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Levenskwaliteit en kennis
De centrale doelstelling van een revalidatie bij 
GAUZZ is de levenskwaliteit van de jongere en 
zijn omgeving te verbeteren. Daartoe trachten 
we de gedragsproblemen te verminderen en 
bieden we ontwikkelingsgerichte revalidatie.

Vanuit een brede beeldvorming proberen 
we meer inzicht te krijgen in de functie van 
het gedrag, de factoren die het gedrag 
beïnvloeden en de mogelijkheden tot 
verandering. Cruciaal daarbij is om de kennis 
en vaardigheden van ouders, opvoeders en 
hulpverleners te vergroten. Om dat te bereiken 
werkt GAUZZ intensief samen met het volledige 
netwerk. 

Outreach of opname
Afhankelijk van de leeftijd en van de ernst van 
de problematiek biedt GAUZZ revalidatie aan in 
de verblijfscontext en/of via een opname

Ambulant/Outreach
Leeftijd 6 tot en met 25 jaar
Antwerpen: vanuit Multiversum campus 
Amedeus Mortsel
West- en Oost-Vlaanderen: vanuit  
PC Sint-Amandus in Beernem
Limburg en Vlaams-Brabant: vanuit  
UPC KU Leuven campus Kortenberg

Opname
Multiversum Campus Amedeus Mortsel
GAUZZ 1A: 11 tot 18 jaar
GAUZZ 1B: 18 tot 25 jaar

Criteria

◊	 leeftijd 6 tot en met 25 jaar
◊	 diagnose autismespectrumstoornis is gesteld
◊	 functioneren op het niveau van een matige tot ernstige verstandelijke beperking
◊	 er is sprake van ernstige en frequente gedragsproblemen die minstens 3 maanden 

voorkomen (niet veroorzaakt door een degeneratieve aandoening of uitsluitend een 
verslavingsproblematiek)

◊	 in zorg zijn en blijven bij een multidisciplinair team waar ten minste een (kinder-)
psychiater en een somatisch arts deel van uitmaken

Een revalidatietraject kan starten indien aan de criteria wordt voldaan en mits het volledige 
netwerk zich engageert tot een actieve deelname. De samenwerking met de verblijfscontext 
en het professioneel netwerk van de rechthebbende voor, tijdens en na de interventie door 
GAUZZ is een essentiële voorwaarde.

GAUZZ doet geen crisisinterventies en biedt geen tijdelijk verblijf aan in afwachting van 
adequate opvang.

Aanmelden
Telefonisch: zie gsm-nummers regiocoördinatoren achteraan
Per mail: lst.onthaalgauzz@multiversum.broedersvanliefde.be

Aanmelden kan enkel door een multidisciplinair samengesteld team, met minstens een 
(kinder- en jeugd)psychiater en een somatische arts.

Vragen
Voor inhoudelijke vragen kan je terecht bij een regiocoördinator. Meer achtergrondinformatie 
over GAUZZ lees je op www.gauzz.be.

GAUZZ is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Psychiatrisch Centrum KU 
Leuven en PC Multiversum. Voor de provincies West- en Oost-Vlaanderen is de antenne van 
GAUZZ gehuisvest in het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus in Beernem.

Je overweegt om een kind, jongere of jongvolwassene aan te melden 
voor revalidatie in het centrum GAUZZ. In deze folder vind je de nodige 

informatie om je aanmelding voor te bereiden. Aarzel niet om een 
regiocoördinator te contacteren als je bijkomende informatie wenst.


