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GELUKSDRIEHOEK

Een gelukkig leven: dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je 
‘gelukkig voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies? 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven verzamelde alle belangrijke 
wetenschappelijke kennis over geluk – Wat is het? Hoe kun je eraan 
werken? – in de geluksdriehoek.

Met de geluksdriehoek willen we informeren en inspireren. We willen 
mensen bewuster maken over geluk. En over hoe ze zich gelukkig 
en goed in hun vel kunnen voelen. We willen hen de weg wijzen over 
wat ze kunnen doen om zelf aan hun geluksgevoel te werken.

Einddoelgroep
Iedereen vanaf 3 jaar. 

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, lokale dienstencentra, scholen, onderwijsonder-
steunende partners, bedrijven, huisartsen, apothekers, welzijnsor-
ganisaties, zorginstellingen ...

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen 

 Vorming:
 E-learning voor burgers en professionals ‘Geluk zit in 
een klein driehoekje’ (gratis)

Workshop op maat van professionals ‘De geluksdrie-
hoek: wat en hoe?’
Duur: minimaal 2 uur
Prijs social profit: 300 euro + verplaatsingsonkosten
Prijs profit: 450 euro + verplaatsingsonkosten

Workshop voor de algemene bevolking ‘Geluk zit in een 
klein driehoekje’
Duur: 3 uur
Online: max 10 personen, 75 euro per uur
Fysiek: max 20 personen, 75 euro per uur + verplaatsingsonkos-
ten

Materialen:
 Digitale promotiefilmpjes (gratis)
 Postkaart (gratis)
 Affiche van de geluksdriehoek (gratis)
 Affiche van de voedings-, bewegings- en geluksdriehoek  
 (gratis)
 Folder (gratis)
 Steekkaart voor professionelen (gratis)
 Roll-up banner (30 euro uitleenwaarborg)
 Hulpwegwijskaartjes voor volwassenen (0,03 euro per stuk)
 Gevoelsbuttons (54 euro voor 360 buttons)

Materiaal

Doelgroep



GELUKSWANDELING

Met een gelukswandeling trakteer je deelnemers naast een frisse 
neus, ook op een meet-and-greet met de geluksdriehoek. 

Stap voor stap ontdekken wandelaars wat mentaal welbevinden is 
en hoe ze eraan kunnen werken, terwijl ze door hun favoriete stad of 
natuurgebied kuieren. 

De doe-opdrachten tijdens het traject zorgen voor een ludieke én 
inspirerende tocht.

Einddoelgroep
Iedereen die een wandeling wil maken en iets wil bijleren over 
mentale gezondheid, kan deelnemen aan de gelukswandeling. Men 
kan ervoor kiezen om de wandelroute in groep of alleen te volgen. 
De opdrachten onderweg zijn, bij eventuele begeleiding door een 
volwassene, ook geschikt voor kinderen. 

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, lokale dienstencentra, scholen, onderwijsonder-
steunende partners, bedrijven, huisartsen, apothekers, welzijnsor-
ganisaties, zorginstellingen ...

Logo Limburg bezorgt het materiaal op vraag en geeft  
ondersteuning indien gewenst. 

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 De gelukswandeling bestaat standaard uit 16 borden:
• Een startbord
• 14 info- en opdrachtborden
• Eindbord

 Je kan je gelukswandeling ook personaliseren met:
• Een startbord met eigen tekst, grondplan en logo’s
• Extra borden
• Postkaartjes om promo te maken

 Er zijn ook signalisatieborden beschikbaar.

 Een leidraad om met de gelukswandeling aan de slag te gaan 
mét extra tips om je wandeling aan te kleden.

 Prijs
De digitale leidraad is gratis, evenals de digitaal verkrijgbare bor-
den en postkaartjes. 
De materialen kunnen zelf afgedrukt worden op tijdelijk of be-
stendig materiaal. Meer info hierover in de leidraad. 

Materiaal

Logo Limburg bezorgt je de leidraad en andere digitale mate-
rialen, en staat je bij met advies. 

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info



10-DAAGSE GEESTELIJKE GEZONDHEID

Op 10 oktober is het de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. 
We staan dan stil bij het belang van een goede geestelijke gezond-
heid. 
Voor het zover is tellen we in heel Vlaanderen tien dagen af naar tien 
oktober en maken er een 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
van, met als gemeenschappelijk motto Samen Veerkrachtig.
We roepen lokale besturen, scholen, organisaties, bedrijven, … op 
om in deze periode acties te ondernemen om samen het belang van 
voldoende mentale veerkracht in de kijker te zetten. Tegelijkertijd 
willen we taboedoorbrekend werken. 

Logo Limburg verspreidt jaarlijks een inspiratielijst met inschrijflink 
zodat lokale partners activiteiten kunnen inplannen en ondersteu-
nende materialen kunnen bestellen. 

Einddoelgroep
Algemene bevolking. 

Wie kan ermee aan de slag?
Alle verenigingen,  organisaties en lokale besturen die het belang 
van een goede geestelijke gezondheid in de kijker willen zetten.

Logo Limburg bezorgt je de inspiratielijst en staat je bij met inspira-
tie en advies.  Logo Limburg verdeelt de gevraagde materialen.

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 23 82 38 of via 
mail naar logolimburg@limburg.be

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen 

  De inspiratielijst is gratis en verschillende promotie- 
     materialen zijn gratis of te verkrijgen aan oorspronkelijke  
     kostprijs.
 De kostprijs van de activiteiten is afhankelijk van wat er  
     gekozen wordt.

Materialen:
De inspiratielijst geeft inspiratie om zelf een actie te organise-
ren n.a.v. de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.

Het bevat ook een overzicht van allerhandegratis promoma-
terialen, zowel digitaal als gedrukt, die kunnen gedownload 
of besteld worden. 

Materiaal

Prijs



NOKNOK

Je bent jong en je kan heel wat aan, maar een tegenslag of dip komt 
iedereen wel eens tegen. 

NokNok versterkt jongeren hun veerkracht en is gebaseerd op de 
inhoud van de geluksdriehoek. De campagne bundelt 4 knaltips en 
coole opdrachten om te werken aan meer veerkracht en een goed 
gevoel. 

De website www.noknok.be bevat een veerkrachttest, tips en tal van 
interactieve oefeningen. 

Einddoelgroep
Jongeren van 12 tot 16 jaar. 

Wie kan ermee aan de slag?
Alle verenigingen, organisaties, lokale besturen en scholen die de 
mentale veerkracht van de jongeren willen versterken.

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Promomaterialen: 
  Affiches, postkaarten en stickers van NokNok (gratis)

 
 Gevoelsbuttons (54 euro voor 360 buttons)

 Vorming ‘Oppeppers voor een tienerhoofd’: 
  Workshop voor professionelen en iedereen die met jongeren  
          werkt
  Er zijn verschillende modules mogelijk, afhankelijk hiervan  
          duurt de workshop 1,5 tot 3 uur.

   

Materiaal

Surf naar https://www.logolimburg.be/noknok of contacteer 
Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen



VIND-IK-LEUK-KOFFER

Een koffer vol goed gevoel, dat is de Vind-ik-leuk-koffer! 

Hij biedt wel 17 leuke spelletjes en activiteiten om in groep mee 
aan de slag te gaan. En dat allemaal gebaseerd op de 4 knaltips van 
NokNok: Ik (k)en mezelf, rekenen op anderen, mijn grenzen en tijd 
voor mezelf

Het ultieme doel… niet alleen uren speelplezier maar je goed in je 
vel voelen en je veerkracht verhogen. Wie vindt dat nu niet leuk?!

Einddoelgroep
Jongeren van 12 tot 16 jaar. 

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, welzijnswerk, jeugdverenigingen en jeugdwerk,... 
Kortom: iedereen die met jongeren werkt. 

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Vind-ik-leuk-koffer

   

Materiaal

Surf naar https://www.logolimburg.be/content/vind-ik-leuk-
koffer of contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 
30 of via mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen

 De Vind-ik-leuk-koffer kan gratis ontleend worden mits  
     betaling van een waarborg van €50.

Prijs



WARME WILLIAM

Warme William zet in op het versterken van de veerkracht en het 
mentaal welbevinden van kinderen en jongeren t.e.m. 24 jaar. 

In deze campagne speelt Warme William de hoofdrol. Het is een 
grote, blauwe beer die iedereen uitnodigt om er écht te zijn voor een 
ander en een luisterend oor aan te bieden. 

De website www.warmewilliam.be ondersteunt de campagne.

Einddoelgroep
Kinderen en jongeren t.e.m. 24 jaar. 

Wie kan ermee aan de slag?
Alle verenigingen, organisaties, lokale besturen en scholen die de 
mentale veerkracht van de jongeren willen versterken 

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



  Warme William inspiratiegids (digitaal)Warme William inspiratiegids (digitaal): gratis: gratis
  Warme William bank: 1600 euroWarme William bank: 1600 euro
  Warme William Warme William afficheaffiche, , flyerflyer en  en deskbeertje: gratisdeskbeertje: gratis
  Warme William pak: 50 € waarborg bij het uitlenenWarme William pak: 50 € waarborg bij het uitlenen
  Opblaasbare Warme William: 75 euro waarborg bij het uitlenenOpblaasbare Warme William: 75 euro waarborg bij het uitlenen
  Boek Wat ze je moeten vertellen (maar nooit zullen doen): Boek Wat ze je moeten vertellen (maar nooit zullen doen): 
19,99 €19,99 €
Warme William educatief pakket (digitaal)Warme William educatief pakket (digitaal)
Warme William wandeling (digitaal): gratisWarme William wandeling (digitaal): gratis
Warme William postkaart: 0,1€ per stukWarme William postkaart: 0,1€ per stuk
Warme William WIJ-vragenspel (digitaal): gratisWarme William WIJ-vragenspel (digitaal): gratis
Warme William luistertips (digitaal): gratisWarme William luistertips (digitaal): gratis

   

Materiaal

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Bestellen



TEAM(VEER)KRACHT

Team(veer)kracht is een methodiek die teamleden in staat stelt om 
hun individuele en gemeenschappelijke kwaliteiten in te zetten om 
zich als team positief te kunnen aanpassen aan veranderingen en 
uitdagingen. 
Team(veer)kracht houdt teams staande bij stressvolle periodes of 
tegenslagen en zorgt dat ze sterker én zonder kleerscheuren uit 
moeilijke momenten komen. Een team heeft dus alle belang bij een 
sterke veerkracht.

De methodiek Team(Veer)Kracht bestaat uit vier sessies van 
telkens drie uur. Het hele team doet eraan mee, ook de directe 
leidinggevende. 
Deelnemende teams bestaan maximaal uit 15 leden. Grotere 
teams worden onderverdeeld in subteams. Een externe coach 
begeleidt de sessies.

Einddoelgroep
Teamleden. 

Wie kan ermee aan de slag?
Alle verenigingen, organisaties en lokale besturen die aan het  
welbevinden op het werk willen werken.

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info

Dit is afhankelijk van de coach waarvoor je kiest. De richtprijs voor 
de begeleiding van 1 team (vier sessies van een halve dag) ligt  
tussen € 1.500 en € 2.500 (excl. BTW en verplaatsingsonkosten).

Prijs



COMPLIMENTENACTIE

Een complimentje geven of krijgen doet deugd, ook op de werk-
vloer! Naast het krijgen van een goed gevoel, kan een compliment 
de prestaties bevorderen én het werken gemakkelijker en leuker 
maken. 

Reden genoeg om als bedrijf, vereniging of organisatie deel te ne-
men aan de nationale complimentendag op 1 maart! Logo Limburg 
zet je alvast op weg met een kant-en-klaar complimentenpakket. 

Met onze kaartjes en afscheurcomplimentjes en bonnenboekjes kan 
je trouwens heel het jaar door aan de slag.

Einddoelgroep
Algemene bevolking

Wie kan ermee aan de slag?
Alle verenigingen, organisaties en lokale besturen die aan het wel-
bevinden op het werk willen werken.

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



 Downloadbare complimentenkaartjes, affiches en  
    afscheurcomplimentjes. 

 

Materiaal

Surf naar www.logolimburg.be/complimentendag. Alle  
digitale materialen kunnen gedownload worden. De affiches 
en complimentenboekjes kunnen ook besteld worden via  
logo@logolimburg.be of op het nummer 011 15 12 30.

Bestellen

 Downloadbare materialen: gratis te downloaden, drukkos-
ten voor eigen rekening. 

Prijs



HET REGENT OP MIJN NEUS

Onder begeleiding van een kunstenaar gaan senioren tijdens de 
workshop ‘Het regent op mijn neus’ creatief aan de slag. 

Ze krijgen tips en tricks om hun gevoel, idee, gedachten,... om te 
zetten in een kunstwerk. De werkstukken kunnen achteraf tentoon-
gesteld worden (kunstproject ‘Het regent op mijn neus’). 
Zo worden deze gevoelige thema’s positief in beeld gebracht. 

Tijdens de workshop krijgen de deelnemers praktische tips hoe ze 
creatief aan de slag kunnen gaan: tekenen, schilderen, beeldhou-
wen, gedichten schrijven, …

Op deze manier ondersteunen we deelnemers om hun gevoelens of 
ideeën op een kunstzinnige manier te uiten. 

Einddoelgroep
Ouderen die geconfronteerd worden met dementie, depressie of 
eenzaamheid.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, dienstencentra, ouderenverenigingen, woonzorg-
centra.

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info

De sessie duurt ongeveer 3 uur. Er is een minimum vastgelegd van 6 
deelnemers. De kostprijs bedraagt 75 euro per uur + kilometervergoe-
ding + kostprijs materialen.

Workshop



GELUK OP GROOTMOEDERS WIJZE

Geluk op grootmoeders wijze is een educatief toneelstuk voor en 
door senioren. Het toneelstuk zet je aan tot nadenken en de vele 
tips helpen je op weg om je eigen geestelijke gezondheid op peil te 
houden.  

Een groepje bevriende senioren houdt wekelijks hun bijeenkomst in 
een cafeetje. Ook deze week ... 

Senioren van de Letterhoutemse Toneelgroep belichten het thema 
geestelijke gezondheid op een ludieke manier. 
Aan de hand van tips uit de ‘Geluksdriehoek’ pakken ze met de nodi-
ge dosis humor hun eigen geestelijke gezondheid aan.

Het toneelstuk duurt 1u15 en wordt gebracht voor een groep van 
minstens 20 personen. 

Einddoelgroep
Ouderen.   

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, dienstencentra, ouderenverenigingen, woonzorg-
centra.

Doelgroep

Omschrijving

September 2022

Inleiding van 30 minuten + toneelstuk van 45 minuten voor een 
groep van minstens 20 personen

Toneelstuk



Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info

De prijs bedraagt 300 euro (exclusief verplaatsingskosten).

Prijs



VERGETEN EN VERZONKEN

De voorstelling ‘Vergeten en Verzonken’ maakt het ongrijpbare, 
onbegrijpelijke en onbespreekbare van dementie en depressie bij 
ouderen voelbaar.
Met de voorstelling ‘Vergeten en Verzonken’ duikt Setheater in 
emoties en reacties die depressie en dementie bij ouderen vaak 
oproepen. 

Het publiek wordt meegevoerd langs het ongrijpbare van de 
problematiek, de impact die het heeft op de oudere zelf en op 
zijn naasten, het niet onder woorden durven of kunnen brengen 
van het gevoel dit komt nooit meer goed, het onbegrip vanuit de 
omgeving, met als gevolg, onbeholpen, soms kwetsende reacties 
of helemaal geen reacties meer. 

Tijdens het nagesprek krijgt het publiek de kans om hun reacties 
op de voorstelling met elkaar en met de acteurs uit te wisselen.

De voorstelling duurt 25 minuten en er wordt 20 minuten 
nabespreking voorzien, voor 20 tot 25 deelnemers. 

Einddoelgroep
Mantelzorgers en professionelen die te maken hebben met ouderen 
met dementie.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, dienstencentra, ouderenverenigingen, 
woonzorgcentra.

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info

De prijs bedraagt 600 euro (exclusief verplaatsingskosten).

Prijs



WEGWIJS IN DE GEESTELIJKE GEZOND-
HEID

Al te vaak richten personen met een mentale hulpvraag zich in een 
eerste fase rechtstreeks naar gespecialiseerde hulp. Terwijl de oplos-
sing soms ook ligt in ondersteuning vanuit de directe omgeving of 
vanuit de rechtstreeks toegankelijke eerstelijnshulp.

De driehoek ‘Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg’ laat zien 
wat je zelf kan doen en tot wie je je kan richten als je je mentaal niet 
goed voelt.

Einddoelgroep
Algemene bevolking, maatschappelijk kwetsbare groepen

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, maatschappelijk werkers, huisartsen,  
hulpverleners.

Logo Limburg bezorgt het materiaal op vraag en geeft  
ondersteuning indien gewenst. 

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022



  De driehoek ‘Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg’.  

 Prijs
     Gratis. 

Materiaal

Contacteer Logo Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via 
mail naar logo@logolimburg.be

Meer info

WEGWIJS IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

De driehoek ‘Wegwijs in de geestelijke gezondheidszorg’ laat zien wat je zelf kan doen en tot wie je je kan richten 
als je je mentaal niet goed voelt. Geestelijke gezondheid begint bij de onderste brede laag van zelfzorg en klimt 
laag per laag tot heel erg gespecialiseerde hulp.  

De eerste laag 
We kennen allemaal het gevoel van ons niet goed in ons vel te voelen. Kleine of grote hindernissen in het leven 
maken ons verdrietig, kwaad, gestresseerd,… We kunnen onze veerkracht verhogen en dit overwinnen door 
erover te praten, te bewegen of onszelf rust te gunnen. Goed voor jezelf zorgen is de boodschap.  Vaak komen we 
hier sterker uit. De onderste laag van de driehoek geeft aandacht aan zaken die je zelf kan doen om je beter in je 
vel te voelen en je veerkracht te verhogen. Tips hierover vind je op www.fitinjehoofd.be. 
  
De tweede laag
Je kan niet alles alleen aan en soms heb je nood aan anderen om samen dingen te doen of te praten met elkaar. 
Dit kunnen vrienden, familieleden of buren zijn. Ook heel wat initiatieven in je buurt staan klaar om je op te van-
gen,  voor een goede babbel of een leuke activiteit. Meestal bieden zij hun diensten gratis of goedkoop aan. Denk 
hierbij aan een vereniging, een hobbyclub, een buurtwerking,…   

De derde laag 
Wanneer zelfzorg en steun van je omgeving niet voldoende zijn, kan je hulp vragen aan diensten uit de derde laag. 
Deze diensten zijn rechtstreeks toegankelijk, je kan zelf een afspraak maken of er naar surfen. Net zoals in de 
tweede laag zijn deze diensten goedkoop of gratis. Voorbeelden zijn de huisarts, het Sociaal Huis, de Centra voor 
Alcohol-en andere Drugproblemen (CAD),  het Centrum Algemeen Welzijn (CAW), tele-onthaal,...

De vierde laag 
Met de diensten uit de vierde laag kom je meestal pas in aanraking nadat je bent doorverwezen door de huisarts 
of een andere hulpverlener. De diensten uit de vierde laag begeleiden en behandelen je gericht en specialistisch  in 
het omgaan met je psychische moeilijkheden of kwetsbaarheid. Bij deze diensten maak je een afspraak voor een 
gesprek op kantoor, voor een bepaalde periode bij jouw thuis, voor deelname aan een georganiseerde dagactivi-
teiten of een korte opname.

De vijfde laag 
Voor zeer gespecialiseerde, intensieve behandelingen, bij een zware crisis,  of wanneer je niet meer zelfstandig 
kan wonen ten gevolge van je kwetsbaarheid, ontvang je begeleiding en behandeling van de diensten uit de vijfde 
laag. Hier kom je enkel terecht na doorverwijzing van een hulpverlener.  De behandeling kan een kortdurende of 
een langdurende opname inhouden of zeer gespecialiseerde hulp aan huis. 

Groene en rode pijlen 
De groene pijlen tonen naar welke diensten we zelf kunnen toestappen. De rode pijlen tonen de diensten waar 
het niet aangewezen is om zelf contact mee op te nemen of om zelf binnen te stappen. Je kan verwezen wor-
den naar deze voorzieningen door een hulpverlener. 

De vorm van de driehoek laat zien dat de onderste lagen van zelfzorg en rechtstreeks toegankelijke diensten 
het breedst zijn. Dit wil zeggen dat je deze het meest in je leven nodig hebt om je mentaal te versterken.  Ze 
zijn vlot toegankelijk, er is een korte wachttijd en vaak worden ze gratis aangeboden. Indien meer gespeciali-
seerde hulp niet nodig is, raden we je aan om hier snel gebruik van te maken!  
Vraag bij alle diensten altijd na of je gebruik kan maken van tussenkomsten van de mutualiteit,  de derdebeta-
lersregeling, de maximumfactuur,… 

Met vragen en klachten over de geestelijke gezondheidszorg kan je terecht bij een interne of externe 
ombudspersoon:  www.ombudsfunctieggz.be. 
Meer informatie geestelijke gezondheidszorg: www.ggzlimburg.be

Laag 1: ZELFZORG

 www.fitinjehoofd.be
 Vind jezelf oké
 Beweeg
 Probeer iets nieuws
 Durf nee zeggen
 Gun jezelf rust
...

Laag 2: SOCIAAL NETWERK

 Praat erover
 Familie
 Reken op vrienden
 Durf hulp vragen
 Hobbyclub
 Vereniging
 Buurtwerking
...

Laag 3

 Huisarts, thuisverpleegkundige,  
   gezinshulp,…
 OCMW (Sociaal Huis)
 Wijkgezondheidscentrum 
 Centra voor Alchohol- en andere  
   Drugproblemen (CAD)
 Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)
 Sociale dienst van het Huis van de  
   Mens, de mutualiteit, de vakbond, je  
   werk, …
 Het Lokaal Dienstencentrum
 Inloophuizen

Laag 4

 Psycholoog, psychiater
 Centrum Geestelijke Gezondheids- 
   zorg (CGG)
 Psychiatrische afdeling Algemeen  
   Ziekenhuis (PAAZ) 
 Centra voor Alcohol- en andere  
   Drug problemen (CAD)
 Mobiele teams: Ligant, Reling, Noolim
 Revalidatiecentrum, activiteiten- 
   centrum

Laag 5

 Psychiatrisch Ziekenhuis 
 Beschut Wonen
 Psychiatrisch Verzorgingstehuis
 Mobiele teams 
 ...

LAAG 1
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Advies en goede raad
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Doorverwijzing

 Teleonthaal:   
    106 of www.teleonthaal.be 
 Zelfmoordlijn:
    1813 of 
    www.zelfmoordlijn1813.be
 Kinderen en jongeren:   
    102,  www.awel.be of  
    www.ligant.be
 Alcohol en andere Drugs:
    www.alcoholhulp.be
    www.cannabishulp.be
    www.dedruglijn.be
    www.gokhulp.be


