
Beste lezers, 

Na het grote psychiatrierapport van De Morgen, de nieuwsbrief van Het PAKT met deze keer vooral 

netwerkoverstijgende nieuwtjes. Veel leesplezier!  

Ilse, Liesbeth en Sofie 

Nieuwsbrief Het PAKT 

Maart 2017 - Nummer 14 

IN DE KIJKER: SKIPI, een coproductie van PC Dr. Guislain (De Steiger) en PC  Caritas (De 

Meander) voor (mobiele) crisiszorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking  

SKIPI is een letterwoord voor ‘snelle, kortdurende, intensieve, psychiatrische interventie’.  Dit gezamenlijk initiatief van 

P.C. Dr. Guislain en PC Caritas komt er op vraag van Minister De Block en FOD Volksgezondheid, n.a.v. een advies van 

de Hoge Gezondheidsraad. De nieuwe functie bestaat uit een crisisfunctie met steeds een snelle, mobiele interventie 

(binnen de 72u) en zo nodig ook een korte residentiële opname van 7 dagen op resp. De Steiger of De Meander.  Op 

beide afdelingen wordt hiervoor 1 bed vrijgehouden. Concreet: indien u aanmeldingen hebt voor snelle interventies/

opnames van volwassenen met een verstandelijke beperking uit Oost-Vlaanderen, bel het nummer  0477 88 02 08. 

Aangezien het om een crisis- en niet om een urgentiefunctie gaat, is er geen 24/24 en 7/7 bereikbaarheid, maar enkel 

op werkdagen van 8u30 tot 16u30.  De SKIPI-functie wordt op dit moment bemand/bevrouwd door de 5 medewerkers 

van outreach De Steiger-De Meander, 2 medewerkers van De Meander en 2 vanuit De Steiger. Verantwoordelijke arts 

is Dr. G. De Graeve.  Coördinator: Filip Morisse.  Voor verdere vragen kunt u terecht bij één van hen.  

Meer info: zie folder. 

IN DE KIJKER: Outreach De Steiger - De Meander: een outreachend team van PC 

Dr. Guislain-PC Caritas voor volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatri-

sche en/of gedragsproblemen en hun omgeving. 

In oktober 2009 werden vanuit de FOD Volksgezondheid bij wijze van pilootproject vier provinciale mobiele interventie-

cellen (MIC) opgericht voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, problemen met geestelijke gezond-

heid en een (ernstige) gedragsstoornis. In Oost-Vlaanderen sloegen PC Dr. Guislain en PC Caritas over de grenzen van 

psychiatrische ziekenhuizen, sectoren en zorgvormen heen de handen in elkaar om een pilootproject te realiseren, Out-

reach De Steiger-De Meander. Sedert enkele maanden is dit project nu structureel gefinancierd en is het geïntegreerd in 

de mobiele teams van de twee Oost-Vlaamse netwerken het PAKT en ADS. In dit mobiel team wordt gewerkt met cliën-

ten met een verstandelijke beperking én met hun omgeving, die zich in situaties bevinden die kunnen gezien worden als 

vastgelopen situaties. De outreach-werking gaat steeds ter plaatse, daar waar de cliënt verblijft, werkt of zijn dagbeste-

ding krijgt. De bedoeling van de outreach-interventie is dat de omgeving (familiale én professionele) van de cliënt meer 

inzicht krijgt in de drijfveren, motivaties en dynamiek van het gedrag, en in de onderliggende noden en behoeften van 

hun cliënt. Op die manier probeert dit team een omgeving te versterken en een breed draagvlak te creëren voor deze 

kwetsbare cliënten en hun omgeving. Een outreach-traject is steeds tijdelijk en wordt op maat vorm gegeven. Outreach 

is een klein mobiel team (5 HT-medewerkers en psychiater), dat op dit moment inkantelt binnen de mobiele teams van 

Het PAKT en ADS. Met de andere mobiele teams (forensische) wordt verbinding gemaakt en worden samenwerkingen 

uitgebouwd aan de hand van referentiepersonen ‘dubbeldiagnose’.  

Voor meer info kan u terecht bij outreach De Steiger-De Meander, 09 243 55 52 of steiger-meander@outreach.be. Folder 

kan u hier terugvingen. 

In samenwerking  

met PopovGGZ 

http://www.guislain.be/wp-content/uploads/2017/02/Folder-SKIPI-finaal-2.pdf
mailto:steiger-meander@outreach.be
http://www.pccaritas.be/sites/default/files/generated/files/document/folder%20Outreach%20De%20Steiger%20-%20De%20Meander.pdf


Eerstelijnsconferentie 16 februari 2017 

De Vlaamse overheid wil de eerstelijnszorg in Vlaanderen 

hervormen. Op 16 februari laatstleden presenteerde 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Vandeurzen zijn beleidsplan ter zake. Meer info (inclusief de 

integrale visietekst) vindt u op de website van het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierbij wordt eveneens 

ingezet op afstemming en stroomlijning van de verschillen-

de ondersteuningsstructuren met betrekking tot de eerste 

lijn. In dit kader worden ook de overlegplatforms geestelijke 

gezondheid betrokken. Voor Oost-Vlaanderen is dit 

PopovGGZ vzw. Voor de overlegplatforms geestelijke ge-

zondheid beoogt de minister een nauwere samenwerking 

(en op termijn integratie) met de Logo’s, de expertisecen-

tra dementie en de netwerken palliatieve zorg. PopovGGZ 

en de andere overlegplatforms zullen zich hier op moeten 

organiseren, in dialoog met alle betrokken partners 

(kabinet, Agentschap Zorg en Gezondheid, netwerken GG, 

eerstelijnspartners, ...) en rekening houdend met de op-

dracht die ze tegelijkertijd krijgen i.k.v. het convenant voor 

de overlegplatforms 2017-2018.  

Voor meer info:                           

 vincent.vandenbussche@popovggz.be, coördinator.  

Het PAKT - Oude Abdij -  Drongenplein 26 - 9031 Drongen - www.pakt.be - T: 09 216 74 70 

Herstelacademie 

Een herstelacademie voorziet een vormingsaanbod 

rond diverse thema’s die te maken hebben met het 

psychisch herstel van iemand. Naast een aanbod in 

andere provincies, gaat ook herstelacademie regio 

Gent in maart van start met een aantal cursussen: 

 Aan de slag met herstel! 

 Depressie beter begrijpen 

 Omgaan met somberheid 

 Stress en ouderschap 

 Omgaan met piekeren 

 Hoe kan ik mijn slaap verbeteren? 

Alle vormingen worden in duo gegeven door trainers 

met ervaringskennis en hulpverleners.  Het is de be-

doeling om het aanbod op termijn ook in andere re-

gio’s van Oost-Vlaanderen te organiseren. Herstel-

academie Gent is een initiatief van het Cliëntenbu-

reau, CGG Eclips en Mirabello met de steun van de 

VVGG. Meer info en inschrijvingen: 

Vragen? 
U mag deze nieuwsbrief gerust verspreiden naar andere 

geïnteresseerden. Vragen, suggesties of ideëen in verband 

met de nieuwsbrief van Het PAKT kan u doormailen naar 

sofiewybo@pakt.be. Indien u deze nieuwsbrief niet meer 

wenst te ontvangen, mail naar sofiewybo@pakt.be. 

Vlaamse template “Aanmelding en 

toeleiding na detentie” ingediend 

Eind 2016 hoorden de Vlaamse overlegplatforms GG 

op het kabinet van minister Vandeurzen dat ze de op-

dracht krijgen om de realisatie van een module 

“aanmelding en toeleiding van gedetineerden met 

geestelijke gezondheidsproblemen naar de gepaste 

zorg na detentie” te coördineren. Deze module is in se 

een vervolg op en uitbreiding van het vroegere CAP 

(Centraal Aanmeldingspunt voor mensen met een ver-

slavingsprobleem in de gevangenissen). De Vlaamse 

overheid voorziet hiervoor in principe vanaf 1/3/2017 

een budget van € 265.000 voor de werking in gans 

Vlaanderen. Op www.popovggz.be vindt u de templa-

te + annex terminologie van de overheid om deze mo-

dule te omschrijven; evenals de ingediende versie van 

de template.  Deadline voor het indienen van de tem-

plate was 16 februari 2017. Ondertussen is het wachten 

op meer nieuws over de goedkeuring van de template 

en de feitelijke opstart van het Vlaamse team dat dit 

zal moeten waarmaken. Voor meer info over de stand 

van zaken betreffende de template of het overleg in-

zake forensische zorg in Oost-Vlaanderen (niet te ver-

warren met het netwerkoverleg inzake internering):  

vincent.vandenbussche@popovggz.  

Week van de vrijwilliger 

Om het met een spreuk van Loesje te zeggen: 

“als elke vrijwilliger een ster 

kreeg, werd het nooit meer 

donker”. Dank aan alle 

mensen die zich vrijwillig in-

zetten voor Het PAKT! 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/conferentie-reorganisatie-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/conferentie-reorganisatie-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen
http://www.popovggz.be/popov/files/File/nieuws/2017/20161027overlegplatformen_overeenkomst_2017-2018def.pdf
http://www.popovggz.be/popov/files/File/nieuws/2017/20161027overlegplatformen_overeenkomst_2017-2018def.pdf
mailto:nellebeurms@pakt.be
mailto:nellebeurms@pakt.be

