
 

AANDACHT 

 VOOR OUDEREN 

 

 

Het CGG-ouderenteam ondersteunt bij problemen als  

depressie, angst, rouw, psycho-organische stoornissen  

(zoals beroerte, dementie). 

Het CGG-ouderenteam biedt vorming aan  

en geeft advies bij vragen naar omgang met ouderen,  

het bevorderen van de levenskwaliteit en het vergroten  

of behouden van de eigen draagkracht. 
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  Het ouderenteam biedt haar zorg aan :  

 

    Hasselt :     Maasmechelen : 

    Ilgatlaan 11/3           Koning Albertlaan 35/2   
    verdieping 3               verdieping 1    
    011 / 28 68 40           089 / 77 47 74    

  
    Genk :     Sint Truiden : 
    Welzijnscampus 23 b 21   Toekomststraat 17   
    verdieping 2     
    089 / 32 97 77           011 / 68 59 36  
 

www.litp.be 

 

Ben je ouder dan 60?  

En heb je psychiatrische, psychologische of  

psycho-sociale  problemen? 

Ben je familie of een mantelzorger van  

een zorgbehoevende oudere? 

Werk je met ouderen in de thuiszorg of in  

een woonzorgcentrum? 

 

Ervaar je individuele, relationele, familiale moeilijkheden  

die samengaan met het ouder worden? 

 

Dan kan je bij het CGG terecht. 
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