
 
 
  

De Open Geestdagen zijn de jaarcampagne van Te Gek!? voor 2023 

 
Nemen jullie ook deel aan de Open Geestdagen? 

  
Te Gek!? organiseert op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2023 de eerste Open Geestdagen. De 
geestelijke gezondheidszorg zet dat weekend in Vlaanderen voor het eerst de deuren wijd open voor 
het publiek. Zorgnet-Icuro zet mee de schouders onder de Open Geestdagen. 
  
We willen mensen laten kennismaken met de verschillende zorgvormen in de geestelijke 
gezondheidszorg, het belang van mentaal welzijn onderstrepen en voor het eerst als sector samen 
naar buiten komen. Het weekend van de Open Geestdagen valt binnen de 10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid. Wie al een activiteit heeft voor de 10-daagse kan deze koppelen aan de Open 
Geestdagen, en omgekeerd. Zo versterken beide campagnes elkaar. 
  
Samen naar een correcte beeldvorming  
Al heel wat zorgorganisaties schreven zich intussen in. Toch streven we naar nog meer deelnemers. 
Hoe ruimer de ggz-sector vertegenwoordigd is, hoe meer mensen tijdens de Open Geestdagen de 
verschillende zorgorganisaties in hun buurt kunnen leren kennen. Door deel te nemen kan ook jouw 
zorgorganisatie bijdragen aan een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg, een correcte 
beeldvorming en het bespreekbaar maken van geestelijke gezondheid.  
Ook roepen we zowel grote als kleine organisaties graag op om lokaal de handen in elkaar te slaan. 
Kleinere organisaties of werkingen die hun deur niet letterlijk kunnen openzetten, kunnen 
bijvoorbeeld met elkaar of een grotere organisatie samenwerken om een activiteit te organiseren. 
             

Inschrijven kan nog tot maandag 17 april via www.opengeestdagen.be. 
 
Inspiratie nodig? 
Nog niet zeker wat je dat weekend zoal kan organiseren binnen jouw organisatie?  
We hebben enkele creatieve ideeën gebundeld om je op weg te helpen! Download hier de Open 
Geestdagen-inspiratiegids. 
Wie deelneemt, kan gepersonaliseerd promomateriaal aan gunstig tarief bestellen. Denk hierbij aan 
spandoeken, posters, flyers, audiovisueel materiaal ... Wij zorgen voor het drukken en het leveren. 
Ontvang je liever de digitale drukbestanden om zelf te personaliseren en te (laten) drukken? Dat kan 
ook. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.opengeestdagen.be%2F&data=05%7C01%7Cjulie.goditiabois%40broedersvanliefde.be%7C58a2b12c38944bb3f47a08dab34d40e1%7Cf24d00c823a548f48d9dffed9b778506%7C0%7C0%7C638019441636880937%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mwusm4ea8RtQTpawl30zUI6BR9X49PauwZ%2FEPPO3nQg%3D&reserved=0
https://www.tegek.be/media/813cf22e5bdd8d096f033754c5fec9d4/tg-opengeestdagen-inspiratiegids-def.pdf
https://www.tegek.be/media/813cf22e5bdd8d096f033754c5fec9d4/tg-opengeestdagen-inspiratiegids-def.pdf
http://www.opengeestdagen.be/


Op de website van de Open Geestdagen, die wordt gelanceerd in juni, krijgt elke deelnemende 
organisatie een eigen gepersonaliseerde pagina waarop de werking en de activiteit(en) voorgesteld 
worden. Verder bezorgen we ook een communicatiegids met o.a. teksten en afbeeldingen die je kan 
gebruiken op sociale media.  
  
Heel wat mediapartners werken mee 
De VRT en De Standaard hebben al hun medewerking bevestigd om in aanloop naar 7 en 8 oktober 
redactionele aandacht te geven aan de Open Geestdagen. Denk hierbij aan o.a. radio- en televisiespots 
en interviews met de Open Geestdagen-ambassadeurs Dirk De Wachter, Mathias Vergels, Selah Sue 
en Guy Swinnen. Er lopen gesprekken met productiehuis De Chinezen over een tv-reeks met Mathias 
Vergels. Daarnaast neemt Mathias ook een campagnelied met videoclip op én tourt hij in zowel 
psychiatrische als culturele centra met de Open Geest-muziektheatervoorstelling ‘Het komt voor in de 
beste families’. Meer media-initiatieven zitten nog in de pijplijn. 
  
Wie kan deelnemen? 
Alle aanbieders met een erkend residentieel of ambulant zorgaanbod in de geestelijke gezondheid. 
Ook algemene ziekenhuizen kunnen deelnemen, maar enkel met die afdelingen of diensten die 
geestelijke gezondheidszorg aanbieden (dus bijvoorbeeld geen spoeddiensten of OK’s). 
  
Hoeveel kost het? 

• Algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, FPC: 1200 euro (excl. BTW) 
• PVT, CGG, Wijkgezondheidscentrum: 750 euro (excl. BTW) 
• Initiatieven Beschut Wonen, psychosociale revalidatiecentra, zelfstandig psychologen, 

multidisciplinaire centra: 400 euro (excl. BTW) 
  
Behoort jouw organisatie niet tot een van deze categorieën? Neem contact op via 
opengeest@tegek.be en we maken een prijs op maat. We hebben je er graag bij! 
Belangrijk: wanneer drie of meer voorzieningen uit dezelfde stad of gemeente zich samen inschrijven, 
geldt een kortingstarief (tot 25% op de totaalprijs). 
  

Alle info over de Open Geestdagen is terug te vinden op www.opengeestdagen.be 
  
Heb je interesse of vragen, aarzel niet en mail ons op opengeest@tegek.be of 
communicatie@zorgneticuro.be.  
Contactpersonen voor dit initiatief zijn: Marc Hellinckx (Te Gek!?) & Marlien De Coen (Te Gek!?, 10-
daagse van de Geestelijke Gezondheid), Jens De Wulf & Lieve Dhaene (Zorgnet-Icuro). 
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