
De verschillende partners



Similes Waas & Dender is een regionale tak van die grote vereniging voor families 
van psychisch kwetsbare mensen. Similes is een vrijwilligersorganisatie van en voor 
familieleden en andere naastbetrokkenen van personen met een psychische 
kwetsbaarheid. Ze wil de herstelvisie van vandaag, samen met andere vertrouwde 
partners helpen uitdragen op het terrein. Psychosegevoeligheid is dan ook zeer 
opvallend aanwezig in het brede landschap van de Geestelijke Gezondheidszorg, en 
treft ook vaak mensen op vrij jonge leeftijd. Het laat familie nooit onberoerd. Als 
partner binnen Café P willen we familie vooral meenemen in een (onder)steunend 
proces, en dit vanuit eigen ervaring heel nabij.

We proberen daarnaast, als familievertegenwoordiger, op één of andere wijze, de 
stem van families te vertolken binnen netwerken (Netwerk GGZ ADS) of diverse 
overlegstructuren binnen GGZ.

Meer info vind je via https://nl.similes.be/ , je kan ook mailen naar 
simileswaasendender@skynet.be

https://nl.similes.be/
mailto:simileswaasendender@skynet.be


▪ Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij 
psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

▪ Het programma biedt:
▪ (Telefonisch) consult en advies bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik

▪ Informatie, coaching en vorming aan nulde- en eerstelijnspartners in het detecteren van en 
omgaan met signalen van psychosegevoeligheid en/of middelengebruik

▪ Bevordering van zorgnetwerken

▪ Laagdrempelige vroeginterventie met aandacht en ondersteuning voor de context

▪ Ambulante, assertieve, outreachende zorg

▪ Ondersteuning bij het toeleiden naar verdere zorgtrajecten indien nodig

▪ Connect 14-25 richt zich tot:
▪ Oost-Vlaamse jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 25 jaar met psychosegevoeligheid 

en/of middelengebruik.

▪ Personen uit de omgeving van deze jongeren die zich hierover zorgen maken.

▪ Professionelen die hierrond advies, ondersteuning of vorming wensen

Website: https://www.radar.be/connect14-25/, bereikbaar op het nummer 078 35 34 35 

of via Connect14-25.wd@radar.be

https://www.radar.be/connect14-25/
mailto:Connect14-25.wd@radar.be


CM werd als partner binnen Café P gevraagd omdat CM over een heel ruime, 
algemene kennis beschikt over alles wat te maken heeft met thuiszorg en sociale 
voorzieningen. 

Als ziekenfonds bereiken wij een grote groep van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. We zien onszelf dan ook als een brug tussen gespecialiseerde hulp 
en reguliere hulp. 

Bereikbaar op het nummer 03 760 38 11

https://www.google.com/search?q=cm+waas+en+dender&oq=cm+waas+en+dender&aqs=chrome..69i57.2541j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


De stad Sint-Niklaas staat als partner van Café P voornamelijk in voor eventuele 
logistieke steun indien gewenst, en voor en bekendmaking van de evenementen die 
Café P verzorgt. Zo zorgt stad Sint-Niklaas er bijvoorbeeld voor dat er artikels 
verschijnen in de stadskroniek. Zij zijn dus een belangrijke partner wanneer het 
gaat om logistieke ondersteuning en publiciteit.

Bereikbaar op het nummer 03 778 30 00

https://www.google.com/search?ei=s8wOYMGxIrL5sAeC573ABw&q=stad+sint+niklaas&oq=stad+sint+niklaas&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6CAgAELEDEIMBOgsIABCxAxDHARCjAjoFCAAQsQM6AgguOgcILhBDEJMCOgoIABDHARCvARBDOgQIABBDOgcIABCxAxBDOggILhCxAxCDAToLCAAQsQMQxwEQrwE6EAgAELEDEIMBEMcBEK8BEENQi4YCWNOUAmCtlQJoAHABeACAAV-IAfQIkgECMTeYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiB1_uXnbfuAhWyPOwKHYJzD3gQ4dUDCA0&uact=5


WEP is een enthousiaste groep ervaringswerkers die verbonden is met het P.C. Sint-
Hiëronymus. Ze zijn er op gericht om cliënten te ondersteunen, hulpverleners te 
helpen om nog beter in te spelen op de noden van cliënten, en belangstellenden te 
helpen een beter begrip te krijgen rond psychisch lijden. 

Ze willen dus bijdragen tot een meer herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg, 
het taboe rond psychisch lijden doorbreken en de stap naar hulp zoeken 
vereenvoudigen, en hoop, perspectief, zelfvertrouwen en empowerment bij de 
cliënten versterken. Dit alles gebeurt in samenwerking met stafmedewerkers en 
betaalde ervaringsdeskundigen. 

Meer info op www.ervaringsinzet.be , en te bereiken via wep@ervaringsinzet.be

http://www.ervaringsinzet.be/
mailto:wep@ervaringsinzet.be


▪ De PAAZ staat voor Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis. Bij ons 
kunnen mensen terecht op een moment van crisis. Met de ondersteuning van 
psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, opvoeders en sociale dienst 
worden de moeilijkheden en sterktes in kaart gebracht. We gaan samen met de patiënt 
op zoek naar wat er nodig is om verder te kunnen. Mensen verblijven bij ons enkele 
dagen tot enkele weken. Meestal gaat men terug naar huis met nazorg (vb. consultaties 
bij onze artsen en psychologen en/of thuiszorgdiensten). Wanneer een langere opname 
nodig blijkt, wordt er doorverwezen naar een behandelafdeling.

▪ Als PAAZ-afdeling willen wij graag meewerken aan Café P omdat de betrokkenheid van 
het netwerk zo belangrijk is. We organiseren daarom op de PAAZ ook familie-avonden 
(als de omstandigheden het toelaten). Patiënten krijgen bij ons individuele begeleiders 
toegewezen, zodat de patiënt en zijn familie een vast aanspreekpunt hebben. Er is 
bovendien een vaste samenwerking met zelfhulpgroepen die regelmatig op de 
afdeling langskomen om hun aanbod kenbaar te maken.

▪ Te bereiken op het nummer 03 760 60 60 of via paaz@aznikolaas.be

https://www.google.com/search?q=paaz+sint+niklaas&oq=paaz+sint+niklaas&aqs=chrome..69i57.2914j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:paaz@aznikolaas.be


Wij bieden huisvesting in groepswoningen of studio's aan 
volwassenen met een ernstige en langdurige psychiatrische 
problematiek (waaronder ook psychosegevoeligheid) in combinatie 
met begeleiding. Wij begeleiden onze cliënten op alle verschillende 
levensdomeinen en op een herstelgerichte wijze in het verwezenlijken 
van hun wensen en doelen.

Meer info via www.promente.be, te bereiken op het nummer 03 766 67 09 of via 
info@promente.be

http://www.promente.be/
https://www.google.com/search?ei=PM0OYMT8JIS6sAeft7CACA&q=pro+mente+sint-niklaas&oq=pro+mente+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyAggAMgIIADIICAAQxwEQrwEyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADoKCAAQxwEQrwEQQzoECAAQQzoECC4QQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgsIABCxAxDHARCjAjoICC4QsQMQgwE6BwgAELEDEEM6DggAELEDEIMBEMcBEK8BOgQIABAKOgIILjoECC4QClDz9gFYl_8BYJCKAmgAcAF4AIABYogB6QWSAQIxMJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab
mailto:info@promente.be


▪ Het Mobiel Team Langdurige Zorg biedt begeleiding aan huis en is samengesteld 
uit een psychiater, een diensthoofd, een psychologe, een ervaringsdeskundige 
medewerker, een familie-ervaringswerker en 10 individuele begeleiders. Deze 
persoonlijke begeleiders bieden ondersteuning op verschillende levensdomeinen 
(wonen, vrije tijd/ontmoeting, psychische gezondheid, ...). De frequentie van 
contacten met de persoonlijke begeleider kan variëren van dagelijks tot 1 x per 
maand.

Te bereiken op het nummer 0471 66 09 93 of via bart.peleman@hieronymus.be

mailto:bart.peleman@hieronymus.be


Legato is een afdeling binnen Sint-Hiëronymus, gericht op mensen met een 
psychosegevoeligheid. In de behandeling ligt bij ons de focus vooral op “herstel”, 
waarbij de klemtoon gelegd wordt op de mogelijkheden en talenten van de cliënt. 
Herstel gaat ook over het verhogen van de levenskwaliteit en het terugkrijgen van 
eigen regie.

Soms zullen bepaalde gewaarwordingen, gedachten of angsten aanwezig blijven. 
Het is echter belangrijk dat je kwaliteit van leven kan verbeteren door te werken 
aan of naar een betere gezondheid, woonst, werken, nieuwe relaties, … Vanuit Legato 
probeert men in te zetten op wat mensen zelf belangrijk vinden, en hierbij de 
ondersteuning te bieden om dit proces mogelijk te maken.

Te bereiken op het nummer 03 780 38 35 of via legato@hieronymus.be

mailto:legato@hieronymus.be


Dagcentrum LARGO hoort naast LEGATO tot de doelgroep ‘psychotische 
kwetsbaarheid’ en PORTATO ‘langdurige zorg’ van het PC Sint-Hiëronymus, Sint-
Niklaas. Dit dagcentrum heeft een erkenning voor 25 stoelen; in de praktijk kent het 
dagcentrum een bezetting van 35 à 40 patiënten.

‘LARGO’ richt zich tot volwassenen met langdurige psychiatrische problematiek. De 
meeste cliënten zijn reeds lang in behandeling, zowel ambulant als intramuraal. Een 
aanzienlijke groep kampt met een psychotische kwetsbaarheid. Omwille van hun 
problemen hebben zij nood aan ondersteuning op lange termijn en dit vaak op 
diverse levensterreinen. De benadering die op ‘LARGO’ voor deze doelgroep werd 
ontwikkeld sluit zoveel mogelijk aan bij de specifieke noden van deze doelgroep.

Te bereiken op het nummer 03 780 38 97 of via largo@hieronymus.be

mailto:largo@hieronymus.be


▪ BOTS is een laagdrempelige plek voor mensen met een psychosegevoeligheid, 
gelokaliseerd buiten  de muren van de ‘reguliere zorg’, In BOTS is iedereen met een 
psychosegevoeligheid welkom. Men kan er vrijblijvend langsgaan voor  een tas 
koffie en een babbel, een ontspannend en/of een therapeutisch aanbod. Er wordt 
niet gewerkt met doorverwijzingen, intakes of aanmeldingen: wie interesse heeft, 
mag  en kan gewoon langskomen. Bovendien is BOTS voor de bezoekers gratis.

▪ De inzet van krachten uit de (semi-)residentiële, ambulante zorg en 
ervaringsdeskundigen zijn hierbij het DNA van BOTS. We zijn  ervan overtuigd dat 
door deze werkwijze een laagdrempeligheid ontstaat en dat dit de weg naar  de 
gepaste zorg voor sommige bezoekers faciliteert. Tegelijk geloven wij dat door de 
inzet van een mix van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en hulpverleners het 
persoonlijk herstelproces bevorderd wordt. BOTS heeft in die zin de ambitie 
opnamevoorkomend en/of –verkortend te zijn.

▪ Te bereiken op het nummer 0476 20 54 89 of via de facebookpagina 
www.facebook.com/botssintniklaas

http://www.facebook.com/botssintniklaas

