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Infomoment art. 107 Vlaamse 
Ardennen 

Donderdag 26 juni  

9.30 uur tot 12.00 uur 

AZ Sint-Elisabeth, Zottegem 

Programma 

9.30 uur: Verwelkoming 

9.40 uur: Hervorming GGZ: wat en 
hoe? 

10.10 uur: MOBiLteam in de praktijk: 
een woordje uitleg 

10.30 uur: PAUZE 

Programma 

10.45 uur: Netwerkpunt: werking en 
aanbod 

11.05 uur: Wat vindt de cliënt? 

11.20 uur: En nu concreet… 
Implementatie in Vlaamse Ardennen 

11.35 uur: vragen 

12.00 uur EINDE 

Verwelkoming 

 

 

Wim D’hanis, voorzitter 
netwerkcomité Vlaamse Ardennen 

Hervorming GGZ 

 

 

Ilse De Neef, netwerkcoördinator van 
Het PAKT 

Hervorming GGZ 

• Evolutie naar een meer gemeenschaps-
gerichte zorg 

• Gids naar een betere GGZ 

• 5 sleutelfuncties 

• Het PAKT 
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Evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte 

zorg 

 
• Jaren ’70: medisch-pedagogische instituten (MPI), centra 

geestelijke gezondheidszorg (CGG) 

• Jaren ‘80: introductie moratorium, patiëntenverenigingen 

• 1990: initiatieven beschut wonen (IBW), psychiatrische 
verzorgingstehuizen (PVT) 

• 1999: nieuwe decreet betreffende de GGZ  reorganisatie 
CGG 

 

 

 

 

 

 

 
Evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte 

zorg 

 
• 2002: gemeenschappelijke verklaring inzake toekomstig beleid 

GGZ 

– GGZ georganiseerd in zorgcircuits en zorgnetwerken 

– Vraaggestuurde zorg 

• 2002: goedkeuring wet betreffende de rechten van de patiënt 

• Experimentele en gefaseerde uitbouw van zorgcircuits en 
zorgnetwerken  

– Pilootprojecten 

– Therapeutische projecten, transversaal overleg (2007) 

 

 

 

 

Evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte 
zorg 

• Artikel 11 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen 

– Introductie van definities van zorgcircuits en netwerken 

• Realisatie mogelijk via verschillende technieken 

• Keuze experimentele basis met alle betrokken actoren 

Evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte 
zorg 

• Techniek ingeschreven in het artikel 107 van de wet 
betreffende de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen 

– De Koning kan in specifieke financieringswijzen voorzien om, op 
experimentele basis en beperkt in de tijd, een prospectieve en 
programmageoriënteerde financiering van zorgcircuits en 
netwerken mogelijk te maken. 

Evolutie naar een meer gemeenschapsgerichte 
zorg 

• Artikel 107 van de federale ziekenhuiswet 

– Ziekenhuizen  deel beschikbare bedgebonden middelen 
flexibel aanwenden voor alternatieve zorgvormen 

– Ziekenhuizen  behouden erkenning 

 

• 2010: Gids: naar een betere geestelijke gezondheidszorg door 
de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken 

 

 

Gids naar een betere GGZ 
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Gids naar een betere GGZ 

• Resultaat van samenwerking tussen federale 
overheid, gewesten en gemeenschappen 

• Meer info: www.psy107.be 

Gids naar een betere GGZ 

• Gids: naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de 
realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken 
– het projectkader waarin wordt bepaald binnen welke grenzen met 

artikel 107 kan geëxperimenteerd worden 

– doelgroep jongvolwassenen en volwassenen (16-65 jaar) 

– alle actoren binnen een bepaald werkingsgebied 

– het uitwerken van strategieën die een oplossing bieden voor alle GGZ-
noden die bij de bevolking in deze regio leven 

– 5 sleutelfuncties bij uitwerken strategieën 

 

5 sleutelfuncties 

• Functie 1 
– Activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, vroegdetectie, 

screening en diagnosestelling 

– Ingaan op aanmelding 

– Diagnose en indicatiestelling 

– Eerste interventies 

– Betrekken eerste lijn! 

5 sleutelfuncties 

• Functie 2  

– Ambulante intensieve behandelteams voor zowel  

     acute psychische problemen (2a-teams) als 

     chronische psychische problemen (2b-teams) 

– Zorg in thuisomgeving 

– Onmiddellijk en intensief bij acute situaties 

– Duur en intensiteit aangepast voor mensen met chronische 
problematiek 

 

5 sleutelfuncties 

 

• Functie 3 

– Rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie 

– Programma op maat 

– Start naar aanleiding van of aanvullend op de basisopdrachten 
uit functie 1 

– Kunnen ook vervolg zijn op interventies door de mobiele teams 

 

5 sleutelfuncties 

• Functie 4 

– Intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als 
chronische psychische problemen wanneer een opname 
noodzakelijk is 

– Specifieke residentiële, intensieve observatie en behandeling 

– In constante communicatie met andere functies  behouden 
link met het sociale netwerk 
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5 sleutelfuncties 

• Functie 5 

– Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden 
indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe 
niet in staat is 

– Ondersteunen organisatie dagelijks leven 

– Vergemakkelijken integratie in maatschappij  

5 sleutelfuncties 

Van kernactoren… 

• Eerste dossier: tweede zit (IMC 20/12/2010) 

• Infomoment begin 2011: felle kritiek 0de en 
1ste lijn  kentering 

• Leerpunten 

˗ Streven naar een betere GGZ houdt ook andere 
partners bezig. 

˗ Doelstellingen netwerk moeten in gezamenlijk 
overleg bepaald worden. 

… naar netwerk Gent-Eeklo 

• Uitbreiding netwerkcomité met aantal 
partners 

• Opstart werkgroepen  voorstellen 

• Netwerkcomité: prioriteiten 

• Herwerkt dossier: geslaagd! (IMC 6/6/2011) 

 

 
  … naar het PAKT 

 
• Patiëntenvereniging Uilenspiegel/W.E.D. 
• Patiëntenvereniging Ups & Downs 
• Similes 
• SEL : 6 vertegenwoordigers 
• PZT projecten: 1 vertegenwoordiger 
• IBW: 1 vertegnwoordiger 
• CGG Eclips 
• RCGG Deinze-Eeklo-Gent 
• PAAZ Sint-Lucas 
• PAAZ Jan Palfijn 
• PAAZ Maria Middelares 
• UZ Gent 
• PC Gent-Sleidinge 
• PZ Sint-Camillus 
• PC Caritas 
• PC Dr. Guislain 
• PC Sint-Jan Eeklo 
• PC Sint-Jan-Baptist 
• Netwerkcomité middelenmisbruik: 1 vertegenwoordiger 
• Netwerkcoördinator internering Hof van Beroep Gent 
• Recent: aansluiting vertegenwoordiging regio Vlaamse Ardennen 
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Het PAKT: financiering 

• Financiering 

˗ Budgetgarantie afbouw bedden  realisatie 
functies 2, 3 en 4 

˗ Budget netwerkcoördinator 

˗ Budget additionele middelen 

˗ Budget medische functie 

 
Het PAKT: organisatie 

 
 

 

Het PAKT: experimenten 

• Netwerkpunt (voorjaar 2012) 

˗ Oriëntatie 

˗ Competentieknooppunt 

˗ Herstel en sociale inclusie 

˗ AZiS+ 

˗ Psycho-educatie 

˗ Puente (2013) 

˗ Aanmeldpunt versnelde toewijs (Gent) (2014) 

 

Het PAKT: experimenten (2) 

• MOBiLteams (april 2012 en januari 2013) 
˗ 4 teams 

˗ MOBilteam Noord, Mobilteam Zuid, MOBiLteam 
West, MOBiLteam Meetjesland 

˗ volledige regio Gent-Eeklo 

 

• MCT (september 2012) 
˗ 1 team 

˗ regio (voorlopig) beperkt tot Gent en 
randgemeenten 

 

Het PAKT: experimenten (3) 

• Eerstelijnspsychologische functie (eind 2012) 

˗ 1 VTE 

˗ Wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham en Dampoort 

 

• Raadpleging psychologen AZ (maart 2013) 

˗ 0,50 VTE verspreid over AZ Sint-Lucas, AZ Maria 
Middelares en AZ Jan Palfijn 

 

Het PAKT: experimenten (4) 

• Mirabello, centrum voor psycho-sociale 
revalidatie (november 2013) 
˗ 6 VTE 
˗ dagcentrum  

 

• Intensieve ambulante behandelprogramma’s 
˗ DGT-programma voor mensen met borderline 

persoonlijkheidsstoornis 
˗ Ambulant Behandelprogramma Alcohol 

Intensieve ambulante behandelprogramma’s 
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Het PAKT: experimenten (5) 

• Creëren van een grotere capaciteit aan en 
verscheidenheid in woonvormen 
˗ Uitbreiding plaatsen IBW 

˗ Uitbreiding plaatsen PVT 

˗ Alternatieve woonvormen zonder subsidiëring 

 

Het PAKT: experimenten (6) 

• Clusters 

˗ ASAP, psychosen, alcohol, spoed en crisis 

 

• CLUSTER-RINGEN 

˗ sinds maart 2013 

˗ alcohol en medicatie, activering, psychosezorg, 
minderjarigenzorg, GGZ voor ouderen, specifieke 
zorg, ASAP, … 

Het PAKT: experimenten (7) 

• Intersectorale samenwerking 

˗ Ondersteunen SEL-initiatief van “Begeleide 
intersectorale intervisie GGZ” 

˗ Samenwerking met huisartsen 

˗ Samenwerking met justitie/politie 

˗ AZiS+ 

˗ Samenwerking in functie van nieuwe 
kaderbesluit sociale huur 

 

Het PAKT: experimenten (8) 

• Intersectorale samenwerking 
˗ Afstemming met diensten gezinszorg 

˗ Afstemming met de KRAS-diensten 

˗ Afstemming sociale diensten PZ 

˗ Project intersectoraal woonzoekteam 

˗ Project tijdelijke inzet leegstaande sociale 
woningen in Gent 

˗ Plannen regionale afstemmingsteams 

˗ … 

 

Het PAKT: experimenten (9) 

• Gezondheidspromotie en positieve 
beeldvorming 

 

• Cliëntenbureau (2015) 

 

 

Het PAKT 

• Context hervorming GGZ 

• Beeld Het PAKT 

• Meer informatie: 

˗ Ilse De Neef, netwerkcoördinator 

˗ ilsedeneef@pakt.be 
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MOBiLteam in de praktijk 

 

 

Isabelle Vanwingene, 
functieverantwoordelijke functie 2 

Van PZT naar MOBiL 

 
   Isabelle Vanwingene 

   Functieverantwoordelijke functie 2  

            Coördinator Mobil Gent Zuid 

 

 

 

Regio 

• Regio met 3 PZT projecten  

– NPZT Groot Gent 

– NPZT Eeklo  

– PTZ Deinze  

MOBiL 

• MOBiL team:  

 Mobiele 

 Ondersteuning en  

 Behandeling  
• In de 

Leefomgeving  
 

 

MOBiL  

Personeel  
• PZT  
• Psychiatrische ziekenhuizen  

– Afbouw bedden  
Ieder personeelslid blijft onder contract eigen werkgever  
Wel; zelfde kmvergoeding – telefoon – netbook vanuit 

 PAKT  
 

Praktisch  
Van 8.00 tot 20.00  
Permanentie op zaterdag  
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       DOELGROEP  

• Vanaf 16 jaar  

• Psychische/ psychiatrische problematiek 

• Woonachtig in het werkgebied 

• Zo weinig mogelijk exclusiecriteria 

– Geen exclusie drugs en alcohol  

MOBiL 

• Centrale aanmelding: beurtsysteem per week 

• Aanmelding kan door iedereen 

• Teamoverschrijdend overleg en afstemming: 
kernteam – coördinatorenoverleg – 
artsenoverleg 
 

46 

MOBiL 

• Outreachende activiteiten: 
Crisisinterventie - behandeling - begeleiden op alle 

levensdomeinen - uitbouwen en benutten van 
maatschappelijk steunsystemen – activatie 

Inreach (opname – gevangenis) 

• Opvolgen en evalueren 

• Versterken van deskundigheid van cliënt en 
omgeving 

• Herstelgerichte visie (SRH-model) 
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MOBiL 

• Samenwerking met andere actoren uit verschillende lijnen 
– Gezinszorg  
– thuisverpleging 
– Justitie: justitieassistenten  
–   CBJ en diensten voor thuisbegeleiding (bv. Kinderkasteeltje), instellingen (bv. 

Luein) 
– Mutualiteiten (dienst maatschappelijk werk) 
– Dagziekenhuizen 
– GTB – initiatieven voor arbeidszorg - vrijwilligerswerk 
– Huisarts – WGC – psychiater 
– CGG – CAW 
– VAPH – DOP 
– Huisvestingsmaatschappijen 
– Bewindvoerders 
– 0de lijn: familie, buren,…  

 

 
 

48 
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MOBiL 

• Subsidiariteitsprincipe: de 
verantwoordelijkheid voor de zorg wordt 
opgenomen op het laagst mogelijke niveau 
van hulpverlening en wordt niet onnodig aan 
een hoger niveau toegewezen. Het laagste 
niveau in de geestelijke gezondheidszorg 
bestaat uit de zelfzorg van een cliënt.  

49 

Rol psychiater  

• Medisch – psychiatrisch eindverantwoordelijke: 
beleidsarts 
– zorginhoud: psychiatrische problematiek, 

behandelplan, teamsturing, opname/ontslag in de 
caseload; medisch eindverantwoordelijke 

– Organisatie, beleid, opvolgen zorgontwikkelingen 

– Opvolgen evolutie cliënt, behandel- en crisisplan 

– Proactief denken, o.a. rond diagnostiek en sturen van 
de interventies 

– Communicatie met collega psychiaters/huisartsen 

50 

Rol psychiater 

• Behandelend psychiater  

– Als geen huisarts/psychiater aanwezig: 
(diagnostiek), opstart/aanpassen behandeling 

– Medische verslagen gedwongen opname 

– Beschikbaarheid voor het team, voorzien van 
begeleiding 

51 

Modules 

• Advies 

• Coaching 

• Begeleiding gericht naar Herstel  

• Act begeleiding 

• Bemoeizorg  

F act  

• Dagelijks 45’ FACT-overleg  
– teamcoördinator,  

– psychiater  

– Werkende teamleden 

 

• Per dag 3 F act blokken/ shared caseload  
– Agenda ruimte – extra interventie 

• Telefonisch contact 

• Huisbezoek  

54 
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55 

Op en van het FACT bord 

 

• Vereist flexibel schakelen 

 

• Tussen processen en rollen 

 

• “De zandloper”  

56 

ontregeling 

herstel 

     behandeling 

probleemgericht 

ontwikkelingsgericht 

Veranderende rol casemanager 

CM is onderdeel 

van het team.  

Rol team: intensief  

ACT Planbord 

Opname Detentie 

 

Rol CM: 

voorlichten, 

verwijzen, 

coördineren, 

evalueren 

 

Rol CM: intensief  

individueel contact  

CM blijft individuele 

belangenbehartiger en 

let op lange termijn 

doelen : 

Continuïteit van herstel 

door pieken en dalen 

F ACT  

 
•  1. Toename van symptomen (crisis)  
• 2. Overlast  
• 3. Verwaarlozing  
• 4. Zich niet houden aan afspraken, zorgmijdend gedrag  
• 5. Regelmatige opnames  
• 6. Cliënten die bovenstaande redenen langdurig vertonen  
• 7. na opname  
• 8. Intensivering van behandeling  
• 9. Levensgebeurtenissen  
• 10. Nieuwe cliënten  

 

F ACT  

 

• Aanmelding  

• Assessment  

• Individuele opvolging  

•  F-ACT  

• Follow UP  

•  Watch en Wait  

 

 
 

PAUZE 

Netwerkpunt 

 

 

Sofie Wybo en Liesbeth Reynders, 

Medewerkers Netwerkpunt 
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Netwerkpunt 

Infomoment Vlaamse Ardennen 

26 juni 2014 

NETWERKPUNT 

• Medewerkers: Sofie Wybo & Liesbeth 
Reynders 

• Doelpubliek: hulp- en dienstverleners 

• Afstemming vraag en aanbod: 

– Competentieknooppunt 

– Oriëntatie 

– Herstel en Sociale Inclusie 

– AZiS+ 

COMPETENTIEKNOOPPUNT 

• Ondersteunen van hulpverleners bij het 
zoeken naar expertise rond ggz 

– vraagverfijning 

– concrete zoektocht aangaan 

• Voorbeeld: 

– Dienst voor Thuishulp zoekt een vorming voor 
verzorgenden rond omgaan met mensen met 
psychische problemen in de thuissituatie 

 

 

 

COMPETENTIEKNOOPPUNT 

• Agenda psycho-educatie rond stress, angst, 
depressie, slaapproblemen (voor cliënten 
en/of familie) 

 www.pakt.be – klikken op psycho-educatie 

 ! Voorlopig via medewerkers Netwerkpunt! 

 

ORIËNTATIE 

• Informatie over het ggz-aanbod in regio Gent 
– Eeklo (najaar 2014: ook regio Vlaamse 
Ardennen) 

• Signaleren van knelpunten 

ORIËNTATIE 

• Voorbeelden: 

– Een huisarts zoekt voor 20-jarige cliënt 
privétherapeut met expertise rond 
angststoornissen 

– Een maatschappelijk werker van een Algemeen 
Ziekenhuis zoekt een opname-aanbod voor een 
laagbegaafde patiënt met codeïneverslaving 

 

 

http://www.pakt.be/
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HERSTEL EN SOCIALE INCLUSIE 

• Ondersteunen van hulpverleners bij het uitwerken van 
een programma gericht op maatschappelijke integratie 
–  vraagverfijning 

– concrete zoektocht aangaan 

• Voorbeelden 
– De sociale dienst van een Psychiatrisch ziekenhuis vraagt 

de mogelijkheden na te gaan voor een patiënte uit 
Knesselare, die interesse heeft in creatieve 
vrijetijdsbesteding en zich niet ver kan verplaatsen. 

– Een medewerker van het MOBiL-team is op zoek naar een 
serviceflat voor haar cliënte, waar haar kat welkom is. 

 
 

 AZiS+ 

• Ontstaan: AZiS  
– Assertieve Zorg in de Samenleving 
– Ontstaan in 2007  
– nood aan betere toeleiding, afstemming en coördinatie van de 

zorg  
– Intensieve samenwerking over de grenzen van de lijnen en 

organisaties heen 
 

• AZiS+ 
- Assertieve zorg in de samenleving. Vangnet-, advies- en 

bemiddelingsfunctie 
- 2012 
- Netwerkpunt neemt coördinerende rol op 
- Uitbreiding van regio en doelgroep 

 
 

 AZiS+ 

• Doelgroep:  
– Ernstige en langdurige psychiatrische problematiek 

– Verblijfplaats: Gent – Eeklo 

– Cliënt valt buiten de hulpverlening  

–  Óf dreigt eruit te vallen 

–  Óf wordt niet bereikt 

EN  

– Gewone procedures aanmelding, verwijzing, 
gedwongen opname,… bieden geen uitkomst of zijn 
niet gewenst 

 

AZiS+ 

• Criteria voor cliënten buiten de hulpverlening 
– Ernstige langdurige psychiatrische stoornissen  

– Lage zelfverzorging  

– Geen doeltreffende mantelzorg  

– Laag niveau van functioneren  

– Geen aanvaarding van de professionele zorg of 
geen aansluiting meer bij de professionele zorg  

– Acute nood  

– Overlast  

 

 

AZiS+ 

• Criteria voor cliënten binnen de hulpverlening: 

– Geen passend vervolg op de huidige behandeling  

– Ondanks een gepast zorgaanbod geen match 
tussen hulpverlener en cliënt  

 

 

AZiS+ 

• Werking AZiS+ 

– Wekelijks overleg en outreach 

– Partners:  

• 1e lijn: brugteam (CAW), straathoekwerk stad Gent, 
OCMW, maatschappelijke cel politie, MSOC 

• 2e lijn: CGG Eclips, MOBiL-team, MCT 

• 3e lijn: PC Gent – Sleidinge, PC Caritas, PC dr. Guislain, 
PZ Sint-Camillus, BW Hand in Hand 
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 AZiS+ 

• Aanmeldingen: 

– Bij Netwerkpunt 

– Met aanmeldformulier  

• www.azis.be 

– Bespreking tijdens wekelijks overleg 
(vrijdagvoormiddag 9u – 10u) 

– Ook familie of cliënt zelf kan aanmelden 

 

AZiS+ 

• Aanmeldingen: 

– Huisarts meldt aan 

 enige vertrouwensfiguur 

 geen ziekte-inzicht 

 situatie escaleert  

  

– Aanmelding door moeder via CGG Limburg 

 Zoon op kot in Gent  

Clusterring ASAP Puente 

• Ontstaan als project van vzw Remissie 

• Overname door Het PAKT in september 2013 

• Doelgroep:  

– Patiënten met schizofrene psychose 

– Na residentiële opname 

– Medicatie: langwerkend antipsychoticum 

 

Puente 

• Aanbod: 

– Systematisch remindersysteem naar patiënten 
met datum van inspuiting gedurende één jaar 
(telefonisch of via sms) 

–  Bij niet opdagen: patiënt contacteren en nieuwe 
afspraak regelen 

– Wekelijkse agenda naar desbetreffende ziekenhuis  

Kaderbesluit Sociale Huur 

• Wijziging in Kaderbesluit Sociale Huur (art 24 §2): 
personen met ggz-problematiek kan versnelde 
toewijzing van sociale woning aanvragen. 

• Samenwerkingsprotocol tussen Gentse 
Huisvestingsmaatschappijen en OCMW Gent, 
dienst woonbegeleiding 

• Netwerkpunt  
– Centrale dienst tussen aanvragers en OCMW Gent 

– Inventariseren, beoordelen op voorwaarden en 
doorsturen van aanvragen 

http://www.azis.be/
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Regio Vlaamse Ardennen 

• Binnen een tweetal weken: contactname met 
alle voorzieningen met vraag naar 
kennismaking: 

– Toelichting over uw werking 

– Toelichting Netwerkpunt aan medewerkers van de 
voorzieningen 

• Voorziene kennismaking: zomer 2014 

• Opstart: najaar 2014 

Meer info? 

 

Elke werkdag van 9-12u behalve woensdag 

 

09/216.74.70 

0490/44.59.41 

 

netwerkpunt@pakt.be 

 

Wat vindt de cliënt? 

 

 

Jan Delvaux, voorzitter UilenSpiegel 

 
Art. 107 

 

Wat vindt de cliënt ervan? 

 
Dé Cliënt ? 

 

• is ermee bezig … 

• weet ervan … 

• merkt er iets van … 

 

• Geïncludeerden zijn tevreden: zorg in de 
thuissituatie werkt! 

 

 

 
Niet iedereen: 

De zorg: enkele casussen 

• Niet limitatief 

 

mailto:netwerkpunt@pakt.be
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Casus 1 

Piet is een actieve 50’er, hij kende een hele reeks 
terugkerende depressieve fases vaak met 
alcoholmisbruik. 

Voorheen was hij een ‘vaste’ klant in diverse 
instellingen, hij wist mede dank zij de ondersteuning 
van het mobiel team uit de ‘problemen’ te blijven, 
heeft geen opnames meer nodig. 

Casus 2 

• W. was voorheen een langdurige klant van een 
psychiatrisch ziekenhuis. Niettegenstaande een goed 
voorbereid ontslagmanagement liep het toch fout, 
door wanbetalingen verloor hij zijn woning. Hij leeft 
‘op straat’. 

• Hij verdween als zorgmijder onder de radar maar 
kwam in het vizier van de straathoekwerker. Deze 
bracht casus W. in het AZIS+ overleg. Er wordt nu 
onderzocht hoe W. terug kan aansluiten bij de zorg. 

AZIS+ : assertieve zorg in de samenleving 

Casus 3 

• Mia zorgt voor heel wat overlast in haar 
woonomgeving door alles en iedereen te 
beschuldigen van diefstal en stalking. De politie 
kwam al meermaals over de vloer, zonder veel 
resultaat, men overweegt collocatie. De politie nam 
contact met het mobiel crisisteam, dat snel ter 
plaatse kwam en een vertrouwensband kon 
opbouwen.  

• Mia is nu in vrijwillige opname. 

Casus 4 

• Lieve is een creatief persoon, doch haar beperkingen 
maken het zo goed als onmogelijk om aan te sluiten 
bij een regulier atelier of academie. Haar begeleider 
beschut wonen neemt contact met het 
netwerkpunt: er worden enkele suggesties gedaan 
waar Lieve wel zou kunnen aansluiten.  

• Ze is nu al een half jaar een trouw bezoekster van het 
vrije atelier waar ze mag zijn zoals ze is. 

Casus 5 
• Maureen is een jonge verwarde vrouw, ze woont in 

een klein appartement dat geheel vervuild is. Na enig 
aandringen krijgt het mobiel team toegang en er 
wordt gewerkt aan een vertrouwensband. De 
teamleden nemen als eerste taak het appartement 
op te kuisen, pas daarna kan de eigenlijke zorg 
starten.  

• Momenteel komt een familiaal helpster van 
familiezorg langs waardoor de 
levensomstandigheden stabieler werden en Maureen 
is nu vaste klant bij het wijkgezondheidscentrum. 

Casus 6 

• Leo is cliënt van het mobiel team, reeds jarenlang 
valt hij onder het stelsel van collectieve 
schuldbemiddeling, doch de relatie met de hem 
toegewezen advocaat is ver zoek. 

• Een teamlid, maatschappelijk werkster, neemt 
contact met de advocaat, sindsdien zijn er nauwelijks 
conflicten waardoor Leo het financieel beter stelt en 
het leven terug rooskleuriger inziet. 
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Casus 7 

• Vanwege haar verleden en haar psychische 
kwetsbaarheid was Lut heel teruggetrokken en 
bedeesd.  

• Op aanraden van haar begeleider sloot ze aan bij de 
werkgroep ervaringsdelen en ontplooide zich een 
vlotte spreekster die geregeld het voortouw neemt 
en lezingen verzorgt. 

De Werkgroep Ervaringsdelen en Destigmatisering (WED) is een groep 
denkende patiënten, ze nemen rollen op in de zorg, het beleid en de 
vorming, 

Nog veel meer casussen … 

• Herstelgericht werken 

• Intensieve ambulante programma’s 

• Eerstelijnspsychologische functie 

• Samenwerking met de huisartsen 

• Huisvesting 

• Psychosociale rehabilitatie 

• Casemanagement 

 

 

 

Analyse: 

• Er is meer zorg mogelijk dan vroeger 
• Men speelt in op alle levensdomeinen 
• Men luistert actief, een patiënt is expert als het over 

zichzelf gaat 
• Geïncludeerde cliënten zijn tevreden 
• Begeleiding door een mobiel team resulteert in minder 

opnamedagen, nog geen onderzoek naar de mate van 
welbevinden. 

 
 

• Het betreft een experiment, we verwachten volgend jaar 
de eerste wet. analyses. 

 

Andere gevolgen voor de patiënt 

Conclusie 

• De vernieuwing van de GGZ moet verder en breder 
worden uitgebouwd 

• Nood aan bijkomend onderzoek: de factoren in onze 
context zijn niet gelijk aan de buitenlandse 

• Patiënten als partners: betrokkenheid van patiënten 
moet worden ondersteund 

• Wachtlijsten: enger includeren is niet aan de orde 

• Jeugd en ouderen 

 

 

 

En nu concreet 

 

 

Ilse De Neef, netwerkcoördinator van 
Het PAKT 
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      Aansluiting Vlaamse Ardennen 

• Initiatief aantal actoren 

• Gegroeid naar opstartcomité 

• Partners: CGG Zuid-Oost-Vlaanderen, PZ Sint-
Franciscus, De Kiem, De Pelgrim, PC Caritas, 
AZ Sint-Elisabeth, AZ Glorieux, AZ 
Oudenaarde, PZT Het Akkoord, IBW Vlaamse 
Ardennen, SEL Gent 

      Aansluiting Vlaamse Ardennen 

• Vraag partners regio Vlaamse Ardennen om 
aan te sluiten bij het PAKT 

• Regio omvat Kruishoutem, Zingem, 
Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Zwalm, 
Lierde, Brakel, Horebeke, Kluisbergen, 
Maarkedal, Zottegem en Ronse 

      Aansluiting Vlaamse Ardennen 

• Eind 2013 formele goedkeuring van 
netwerkcomité Het PAKT over uitbreiding 
regio 

• Belangrijke MAAR  geen beroep op 
financiële middelen project Gent-Eeklo 

      Vragen 

• Vraag om deel te nemen aan 
competentieknooppunt (functie 1), psycho-
educatie (functie 1), herstel en sociale inclusie 
(functie 3) en module oriëntatie (functie 4). 

• Beslissing: Netwerkpunt neemt dit op 

      Vragen 

• Vraag om aanbod van de regio Vlaamse 
Ardennen te integreren in de bestaande 
clusters (functie 4). 

• Vraag om te participeren aan relevante 
overlegstructuren. 

• Beslissing: akkoord 
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      Vragen 

• Vraag om, indien het lukt om met lokale 
middelen een MOBiLteam op te starten 
(functie 2b), teamcoördinator en psychiater te 
laten deelnemen aan kernteam MOBiLteams 
het PAKT 

• Beslissing: akkoord 

      Vragen 

• Vraag om met 4 mensen (vertegenwoordiger 
PZ, PAAZ, CGG, thuiszorg) aan te sluiten bij de 
vergaderingen van het netwerkcomité van het 
PAKT 

• Beslissing: John Himpe, Frank Verbeke, Wim 
D’hanis en Caroline Deprez worden lid van het 
netwerkcomité.  

      Engagement 

• De partners onderschrijven de visie van Het 
PAKT. 

• De partners proberen met eigen middelen een 
MOBiLteam (6 VTE) op te starten in de regio. 

• De partners werken een project ELP uit op 
basis van good practices die al zijn ontwikkeld. 

      Plan van aanpak fase 1 

• Juni: infomoment = startpunt 

• Juli-augustus: medewerkers Netwerkpunt 
bezoeken voorzieningen 

• Vanaf september: hulp- en dienstverleners 
kunnen een beroep doen op dienstverlening 
Netwerkpunt 

      Plan van aanpak fase 1 

• September: CLUSTER-RING ASAP  
mogelijkheid tot deelname aan standenmarkt 
voor voorzieningen met aanbod 

      Plan van aanpak fase 1 

• September: duidelijkheid haalbaarheid 
MOBiLteam 

• Indien ja: 

– oktober, november: praktische uitwerking 

– december, januari: inhoudelijke voorbereiding + 
vorming + training on the job 

– februari: start 
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      Plan van aanpak fase 1 

• Oktober-november: werkgroepen F1, F3 en F5 

• 2 sessies van 3 uren 

– Sessie 1 

Toelichting functieverantwoordelijken 

Ideeën verzamelen 

– Sessie 2 

Synthese 

Klemtonen voor Vlaamse Ardennen 

      Plan van aanpak fase 1 

• Doel: geleidelijke uitrol verschillende functies 
in Vlaamse Ardennen vanaf januari 2015 
aansluitend bij visie PAKT maar rekening 
houdend met dynamiek eigen aan regio. 

Uitrol 

 

 

      Tot slot… 

• Oproep deelname werkgroepen 

 

 

 

• Vragen 

 

 

 

Meer info 

• Ilse De Neef, netwerkcoördinator 

– ilsedeneef@pakt.be 

– 0490 44 59 53 

• Nelle Beurms, projectmedewerker (vanaf 1 juli) 
– nellebeurms@pakt.be 

• Sofie Wybo en Liesbeth Reynders, medewerkers 
Netwerkpunt 

– netwerkpunt@pakt.be 

– 09 216 74 70 

 
 

Bedankt voor uw 
aandacht! 
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