
Ouderenwerking

Folder voor zorgverleners

De Centra voor Alcohol- en andere Drug-
problemen Limburg vzw en de Vereniging 
Geestelijke Gezondheidszorg vzw zijn sinds 
juni 2019 gefusioneerd. Ze vormen nu samen 
zorGGroep Zin vzw.

zorGGroep Zin biedt zowel preventie, vroeginter-
ventie, behandeling, nazorg als harmreduction 
rond geestelijke gezondheidsthema’s.

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, als 
ouderen kunnen bij ons terecht voor hulp bij 
psychische problemen. 

Ons ouderenteam is gespecialiseerd in de 
begeleiding van 60-plussers.

Contact ouderenteam

zorGGroep Zin vzw

Henisstraat 17
3700 Tongeren
012 23 44 91
ouderenteam@zorggroepzin.be
www.zorggroepzin.be

Ons team bestaat uit een klinisch psycholoog en 
twee maatschappelijk werkers.  

Regio

Tongeren, Riemst, Bilzen, Hoeselt,
Kortessem, Wellen, Borgloon, Heers,
Gingelom, Voeren

Openingsuren

Maandag: 10u30-20u00
Dinsdag t/m vrijdag: 08u30-17u00

Dringende hulp? 

Bij noodsituaties kan je contact opnemen 
met je huisarts of kan je jezelf aanmelden 
bij de spoed van je regionaal algemeen 
ziekenhuis. 



Doelgroepen ouderenwerking

Ouderen

Alle personen ouder dan 60 jaar die psychische 
problemen hebben zoals:

• angstklachten
• depressie
• rouwverwerking
• geheugen- en concentratieproblemen
• familiale problemen
• nazorg na opname

Mantelzorgers

Ook mantelzorgers van ouderen kunnen bij ons 
terecht:

• voor vragen rond psychische klachten bij een 
oudere

• indien de mantelzorger zelf nood heeft aan 
ondersteuning in het omgaan met de oudere

Zorgverleners 

Zorgverleners die in een woonzorgcentrum of in de 
thuiszorg werken, en die moeilijkheden ervaren in 
het omgaan met ouderen met psychische proble-
men, kunnen een beroep doen op ons voor:

• advies
• ondersteuning
• vorming op maat

Ook organiseren wij een tweemaandelijks overleg 
voor zorgverleners van ouderen. In dit ‘OPTI-maal 
overleg’ kunnen zorgverleners terecht voor overleg 
en intervisie rond concrete situaties.

Voor info over data en locatie, kan je ons 
contacteren.

Werkwijze

Ouderen of mantelzorgers met een hulpvraag 
kunnen telefonisch of per e-mail aangemeld 
worden. Er zal dan een telefonische screening met 
de aanmelder en/of de cliënt ingepland worden. 
Tijdens dat gesprek wordt eventueel een intake 
vastgelegd. Na de intake zullen wij een hulpverle-
ningstraject voorstellen bij ons of bij een aanver-
wante dienst.

Indien er mobiele beperkingen zijn waardoor de 
cliënt niet tot op onze dienst kan geraken, dan zijn 
huisbezoeken mogelijk.

Zorgverleners kunnen ons telefonisch bereiken 
voor advies en ondersteuning. Dit kan eveneens op 
de werkvloer plaatsvinden. 

Kostprijs
 
Ouderen en mantelzorgers

Standaard: 11 euro per gesprek

Indien de cliënt een verhoogde tegemoetkoming 
bij het ziekenfonds heeft of in schuldbemidde-
ling zit, dan betaalt hij/zij 4 euro per gesprek.

Een beperkt budget mag geen reden zijn om ons 
niet te contacteren, we zoeken een oplossing.

Wanneer de cliënt is doorverwezen door de 
huisarts of een andere hulpverlener, dan is het 
eerste gesprek gratis.

Zorgverleners

Advies en ondersteuning van zorgverleners is 
steeds gratis.

Voor een vorming op maat vragen wij 85 euro 
per uur.


