
| Wie zijn wij?

LZ-team is een multidisciplinaire groep:

— psychiater
— huisarts
— psychologen
— verpleegkundigen
— ergotherapeuten
— maatschappelijk werkers

Team Langdurige Zorg (LZ) biedt thuisbegelei-
ding aan volwassenen van 18 tot 65 jaar met 
ernstige en langdurige psychiatrische proble-
men,

— die in het arrondissement Turnhout gedomi-
cilieerd zijn;

— die in die mate gestabiliseerd zijn dat thuis-
begeleiding een meerwaarde biedt maar 
waar de veiligheid van onze medewerkers 
gegarandeerd blijft;

— die ondersteuning in de thuissituatie door 
het LZ-team nodig hebben om in het thuis-
milieu te kunnen blijven en te functione-
ren.

| Voor wie? | Wat doen wij?

1. Begeleiding in de thuissituatie. De begelei-
ding is flexibel en aangepast aan de zorg-
vraag. Het LZ-team kan ondersteuning bie-
den op verschillende levensdomeinen zoals 
wonen, werken, dagbesteding, zelfzorg, 
relaties en administratieve ondersteuning.  
Cliënt, familie en andere zorgverstrekkers 
zijn actieve partners in de begeleiding en in 
het herstelproces. 

2. Coaching voor thuiszorgdiensten om het 
persoonlijke netwerk rondom de cliënt 
zo sterk mogelijk te maken. De ervaren 
problemen in de zorg worden geanalyseerd 
met de betrokken hulpverlener(s) en met 
de cliënt en mogelijke oplossingen worden 
besproken en opgevolgd. 

3. Zorgoverleg:  cliënt, mantelzorger(s) en hulp-
verleners zitten samen rond de tafel om de 
zorg op elkaar af te stemmen. Soms is de 
doelstelling van een overleg het uitwerken 
van een signaleringsplan voor de cliënt. 
Dan is het belangrijk dat het zorgoverleg 
op regelmatige basis plaatsvindt om het 
signaleringsplan te kunnen optimaliseren 
en op te volgen. 

4. Organisatie van groepsmodules op indicatie 
rond herstel en hervalpreventie. 

Deze vier vormen van ondersteuning door het 
Team Langdurige Zorg zijn onderling combi-
neerbaar.



| Hoe aanmelden?

Elke hulpverlener kan telefonisch aanmelden via 
het Aanmeldingsteam op het telefoonnummer 
014 57 91 00.
Partners van het Netwerk GGZ Kempen kunnen 
rechtstreeks een aanmeldingsbundel invullen.
Deze bundel is terug te vinden op de website 
www.ggzkempen.be

| Kostprijs

Voor een begeleiding door het LZ-team wordt 
maandelijks €11 aangerekend. Personen die 
in aanmerking komen voor een voorkeurtarief 
betalen €4 per maand.

| Ombudspersoon

In geval van eventuele klachten, kunt u terecht bij 
een externe ombudspersoon, Peter De Clercq:

T  03 – 609 33 46 of 0485 – 54 81 43
E  peter.declercq@oggpa.be
  www.ombudsfunctieggz.be 

| Contactgegevens:

LZ-team Netwerk GGZ Kempen
Postadres: Dr. Sanodreef 4 - 2440 Geel
Locatie: Pas  196
T  0491 86 17 71 

LZ-TEAM 
(Langdurige Zorg)

Informatie voor de cliënt, 
familie en verwijzers

Netwerk GGZ Kempen


