr. Budiharto). In het PZ H. 

Familie worden volwassenen behandeld met diverse psychische kwetsbaarheden in zowel 

residentiële, semi-residentiële (dagtherapie) en/ of nazorg-revalidatie zorgprogramma’s.  

Aanmelding: : 1) Crisisopname: sociale dienst De Bolder (bij afwezigheid de 

hoofdverpleegkundige van de Bolder Caroline Dutoit) 2) Ambulant: zie website 

(https://pzhfamilie.be/nl/professionals)  

Wachtlijst: Afhankelijk van bezetting 

Inclusie/exclusie criteria: Zie website 

Methodieken: Zie website 

 

mailto:info@pzhfamilie.be
http://www.pzhfamilie.be/
https://pzhfamilie.be/nl/professionals


 
28 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuiderlaan 50 

8790 Waregem 

056/60 90 84 

 

Info@tenankerwaregem.be 

www.tenanker.be 

 

Openingsuren: Dagelijks: 

8u30 - 16u30 

VZW Ten Anker 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Geen specifieke werking voor 

mensen met dubbeldiagnose. We merken evenwel steeds vaker de combinatie op van een 

(verstandelijke) beperking met een psychische kwetsbaarheid. De primaire problematiek 

dient bij ons steeds een (verstandelijke) beperking te zijn, maar wij ondersteunen wel 

degelijk diverse cliënten met een (verstandelijke) beperking én een psychische 

kwetsbaarheid. Onze agogen werken hiervoor dan nauw samen met de behandelend 

psycholoog en/of psychiater. Per individu wordt bekeken of wij de juiste voorziening zijn 

(matcht de zorgnood met ons zorgaanbod).  

Aanbod: We zijn een kleinschalige voorziening gelegen in centrum Waregem. Onze 

doelgroep omhelst personen met een licht tot matige mentale beperking, al dan niet met 

een bijkomende problematiek (licht motorische beperkingen, NAH, ASS,…). We streven 

ernaar een warme plek te creëren waar iedereen elkaar kent en waarbij we respect hebben 

voor elkaars eigenheid, waardigheid en dromen. We richten ons op maximale deelname 

aan de samenleving. We bieden 3 ondersteuningsvormen: wonen, mobiele/ambulante 

ondersteuning en dagbesteding. Op vlak van wonen beschikken we over kamers gelegen in 

ons hoofdgebouw (maximale nabijheid met actieve nacht), appartementen gelegen in ons 

hoofdgebouw of in de nabijheid van ons hoofdgebouw (al wat meer zelfstandigheid, maar 

toch blijft de nabijheid verzekerd). We beschikken ook over enkele woningen verder op in 

de straat. Hier voorzien we 4 uur begeleiding/dag en voorzien we oproepbare permanentie. 

We bieden ook mobiele (en/of ambulante) begeleiding aan, waarbij we de cliënt in zijn in 

huis ondersteunen. Verder beschikken we over een activiteitencentrum waarin diverse 

ateliers worden aangeboden (= zinvolle dagbesteding). Voor onze cliënten die hier niet aan 

kunnen deelnemen, zoeken we samen naar een zinvolle dagbesteding. Ook ondersteuning 

op vlak van begeleid werken is mogelijk. 

Aanmelding:  Contactname met Evelien of Annelies van de sociale dienst. Mail: 

socialedienst@tenankerwaregem.be of via tel: 056/60.90.84 

Wachtlijst: De duur van de wachttijd is variabel en afhankelijk van de gevraagde 

ondersteuningsvorm. 

Inclusie/exclusie criteria: De primaire problematiek dient een (verstandelijke) beperking te 

zijn. De psychische kwetsbaarheid kan hier bovenop komen, maar kan nooit de 

hoofdproblematiek vormen. Je dient in aanmerking te kunnen komen voor een 

persoonsvolgend budget of erover te beschikken. We bieden ook rechtstreeks toegankelijke 

ondersteuning aan, hierbij volstaat het hebben van een vermoeden van een beperking.  

Methodieken: Werken met aandacht voor “Quality of life”, hiermee bedoelen we dat we 

voor ieder individu een  welbevinden op alle levensdomeinen nastreven. We werken multi-

disciplinair (maatschappelijk werkers, agogen, verpleegkundige, begeleiders,…) ten einde 

dit te realiseren. 

 

  

mailto:Info@tenankerwaregem.be
http://www.tenanker.be/
mailto:socialedienst@tenankerwaregem.be
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Ringlaan 30 

8501 Heule 

056/36.40.30 

 

debranding@waak.be  

www.debranding.be 

 

Openingsuren: Maandag 

t.e.m. vrijdag van 8u-16u45 

Vzw De Branding 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: Wij bieden een langdurige 

woonondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en moeilijk 

begrijpbaar gedrag die nood hebben aan een beveiligde infrastructuur om comfortabel te 

wonen. Deze ondersteuning wordt aangeboden in een gesloten gebouw.  

Capaciteit: 19 

Aanbod: Residentiële hulpverlening. 

Aanmelding:  Via ann.desmet@debranding.be - 056 36 40 49 (zorgvraagbemiddelaar) 

Inclusie/exclusie criteria: Volwassenen met een matige tot licht mentale beperking en 

moeilijk begrijpbaar gedrag.  

Methodieken: Onze visie is om de mensen een zo kwaliteitsvol mogelijk leven te laten 

leiden waarbij veiligheid en structuur aan de basis ligt. Ondanks de beveiligde setting is ons 

doel een warme thuis te creëren. Er wordt steeds een individueel programma op maat van 

de persoon opgemaakt waarbij Gentle Teaching het uitgangspunt is. 
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Kantoor Brugge:  

Tillegemstraat 81, 8200 

Brugge 

Kantoor Kortrijk: Kanaal 

127, Spinnerijstraat 107, 

8500 Kortrijk 

0490/44.34.04 

 

info@dop-wvl.be  

www.dop-wvl.be  

 

Openingsuren:  

ma: 13u00 - 16u30 

Di en do: 09u00 - 12u00 en 

13u00 - 16u30 

Woe en vrij: 09u00 - 12u00 

Werkingsgebied: West-

Vlaanderen 

Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-

Vlaanderen 

Specifieke werking voor mensen met een dubbeldiagnose: D.O.P’s hebben een heel brede 

doelgroep, namelijk personen met een beperking/of vermoeden van beperking. Alle 

handicaps/doelgroepen. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen.  

Ook personen met dubbel diagnose of louter psychische beperking behoren tot de 

doelgroep van D.O.P. 

Capaciteit: 4820 prestaties/jaar – 16 VTE 

Aanbod: Vraagverheldering, ondersteuningsplannning en linking. Trajectbegeleiding. 

Aanmelding: Telefonisch via permanentienummer 0490/44 34 04 of via 

aanmeldingsformulier op onze website: https://www.dop-wvl.be/NL/contact    

Wachtlijst: Ja. Onze dienst is verplicht om te werken met voorrangsgroepen (o.a. 

maatschappelijke noodzaak, noodsituatie, automatische toekenningsgroepen) 

Inclusie/exclusie criteria: Middelengebruik of psychische problematiek die niet onder 

controle is en een proces van vraagverheldering/ondersteuningsplanning onmogelijk maakt. 

Crisissituaties waarbij eerst moet gezocht worden naar opvang of woonoplossing 

(bed/bad/brood). 

Methodieken: Sociale Netwerkstrategieën (Sonestra); Person centerd strategieën; 

contextuele hulpverlening 

Extra informatie: Geert.dhaene@dop-wvl.be  
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