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Aanmelding
zorGGroep Zin staat als ambulant centrum
garant voor gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg en preventie. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen
(en/of hun omgeving) kunnen er terecht
met psychische en/of psychiatrische
problemen. Aanmelding kan via verwijzing
door bijvoorbeeld de huisarts, het CLB,
een sociale dienst, een psychiatrisch
ziekenhuis, justitie,… of op eigen initiatief
van de cliënt of zijn omgeving. Afhankelijk
van de hulpvraag wordt er een bepaald
traject voorgesteld, bijvoorbeeld een
onmiddellijk consult of een afspraak voor
screening/intake. Er kan ook anoniem een
consult gevraagd worden. De behandeling
gebeurt door een multidisciplinair team
van psychologen, maatschappelijk werkers,
verpleegkundigen, huisartsen, psychiaters,… .
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De Centra voor Alcohol- en andere
Drugproblemen Limburg vzw
(CAD Limburg) en de Vereniging
Geestelijke Gezondheidszorg
vzw (CGG VGGZ) zijn sinds juni
2019 gefusioneerd. Ze vormen
nu samen zorGGroep Zin vzw,
een organisatie die kwaliteitsvolle
ambulante zorg aanbiedt. We
hebben een aanbod binnen het
zorgcontinuüm van preventie –
vroegdetectie- en vroeginterventie
– care en cure – nazorg – harmreduction. Deze schaalvergroting
draagt bij aan zorginnovatie en
versterkt onze competentie en
draagkracht als partner in netwerken en beleidsontwikkeling.
Zo kunnen we hoge zorgkwaliteit
blijven garanderen: nabij, toegankelijk en specialistisch maar ook
innoverend.
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Aanbod
Preventie
Het preventieteam tabak, alcohol en drugs (TAD)
richt zich tot organisaties, diensten en sectoren
die werk willen maken van een preventief tabak-,
alcohol- en drugbeleid. Het uitgangspunt is maatwerk bieden rekening houdend met de eigenheid
van de organisatie of sector.
We verzorgen vormingen en opleidingen. We
coachen het proces om te komen tot een haalbaar plan om met alcohol- en drugproblemen
en bepaalde gedragsverslavingen zoals gokken
en gamen om te gaan. Het doel is niet-gebruik
promoten, de beginleeftijd voor gebruik uitstellen
en de risico’s van gebruik beperken.
We ondersteunen ouders, leerkrachten, leiders
van de jeugdbeweging, trainers in de sportclub,
verantwoordelijken op de werkvloer, huisartsen
en nog vele anderen die een taak willen opnemen
in dit belangrijk stuk van gezondheidspromotie
en preventie. We toetsen onze interventies aan
wetenschappelijke criteria en baseren ons op
Evidence Based principes van preventie.
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Vroegdetectie en Vroeginterventie
In een zo vroeg mogelijk stadium signalen
herkennen die kunnen wijzen op risicovol verslavingsgedrag (vroegdetectie) is essentieel om snel
een interventie te kunnen opstarten om ergere
problemen op het vlak van verslaving te voorkomen
(vroeginterventie).
Het programma CONNECT – verslaving van Ligant
(Limburgs netwerk geestelijke gezondheidszorg
kinderen en jongeren) waar zorGGroep Zin deel van
uitmaakt, is een vroeginterventieprogramma voor
jongeren en jongvolwassen (tot en met 23 jaar) met
drugs- of alcoholgebruik en gamen (MOTI4).

Forensische zorg
Team Forte biedt begeleiding en behandeling in
het kader van:
• seksueel grensoverschrijdend gedrag
• agressie- en verslavingsdelicten (project
Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen; GAM)
• gedetineerden en ex-gedetineerden (Strategisch
Plan voor hulp aan gedetineerden; STRAPLAN)
Aanmelding kan op verplichte basis (door verwijzing vanuit een justitiële dienst). Je kan ook op
eigen initiatief bij ons terecht in het kader van
preventie, begeleiding of behandeling van seksueel
grensoverschrijdend gedrag.
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Kinderen en jongeren
Gespecialiseerde behandeling van complexere
psychische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is. We bieden hulp
aan minderjarigen en hun context m.b.t.
• ontwikkelingsstoornissen
• hechtingsproblemen
• internaliserende klachten zoals angst, depressie
en psychosomatische klachten
• externaliserende problemen zoals agressief en
overactief gedrag
In de begeleiding is er zowel aandacht voor het
kind, de jongere en de context. Zo nodig zoeken we
afstemming tussen de hulpvragen van de doorverwijzer, de context en het kind of de jongere.
In navolging van de wetgeving ‘Rechtspositie van
de minderjarige’ wordt de minderjarige zoveel
mogelijk betrokken en heeft de minderjarige recht
op inspraak in de behandeling.
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Volwassenen
Gespecialiseerde behandeling van complexere
psychische of psychiatrische problemen waarvoor
een meer intensieve begeleiding aangewezen is:
• persoonlijkheidsstoornissen
• angststoornissen zoals paniek, trauma, fobie, …
• stemmingsproblematieken zoals depressie,
bipolair, …
• psychosomatische stoornissen
• aanpassingsproblemen

Ouderenwerking
Zuid-Oost-Limburg
Het ouderenteam in de regio Zuid-Limburg richt
zich tot ouderen (60+) voor wie de nood aan een
gespecialiseerde behandeling van complexere psychische problemen waarvoor een meer intensieve
begeleiding aangewezen is:
• angstklachtenzorg na opname
• angstklachten
• depressie
• rouwverwerking
• geheugen- en concentratieproblemen
• familiale problemen
• nazorg na opname
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Ambulante verslavingszorg
Gespecialiseerde en ambulante behandeling van
middelen-gerelateerde problematieken:
• alcohol, medicatie- of (legaal/illegaal druggebruik
• gamen of gokken
• hulp bij het stoppen of minderen met gebruik.
• Aandacht voor comorbiditeit en de verschillende
levensdomeinen (o.a. huisvesting)
Specifieke deskundigheid rond:
• ambulante ontwenning
• aanbod van substitutieprogramma
• harmreduction bij druggebruik: spuitenruil en
hepatitis C
We organiseren eveneens ambulante verslavingszorg in de Kempen onder de naam MSOC-Kempen
(ELZ Kempenland, Middenkempen, Baldemore en
Zuiderkempen).

Online hulp
In samenwerking met CGG Kempen en CGG De
Pont maken we deel uit van de Vlaamse stuurgroep
onlinehulp.be die de websites www.depressiehulp.
be, www.alcoholhulp.be, www.drughulp.be, www.
gokhulp.be en www.cannabishulp.be overkoepelt.
Naast de online begeleidingen van mensen die met
een hulpvraag komen, ondersteunen we andere
CGG’s in de uitrol van online en blended werken.
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Straathoekwerk
We organiseren in samenwerking met verschillende lokale besturen (Beringen, HouthalenHelchteren, Heusden-Zolder, Pelt) in Limburg
straathoekwerk gericht op een doelgroep van
middelengebruikers die sociaal uitgesloten worden
of zich zo voelen. Straathoekwerkers gaan actief
op zoek naar deze doelgroep in hun leefwereld. In
Hasselt is een straathoekverpleegkundige actief
die vanuit een psychosomatische insteek deze
doelgroep bereikt en ondersteunt.

Specifieke provinciale werkingen
• Categoriale jongerenwerking: Kortdurende
begeleiding van jongeren met problematisch
middelengebruik of – gamen en hun ouders.
Binnen de jongerenwerking wordt met het gezin
gewerkt in co-therapie.
• Groepswerkingen en cursussen: vroeginterventie, meten met maten, thema-avonden ouders,
vrouwengroep, mannengroep, stoppen met
gokken, hervalpreventiegroep FORTE
• Epilepsie werking
Voor meer info en het actueel aanbod verwijzen we
u graag naar www.zorggroepzin.be
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Onze Locaties
We hebben verschillende regionale kantoren in de
provincie. Het aanbod binnen deze kantoren kan
verschillen, afhankelijk van andere CGG-partners
in de regio
Campus Salvator
Forensische zorg, volwassenen, ambulante verslavingszorg, categoriale jongerenwerking, online
hulp, epilepsie
Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt
011 27 42 98
Campus Valentinus
Preventie, kinder- en jongeren
Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt
011 22 30 10
Campus Tongeren
Volwassenen, kinderen en jongeren, ouderen,
ambulante verslavingszorg
Henisstraat 17, Tongeren
012 23 44 91
Antenne Sint-Truiden
Ambulante verslavingszorg
Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden
011 67 30 40
Campus Genk
Ambulante verslavingszorg
Welzijnscampus 7/12, 3600 Genk
011 71 60 00
Antenne Maasmechelen
Ambulante verslavingszorg
Koning Albertlaan 35/2, 3630 Maasmechelen
011 71 60 02
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Antenne Lanaken
Ambulante verslavingszorg
Gasthuisstraat 18, 3620 Lanaken
089 71 16 04
Antenne Pelt
Ambulante verslavingszorg en straathoekwerk
Sooi Willemsplein 1/4, 3910 Pelt
011 64 78 11
West-Limburg
Antenne Beringen
Ambulante verslavingszorg en straathoekwerk
Harmoniestraat 9a, 3580 Beringen
011 45 10 69
Antenne Heusden-Zolder
Ambulante verslavingszorg en straathoekwerk
Sint Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
011 45 61 57
MSOC-Kempen
Ambulante verslavingszorg
014 22 66 50
• AZ Sint Dimpna ziekenhuis
J.-B. Stessenstraat 2, Geel
• CAW-huis
Hofkwartier 23, Herentals
• JAC Mol
Markt 54, Mol
• Welzijnscampus
Stationstraat 80, Turnhout
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info@zorggroepzin.be
www.zorggroepzin.be
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