Kostprijs

-

-

-

Voor gesprekken in een
centrum voor geestelijke
gezondheidszorg in uw buurt
volgen wij de tarieven van dit
centrum.
Voor gezinnen en voorzieningen
die advies of ondersteuning
vragen aangaande een gezinslid
of een cliënt gelden dezelfde
tarieven, aangevuld met een
verplaatsingskost per kilometer.
contacteert een van onze
consulenten voor informatie op
maat.

Contactpersonen voor
aanmelding

COVER
TEAM
Oost- Vlaanderen

CGG Waas en Dender
Leen Blontrock
03 760 00 50
leenblontrock@cggwaasendender.be

Antwerpse Steenweg 187, bus 1
9100 Sint-Niklaas

RCGG Deinze Eeklo Gent
Ellen Coppens & Ariane De Laere
09/377 18 61
cgg.eeklo@rcgg.be

Tieltsesteenweg 10
9900 Eeklo
+
Psychiatrische functie:
Dr. Degraeve

CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Hannah Dejonghe
078 - 15 55 70
hannah.dejonghe@zov.be

Terkerkenlaan 1A
9700 Oudenaarde

Ambulante werking voor
personen met een
verstandelijke beperking
met psychische problemen of
psychiatrische stoornissen.

COVER TEAM Oost - Vlaanderen

Voor wie zijn wij er?
-

Jongeren vanaf 16jaar en
volwassenen
x

-

Met een lichte of matige
verstandelijke beperking, met
psychische problemen of
psychiatrische stoornissen.

De omgeving van personen met een
licht of matige verstandelijke
beperking
x

Die het gevoel hebben dat zij
vastlopen in het geven van hulp
aan de jongere of volwassene met
een verstandelijke beperking.

x

Die nood hebben aan advies,
beeldvorming, een externe bril.

COVER TEAM staat voor :

Wat bieden wij aan?

-

COördineren

-

-

COmplexe problematieken

-

Werken met COntext

-

COnsulentenwerking

-

COnsult aan de omgeving

-

COnsultaties streven naar
COntentement

-

Werken met mensen met een
VERstandelijke beperking

-

Individuele begeleiding,
ondersteuning en behandeling
x

Van de jongere of volwassene

x

In het omgaan met de
psychische problemen of
psychiatrische stoornissen

x

Op het CGG in je buurt

Consulentenwerking: Advies,
beeldvorming en ondersteuning
x

Aan de omgeving van personen
met een licht of matige
verstandelijke beperking, die het
gevoel hebben dat zij vastlopen
met de hulp aan deze persoon
omwille van psychische of
psychiatrische problemen.

x

Door het uitwisselen van kennis
trachten we de draagkracht te
verhogen en beweging te
brengen in de vastgelopen
situatie.

