Contactpersonen

Leen De Neve
ortho-agoog
leen.deneve@guislain.broedersvanliefde.be
Saskia Rigolle
ortho-agoog
saskia.rigolle@guislain.broedersvanliefde.be

Outreach De Steiger
outreach.desteiger@guislain.broedersvanliefde.be
T 09 243 55 52

Filip Morisse
ortho-agoog
filip.morisse@guislain.broedersvanliefde.be

Outreach De Steiger

Tom Bogaert
psychiatrisch verpleegkundige
tom.bogaert@guislain.broedersvanliefde.be
Ann Demon
ann.demon@guislain.broedersvanliefde.be

Campus Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent
T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12

Dr. Miet Suy

Campus Sint-Alfons
St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent
T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56

psychiatrisch verpleegkundige

psychiater
miet.suy@guislain.broedersvanliefde.be

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

P.C. Dr. Guislain behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde
Stropstraat 119, 9000 Gent
Ondernemingsnummer 0406.633.304

www.guislain.be

Wat is ‘Outreach De Steiger’?

Stap 1: vraagverduidelijking en verwachtingen

Kostprijs?

We willen een goed zicht krijgen op hoe het
Outreach De Steiger biedt hulp aan mensen

dagelijkse leven van de persoon loopt, wat er

Outreach De Steiger wordt gesubsidieerd door de

(vanaf 16 jaar) met een verstandelijke

goed loopt en waar er problemen liggen. Wat zijn

overheid

beperking

en

ondersteuning is dus gratis voor de persoon en

geestelijke

gezondheid

zijn omgeving.

met

hun

de wensen en verwachtingen van de persoon zelf

(gedrags-

en/of

en wat zijn die van de mensen in de omgeving:

psychische problemen), en hun netwerk.

begeleiders, leerkrachten, ouders, therapeuten

Outreach is een mobiel team en gaat dus

enz. …? We proberen tot een gemeenschappelijke

naar de leefomgeving van de persoon toe.

vraagstelling

De hulp is altijd tijdelijk. Outreach wil

verwachtingen te komen.

vooral

de

problemen

context

en

duidelijke

wederzijdse

(professionele

ondersteuners en natuurlijk netwerk) van

Stap 2: beeldvorming, netwerkondersteuning en

de

coaching

cliënt

versterken.

Samen

met

de

kan afgestemd worden op de noden van de

Op basis van de informatie die we krijgen vanuit

persoon.

observaties en gesprekken met de omgeving en
waar mogelijk de persoon zelf, komen we tot een
holistische beeldvorming: wat heeft deze persoon
nodig om zich goed te voelen en een betere
geestelijke gezondheid te hebben? Samen met de
context kijken we hoe gepaste ondersteuning kan

Iedereen kan een aanmelding doen. Elk

gerealiseerd worden om tegemoet te komen aan

outreachtraject is op maat van wat de

basale noden en behoeften.

persoon en zijn of haar omgeving nodig
hebben, dus elk traject ziet er wat anders

Stap 3: evalueren en afronden

uit.
Als de persoon en zijn of haar context de
Dit zijn de stappen die we kunnen zetten, al

ondersteuning

zal niet elke stap voor iedereen nodig zijn:

samen

verder

Volksgezondheid).

De

Hoe aanmelden?

Wil je iemand aanmelden? Elk traject begint bij
het invullen van een aanmeldingsformulier. Vraag
het formulier aan door een mailtje te sturen naar

omgeving zoekt het team hoe de zorg beter

Hoe werken we?

(FOD

als

helpend

kunnen,

outreachtraject af.

dan

ervaren
ronden

en
we

weer
het

outreach.desteiger@guislain.broedersvanliefde.be.
Voor

meer

informatie

www.guislain.be.
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naar

