
Aanbod

zorGGroep Zin biedt kwali-
teitsvolle ambulante gees-
telijke gezondheidszorg en 
preventie aan in verschillende 
regio’s. 

  Preventie 
Met het preventieteam staan we 
ervoor in om problemen met betrek-
king tot tabak, alcohol, drugs, gamen 
en gokken te voorkomen. Indien er 
toch sprake is van misbruik, proberen 
we erger te voorkomen. 
Het preventieteam van zorGGroep Zin 
ondersteunt Limburgse organisaties, 
diensten en lokale besturen. Op basis 
van je vraag kan dit aanbod een coa-
ching, vorming, training, consult of 
projectondersteuning zijn.

  Ambulante geestelijke 
  gezondheidszorg

zorGGroep Zin biedt gespecialiseerd 
ambulante zorg rond geestelijke 
gezondheidsthema’s in bepaalde 
Limburgse regio’s. Zowel kinderen, 
jongeren, volwassenen, ouderen en/
of hun omgeving, kunnen in die regio’s 
bij ons terecht met psychische en/of 
psychiatrische problemen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan angsten, depressie, 
psychosezorg, borderline, rouwverwer-
king, … 

  Verslavingszorg

zorGGroep Zin
011 27 42 98

www.zorggroepzin.be

zorGGroep Zin vzw is een fusie van  

CAD Limburg en CGG VGGZ

zorGGroep Zin biedt kwaliteits-
volle ambulante geestelijke 
gezondheidszorg en preventie 
aan in verschillende regio’s. 

PREVENTIE 

Met het preventieteam streven we 
ernaar om problemen met betrekking 
tot tabak, alcohol, drugs, gamen en 
gokken te voorkomen. Indien er toch 
sprake is van gebruik of misbruik, 
proberen we erger te voorkomen. 

Het preventieteam van zorGGroep Zin 
ondersteunt Limburgse organisaties, 
diensten en lokale besturen. Op basis 
van je vraag kan dit aanbod een  
coaching, vorming, training, consult  
of projectondersteuning zijn.

AMBULANTE GEESTELIJKE  
GEZONDHEIDSZORG

zorGGroep Zin biedt gespecialiseerde 
ambulante zorg rond geestelijke gezond-
heidsthema’s in bepaalde Limburgse 
regio’s. Zowel kinderen, jongeren, vol-
wassenen, ouderen en/of hun omgeving, 
kunnen in die regio’s bij ons terecht 
met psychische en/of psychiatrische 
problemen. Dit kan gaan om bijvoor-
beeld angsten, depressie, psychosezorg, 
borderline, rouwverwerking, … 

VERSLAVINGSZORG

zorGGroep Zin is gespecialiseerd in de 
ambulante begeleiding van problemen 
met alcohol, drugs, medicatie, gokken 
en gamen in de provincie Limburg 
en de Antwerpse Kempen (MSOC's). 
In een aantal steden en gemeenten 
organiseren we straathoekwerk. Zowel 
kinderen, jongeren, volwassenen, oude-
ren en/of hun omgeving, kunnen bij 
ons terecht met problemen of vragen 
met betrekking tot verslaving.

FORENSISCHE ZORG

We bieden binnen de provincie Limburg 
gespecialiseerde begeleiding en 
behandeling in het kader van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, agressie- 
en verslavingsmisdrijven en begeleiden 
(ex-)gedetineerden. Dit gebeurt op 
verwijzing, met uitzondering van sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag.

ZORG OP MAAT

Op basis van een eerste gesprek of 
een telefonische screening wordt door 
een multidisciplinair team van o.a. 
maatschappelijk werkers, psychologen, 
artsen, verpleegkundigen of psychia-
ters een passend individueel, groeps- 
of online aanbod opgestart. Indien er 
geen gepaste begeleiding mogelijk is 
binnen onze organisatie, doen we een 
voorstel voor doorverwijzing.
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volwassenen

preventie

kinderen en jongeren

ouderen

straathoekwerk

forensische zorg

ambulante verslavingszorg 
(incl. MSOC's)

categoriale jongerenwerking

online hulp

epilepsie

Legende

Antenne Pelt  
Sooi Willemsplein 1 b4, 3910 Pelt 
011 64 78 11

Zitdag DAGG Lommel  
Koning Leopoldlaan 159, 3920 Lommel 
011 54 23 62

Antenne Beringen  
Harmoniestraat 9A, 3580 Beringen 
011 45 10 69 

Antenne Heusden-Zolder  
Sint Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
011 45 61 57

Zitdag Sociaal Huis Halen  
Sportlaan 2B, 3545 Halen
 
MSOC Herentals  
Hofkwartier 23, Herentals 
014 22 66 50

MSOC Geel  
J.-B. Stessenstraat, Geel
014 22 66 50

Campus Salvator   
Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt 
011 27 42 98 

Campus Valentinus  
Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt 
011 22 30 10

Campus Tongeren  
Henisstraat 17, 3700 Tongeren 
012 23 44 91 

Zitdag Sociaal Huis Bilzen    
Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen
089 51 94 80

Antenne Sint-Truiden  
Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden 
011 67 30 40

Campus Genk  
Vennestraat 91, 3600 Genk 
011 71 60 00

Zitdag OCMW Maaseik  
Monseigneur Koningsstraat 8, 3680 Maaseik 
089 56 99 10

Antenne Maasmechelen  
Koning Albertlaan 35/2, 3630 Maasmechelen
011 71 60 02

Antenne Lanaken  
Gasthuisstraat 18, 3620 Lanaken 
089 71 16 04

Waar kan je ons vinden? 
We hebben verschillende regionale kan-
toren. Het aanbod binnen deze kantoren 
kan verschillen, afhankelijk van andere 
CGG-partners in de regio. 

Hoe kan je bij ons terecht?
Je kan naar ons verwezen worden door 
een arts, het CLB, een sociale dienst, 
justitie,.... Heb je nood aan begeleiding, 
hulp, advies of ondersteuning dan kan 
je op eigen initiatief met ons contact 
opnemen via onze medewerkers in één 
van onze kantoren. 

Je kan je telefonisch aanmelden op  
011 27 42 98. Een medewerker zal 
dan een eerste afspraak (telefonische 
screening of intake) inplannen bij één 
van onze hulpverleners. Op basis van 
dit eerste gesprek kan een hulpverle-
ningstraject opgestart worden.

Je kan ook altijd binnenlopen in één 
van onze kantoren of je vraag via het 
contactformulier op de website stellen.

Kostprijs
zorGGroep Zin is door de overheid 
erkend en gesubsidieerd. Hierdoor is 
de zorg soms kosteloos of blijft de 
persoonlijke bijdrage beperkt.

Afhankelijk van jouw persoonlijke situa-
tie kunnen deze tarieven variëren (0, 4 
of 11 euro). Voor meer informatie over 
de tarieven en betaling kan je terecht 
bij onze medewerkers. 

KEMPEN

LIMBURG

Hoogstraten

Herentals
Geel

Mol Pelt

Lommel

Beringen

Heusden-Zolder

Hasselt

Genk
Halen

Bilzen

Maasmechelen

Maaseik

Lanaken

Tongeren

Sint-Truiden

Turnhout

MSOC Mol  
Sint Apollonialaan 198, Mol
014 22 66 50

MSOC Hoogstraten  
Jaak Aertslaan 4, Hoogstraten
014 22 66 50

MSOC Turnhout  
Stationstraat 80, Turnhout
014 22 66 50
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