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IN DE KIJKER: Pleegzorg; ook voor volwassenen… 

Wie de term Pleegzorg hoort, denkt meestal aan (jonge) kinderen. Maar, 

Pleegzorg is meer dan dat. Ook volwassenen met een beperking of psy-

chiatrische aandoening  kunnen er terecht.  

Een verklaring van handicap  of psychiatrische aandoening door een 

geneesheer is voldoende om aan te sluiten, want Pleegzorg voor volwasse-

nen is rechtstreeks toegankelijk. 

In Vlaanderen zijn er al veel gastgezinnen die een volwassene met een 

beperking of psychiatrische problematiek opvangen. Dankzij hun  gastvri-

jheid kunnen meer dan 700 personen weer proeven van het leven in een 

gezin.  

Maar gastgezinnen zijn er nooit genoeg! Daarom is Pleegzorg Oost-

Vlaanderen steeds op zoek naar nieuwe gezinnen voor kortdurende of lang-

durige opvang, ter ondersteuning in weekends/vakanties, bij crisismomen-

ten of eerder als vaste verblijfplaats, …  

Pleegzorg Oost-Vlaanderen ondersteunt en begeleidt zowel de gast als het 

gastgezin met aandacht voor de specifieke noden en verwachtingen van 

elk individu. De focus ligt hierbij op onafhankelijkheid, sociale participatie en 

algemeen welbevinden, met levenskwaliteit als belangrijkste richtlijn. Daar-

naast zorgt de pleegzorgdienst ook voor een onkostenvergoeding voor het 

gastgezin. 

Wil je zelf ook gastgezin worden of vang je al een broer/zus/iemand anders 

op in je gezin?  Neem dan contact op met Pleegzorg Oost-Vlaanderen op 

het nummer 09/223.90.99. Peggy Liebens of Alain Scheire geven je graag 

meer info en helpen je graag verder.  

Wil je een client aanmelden of wil je graag zelf in een pleeggezin gaan 

wonen? Ook dan kan je met al je vragen bij Peggy en Alain terecht. Meer 

info vind je ook op de website www.pleegzorgoostvlaanderen.be.  

Zoek de 10 verschillen :-)  

Beste lezers, 

Tijdens de week van de pleegzorg zetten we graag de werking van 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen in de kijker. Verder sprokkelden we naar 

goede gewoonte de interessante weetjes uit de netwerken bij 

elkaar. Veel leesplezier! Ilse, Liesbeth en Sofie 

Website GG ADS 
De collega’s van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst - Den-

dermonde - Sint-Niklaas hebben een website. Benieuwd? Kijk dan 

zeker naar www.ggzads.be! 



Presentaties studiedagen 

De afgelopen weken vonden 2 studiedagen plaats. 

De powerpointpresentaties van ‘over overleggen’ 

vindt u hier. De presentaties van GEPS omtrent zorg-

continuïteit vindt u via deze link. 

Template vroegdetectie en-interventie 

RADAR, het netwerk GG kinderen en jongeren van Oost-Vlaanderen heeft bij het Agentschap Zorg en 

Gezondheid de template voor de beschrijving van het programma vroegdetectie en –interventie 

ingediend. De oproep voor deze template werd eind juli verspreid.  

Op een zeer korte tijdspanne werd met heel wat partners een meerjarenplan voor Oost-Vlaanderen 

ontwikkeld, dat tegemoet komt aan de opdracht om vroegtijdig risico's op en eerste tekens van 

psychische problemen te detecteren bij infants, kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar 

alsook aan de opdracht om laagdrempelig en kortdurend te interveniëren.  

Er is daarbij gewerkt met een model dat 3 sporen bevat die nauw met elkaar verbonden zijn:  

1. Spoor A: competentie- en netwerkversterkend werken 

2. Spoor B: infants en hun context 

3. Spoor C: jongeren en jongvolwassenen met tekenen van psychotische kwetsbaarheid en verslaving en 

hun context 

Het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) Oost-Vlaanderen gaf een positief advies over het 

uitgewerkte plan. 

Nu is het wachten of RADAR groen licht krijgt van de overheid. 

Voor meer informatie kan u ondertussen terecht bij de voorzitters van de procesgroep: Dirk Aelbrecht 

(dirk.aelbrecht@rcgg.be) en Marc De Veirman (marcdeveirman@cawoostvlaanderen.be). 

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.  

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

Vlaamse template ter ondersteuning van de ontwikkeling van functie 5 

Midden oktober verspreidde het Agentschap Zorg en Gezondheid de Vlaamse template ter ondersteuning van de 

ontwikkeling van functie 5 (specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het 

thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is). 

Aan deze template werden 2 oproepen gekoppeld: specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische 

problemen en aanklampende zorg naar zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren. 

Het PAKT diende deze week een project in voor de oproep naar specifieke woonvormen (deadline was 15 novem-

ber!!!); een huzarenstuk. De Initiatieven Beschut Wonen Zagan, De Wende en De Nieuwe Horizon hebben zich geënga-

geerd om samen met partners uit Jongerenwelzijn, VAPH, verslavingszorg, GGZ  en  het CAW de krijtlijnen uit te zetten 

voor een  project  dat het mogelijk maakt om een geïntegreerd , intensief begeleidingsproject voor jongvolwassenen 

(18 tot 25 jaar) uit te bouwen in combinatie met intensieve woonondersteuning.  

Ook voor de oproep rond aanklampende zorg zal  Het PAKT een project indienen. Deze week vond een eerste bijeen-

komst plaats. Er is zeker mogelijkheid om nog aan te sluiten bij beide projecten. Meer informatie is te verkrijgen via de 

functieverantwoordelijken functie 5: Jan De Rycke (jan.de.rycke@vzw-domos.be) en Jochen Van den Steen 

(jochen.vandensteen@ipso-gent.be).  
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