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ZORGINNOVATIE EN KWALITEIT 
ZorGGroep Zin zet in op zorginnovatie, partner-
ships via netwerken en beleidsontwikkeling. Op 
die manier kunnen we hoge zorgkwaliteit blijven 
garanderen: nabij, toegankelijk en specialistisch 
maar ook innoverend.

GESPECIALISEERDE  
PREVENTIE EN ZORG
ZorGGroep Zin staat als ambulant centrum garant 
voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg 
en preventie. Zowel kinderen, jongeren, volwasse-
nen, ouderen en/of hun omgeving kunnen er terecht 
met psychische en/of psychiatrische problemen.

AMBULANTE GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG
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 samen 
zorGGroep Zin vzw, een organisatie die kwaliteits-
volle ambulante zorg aanbiedt. We hebben een 
aanbod binnen een zorgcontinuüm van preventie – 
vroegdetectie- en vroeginterventie (i.s.m. netwerk 
Ligant) – care en cure – nazorg – harmreduction. 

WAT DOEN WE?

WIE ZIJN WE? WAAR WE ONS BEVINDEN? 

Onze locaties
1 Hasselt (x2)
2 Tongeren
3 Sint-Truiden
4 Genk
5 Maasmechelen
6 Lanaken
7 Pelt
8 Beringen
9 Heusden-Zolder
10 Kempen
> zorggroepzin.be/contact/locaties 

zorGGroep Zin dat zijn 
142 medewerkers in 2020 
en dit zijn 106,14 Voltijds 
Equivalenten.

 

Je vindt ons in Limburg 
en de Kempen.
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Interventiespectrum (naar Mrazek & Hagerty, 1994)

hulpverlening

— TABAK, ALCOHOL, DRUGS, GAMEN EN GOKKEN

In 2020 organiseerde de preventie-equipe van zorGGroep Zin 880 preventie-
activiteiten in het kader van tabaks-, alcohol-, drug-, gamen en gokpreventie.

DIVERSE SECTOREN
Onderwijs, welzijn, gezondheid en projecten 
ten behoeve van lokale overheden krijgen veel 
aandacht. Doorheen de jaren zien we een grote 
overeenkomst inzake de verdeling over de diverse 
sectoren voor preventiewerk van zorGGroep Zin. 
Deze verdeling fluctueert afhankelijk van welke 
inhoudelijke speerpunten er binnen de diverse 
sectoren naar voor geschoven worden, de Vlaamse 

IN SAMENSPRAAK 
64% van deze preventieactiviteiten zijn gericht 
op intermediaire doelgroepen en dit in de diverse 
maatschappelijke sectoren. We onderstrepen het 
belang van overleg om in samenspraak en met 
een mandaat van lokale partners te komen tot een 
planmatige aanpak van drugpreventie in Limburg, 
en dit in 42 Limburgse gemeenten. Er was in 
2020 een toename van het aantal coachings- en 
consultvragen. Tegelijk realiseren we ons dat onze 
nieuwe aanpak ten gevolge van de COVID-pandemie 
en onze nieuwe identiteit als zorGGroep Zin ook nog 
heel wat uitdagingen met zich meebrengen.

IMPACT COVID-19 
Dit is een afname van het aantal activiteiten met 
circa 22% in vergelijking met vorig jaar. Vanzelf-
sprekend was COVID-19 een hinderende factor. Na 
de lockdown van maart, waarop we niet voorzien 
waren, hebben we snel de omslag gemaakt. Online 
alternatieven werden ontwikkeld en onze partners 
werden geïnformeerd. Voor een aantal activiteiten 
en in meerdere settings ontdekten we de meer-
waarde van deze werkwijze. Hiervan willen we een 
aantal zaken behouden, ook post-COVID. 

64%

campagnes of prioriteiten (zie werking VAD) en 
de Europese of Euregionale projecten waaraan we 
deelnemen. Opmerkelijk in de cijfers voor 2020 
is toch het effect op de sectoren die te lijden 
hadden onder de beperkingen ten gevolge van 
de COVID-maatregelen. De sector “vrije tijd” en 
met name de deelsector “uitgaan” is hiervan een 
uitgesproken voorbeeld.

PREVENTIE TADGG
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HULPVERLENING
Aantal actieve 

Zorgperiodes 2020 
(min. 1 FTF-contact in 2020)

67,2%

IMPACT COVID-19 
De COVID-pandemie heeft zijn invloed 
gehad op 2020. Ondanks dat dit een 
uitzonderlijke periode was, werden we 
uitgedaagd om onze cliënten te blijven 
zien en te begeleiden via verschillende 
werkvormen zoals beeldbellen, telefoon, 
apps,… Onze cliënten en nieuwe cliënten 
kregen op die manier de kwaliteitsvolle 
zorg en dienstverlening waar ze recht op 
hebben. Een overzicht van deze vernieu-
wende projecten en aanpak vind je op 
het einde van dit jaarverslag. 

Continuïteit waarborgen 
Daarnaast werden ook de cliënten die 
op een wachtlijst stonden opgebeld om 
te polsen naar hun toestand. We deden 
er alles aan om de zorgcontinuïteit naar 
onze cliënten te waarborgen.

PROBLEMATIEK 
Over de zorgsoorten (Kinder- en 
jongerenzorg, ouderenzorg, volwassenen- 
zorg, vluchtelingenzorg, …) heen zien 
we vooral verwerkings-, interactie- en 
psychische problemen zoals o.a. angsten 
en depressies. Voor de forensische 
zorg valt eveneens het groot aandeel 
gedragsproblemen op. Voor de versla-
vingszorg vindt u onderaan een illustratie 
met de gebruikte producten. 
Alle tabellen zijn per zorgsoort in detail 
te vinden op onze website.

Volwassenenzorg

Vluchtelingenzorg Ouderenzorg

Forensische zorg

Kinder- en  
jongerenzorg

Verslavingszorg

67,2%

13,7%

0,3% 1,8%
8,7%

8,3%

VERSLAVINGSPROBLEMATIEKEN
3229 cliënten werden in 2020 behandeld voor hun verslavingsprobleem. 

Alcohol

Cannabis

Cocaïne

Stimulantia

Opiaten

Hypnotica of sedativa

Hallucinogen

Andere psychoactieve drugs

Geneesmiddelen

Vluchtige snuifmiddelen

Overige verslavingen

22,5%

12,9%

11,3%

9,2%

6,7%

32,8%
2,9%

1%
0,4%

0,1%
0,06%

Geslacht per zorgsoort

91%

M V

9%

M V

77% 23%

M V

72% 28%

M V

30% 70%

M V

25% 75%

V

Forensische zorg
Kinder- en  

jongerenzorg Ouderenzorg Verslavingszorg Vluchtelingenzorg Volwassenenzorg

91,2%

V

8,8%44% 56%

VM

Producten inclusief gecumuleerd 
(meerdere producten per cliënt) gebruik

-18j

onbekend

60+

18-60j

82,1%

9%

0,15%

8,7%
Bijna 30% van onze cliënten komt op eigen 
initiatief, de anderen werden voornamelijk 
verwezen door: 

1 Geneesheer
2 Algemeen Ziekenhuis
3 Psychiatrisch ziekenhuis
4 Justitie
5 Samenwerkingsverbanden GGZ
6 Gevangenis
7 OCMW
8 CAW
9 CLB

70%

30%

Leeftijdscategorie Verwijzer

in samenwerking met CGG de Pont en CGG De Kempen
In 2020 hebben we ingezet op de verdere uitrol van blended werken in 
de Vlaamse CGG’s, het organiseren van intervisies rond blended wer-
ken, de bekendmaking van de verschillende websites via onder andere 
sociale media, de ontwikkeling van een online zelfhulpaanbod rond 
perinatale depressie, en de exploratie van een aanbod naar jongeren.

ONLINE HULP

Depressiehulp

Verslavingshulp

Alcoholhulp

Cannabishulp

Drughulp

Gokhulp

Bezoekers

Bezoekers
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Zelfhulp

Zelfhulp

Online begeleidingen

Online begeleidingen

Ons straathoekwerk bereikte  
in 2020 in totaal 218 gasten.   

De voornaamste contactplaatsen 
waren de straat, huisbezoeken en 
sociale ontmoetingsplaatsen zoals 
bijvoorbeeld Café Anoniem.

STRAATHOEKWERK

218

thuis

straat

ontmoetings-
plaats

Omwille van COVID-19 was het niet 
vanzelfsprekend om in contact te 
komen met onze gasten aangezien 
heel wat ontmoetingsplaatsen 
zoals cafés gesloten of ontoegan-
kelijk waren.

gasten

1 
Eén Gezin Eén Plan  

bij kinderen  
en jongeren

2 
Online Therapieland, 

Vaardig Leven

Implementatie 
blended werken

3 
Uitbreiding  

Kruispunten  

Netwerking complexe  
cliëntdossiers

4 
Uitbreiding Cabrio

Dakloosheid 
Tongeren – Bilzen

5 
Psychofarmaca  

Woonzorgcentra 
preventieteam

6 
Social Norms  

Approach 

Euregio Maas Rijn  
preventieteam

7 
Asap

Verspreiden van Europese 
kwaliteitsstandaarden 

voor preventie 

8 
Reboot Online  

Online educatie  
voor gamers met een 
risicovol gameprofiel

9 
Gezondheids-
bevordering 

Café Anoniem

10 
Extra engagementen 

tijdens COVID-19
 pandemie: 

Ondersteuning Well-Web, Zorg voor zorgenden, 
chat-tool voor jongeren, 0800-lijn gevangenis, 

Mobiele Outreach Woonzorgcentra, 
online training en vormingen, 

Hasselt helpt, …

…

NIEUWE INITIATIEVEN 2020

Meer info op: www.zorggroepzin.be

http://www.zorggroepzin.be/contact/locaties
http://www.zorggroepzin.be
http://www.zorggroepzin.be

