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Woonvormen GGZ Woonvormen GGZ

| Specifi eke woonvormen Netwerk   
      Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

Wanneer het thuismilieu of het thuisvervangende 
milieu de nodige zorg niet kan voorzien, kunnen 
cliënten (18-60j) van het Netwerk GGZ Kempen 
terecht bij volgende partners in het arrondissement 
Turnhout: Beschut Wonen Kempen, psychiatrische 
gezinsverpleging OPZ Geel, PVT Salto en PVT De 
Liereman. 

| Woonzorgloket

Voor meer informatie over deze woonvormen en 
voor aanmeldingen kunt u vanaf 1 juni 2015 terecht 
bij het woonzorgloket van het Netwerk GGZ Kempen. 
Het woonzorgloket is bereikbaar via het nummer 
0499 77 30 08. 

Meer info: www.ggzkempen.be.
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| Beschut Wonen Kempen vzw

•     wonen in groep (groep = tussen 3 à 6 personen);
•     kan in Geel en Turnhout;
•     huisbegeleiding op maat;
•     24u permanentie voorzien voor noodsituaties;
•     er zijn verwachtingen naar gemeenschappelijk     
       huishoudelijke taken.

Meer info: www.beschutwonenkempen.be

| Psychiatrische gezinsverpleging OPZ Geel

•     wonen in een pleeggezin;
•     kan in Geel en randgemeenten;
•     er is individuele begeleiding voorzien voor gezin en  
       cliënt;
•     24u permanentie voorzien voor noodsituaties.

Meer info: www.opzgeel.be

| Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) 
 De Liereman

•     wonen in groep (groep = tussen 10 à 30 personen);
•     in Oud – Turnhout;
•     24/24u begeleiding ter beschikking.

Meer info: www.amedeus.be

| Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) Salto

•     wonen in groep (groep = tussen 6 à 17 personen);
•     in Geel;
•     24/24u begeleiding ter beschikking;
•     is ook mogelijk voor mensen met een aangeboren 
       mentale handicap.

Meer info: www.opzgeel.be/pvtsalto
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