
 

Contactpersonen 

Outreach De Steiger  

www.guislain.be 

 

Dr. Gunther Degraeve  

psychiater 

gunther.degraeve@guislain.broedersvanliefde.be 

 

Leen De Neve 

ortho-agoog 

leen.deneve@guislain.broedersvanliefde.be 

 

Saskia Rigolle  

ortho-agoog 

saskia.rigolle@guislain.broedersvanliefde.be  

 

Tom Bogaert  

psychiatrisch verpleegkundige 

tom.bogaert@guislain.broedersvanliefde.be  

 

Ann Demon 

psychiatrisch verpleegkundige 

ann.demon@guislain.broedersvanliefde.be 

 

Patrick De Backer  

psychiatrisch verpleegkundige 

patrick.debacker@guislain.broedersvanliefde.be 

Campus Dr. Guislain  

Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent  

T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12 

 

Campus Sint-Alfons  

St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent   

T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56 

 

Campus De Deyne  

Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent   

T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64  

 

Campus Lorkenstraat – PVT 

Lorkenstraat 30, 9000 Gent 

T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12 

 

 

Outreach De Steiger  

outreach.desteiger@guislain.broedersvanliefde.be  

T 09 243 55 52 

P.C. Dr. Guislain behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde 

Stropstraat 119, 9000 Gent 

Ondernemingsnummer 0406.633.304    



We willen ervoor zorgen dat je dagelijks 

leven vlotter verloopt door de mensen en/of 

diensten die jou (zullen) omringen beter te 

laten samenwerken. Outreach probeert 

iedereen rondom je te verbinden, zodat hun 

zorg beter afgestemd wordt op jouw noden 

en wensen. We willen jou en je begeleiders 

sterker maken.  

 

Wat willen we bereiken? 

 

Iedereen kan een vraag stellen of een 

aanmelding doen. Elk Outreach-traject is een 

persoonlijk traject en ziet er dus anders uit. Dit 

zijn de stappen die we kunnen zetten, al zal niet 

elke stap voor iedereen nodig zijn:  

 

Stap 1: vraagverduidelijking en verwachtingen 

 

We willen een goed zicht krijgen op hoe je 

dagelijks leven loopt. Wat zijn jouw wensen en 

verwachtingen en wat die van de mensen in jouw 

omgeving? We gaan vooral aan de slag met de 

mensen die je elke dag begeleiden.  

 

Stap 2: beeldvorming en ondersteuning  

 

Op basis van de informatie die we van je krijgen, 

komen we tot een idee van wat je nodig hebt. 

Samen met de mensen die je begeleiden, kijken 

we hoe we gepaste ondersteuning kunnen 

realiseren.  

 

Stap 3: evalueren en afronden  

 

Als jij en/of je netwerk de ondersteuning als 

helpend ervaren en als jullie samen weer verder 

kunnen, dan ronden we de ondersteuning af.  

Hoe werken we? 

Outreach De Steiger is een mobiel team dat 

steun biedt aan mensen (vanaf 16 jaar) 

met een verstandelijke beperking en 

bijkomende gedrags– en/of psychische 

problemen in Oost-Vlaanderen. Outreach 

komt altijd naar je toe en zal jou en je 

familie of begeleiders tijdelijk ondersteunen 

in je eigen leefomgeving. We zijn geen 

thuisbegeleidingsdienst en bieden alleen 

ondersteuning als je netwerk zich 

engageert om jou in de toekomst te blijven 

ondersteunen.  

Wat is ‘Outreach De Steiger’? 

 

De ondersteuning is gratis.  

Kostprijs? 

Hoe aanmelden?  

Heb je een hulpvraag of wil je je aanmelden? Elk 

traject begint bij het invullen van een 

aanmeldingsformulier. Vraag er het formulier aan 

door een mailtje te sturen naar 

outreach.desteiger@guislain.broedersvanliefde.be.   

 

 

mailto:outreachdesteiger@fracarita.org

