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MISSIE 

 

• Herstelgeoriënteerde begeleiding en 
ondersteuning  

• aan personen met psychosociale 
kwetsbaarheden  

• om hun levenskwaliteit en zelfzorgvermogen 
te optimaliseren (handhaven en/of 
verbeteren),  

• om zowel persoonlijk als maatschappelijk 
tevreden (succesvol en zo normaal mogelijk, 
sociaal geïncludeerd) te kunnen functioneren 
in hun gekozen woon-, werk- en leefmilieu. 
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BELANGRIJKE PRINCIPES 

 

• Begeleidingsconcept: integrale psychosociale 
rehabilitatie / herstelvisie en SRH-methodiek. 

• Belangrijke kernbegrippen: empowerment, hoop, 
waardering, normalisatie, participatie, krachtgericht, 
kwaliteit van leven, netwerk, sociale inclusie… 

• Zorg op maat!  

 Focus op de krachten/sterktes en 
 wensen van een persoon.  

• Groepsbegeleiding naast individuele begeleiding, 
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        DOELSTELLINGEN BEGELEIDING 

• Begeleiding richt zich op: 

 de persoon en de kwaliteit van leven: 

 

• 4 levensdomeinen:  4 persoonlijke domeinen: 

 Werken   Gezondheid 

 Wonen   Zelfzorg 

 Leren   Sociale relaties 

 Recreëren   Zingeving 

 

 



                                    Samenwerkingsverband GGZ  ‘De Vlaamse Ardennen’ 
 

        DOELSTELLINGEN BEGELEIDING 

Aandacht voor en ondersteuning van: 
 

•de wens van de persoon  

•de psychosociale kwetsbaarheid van 
de persoon 

•de kwaliteit van het sociale milieu en 

•het sociale netwerk 
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       DOELSTELLINGEN BEGELEIDING 

Ondersteunen van  het herstelproces: 

• Focus op de persoonlijke en 

omgevingskrachten 

•Regie van herstelproces in handen 
van de persoon 

•Hoop en keuzemogelijkheden 
aanreiken 
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       DOELSTELLINGEN BEGELEIDING 

Begeleiding bij een groeiproces: 
 

• persoonlijke zelfredzaamheid en 
vaardigheden optimaliseren 

• sociale contacten met betekenisvolle 
personen (familie, vriendenkring,…) 
herstellen en uitbouwen 

• zich zo zelfstandig mogelijk 
(re)integreren in de samenleving 
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       DOELSTELLINGEN BEGELEIDING 

• Zorgfunctie ACTIVERING: 

• VOOR WIE:  

 alle personen met een langdurige en chronische 
 psychiatrische problematiek die wonen in de 
 werkingsregio om zich zo zelfstandig mogelijk te 
 (re)integreren in de samenleving 

• WAT:  

 ondersteuning en trajectbegeleiding bij de zorgvraag 
 naar een zinvolle dagbesteding m.b.t. de  
 4 activeringsdomeinen:  

arbeid - vorming - vrije tijd - ontmoeting 



Visie op verslaving 
 

• Verslaving = 
psychosociale 
kwetsbaarheid 

 
• Beleid rond gebruik en 

misbruik van middelen 
 
• Terugval versus herval 
 
• Nultolerantie vs 

gecontroleerd gebruik? 
 

 

• Begeleiding: hoe 
omgaan met deze 
kwetsbaarheid? 
• Stepped care 
• Begeleiding vs 

behandeling 
• Straffen vs belonen. 

 
 

• Interventie bij gebruik , 
misbruik?  

(soort - hoeveel – in welke 
mate – frequentie – bijhorend 
gedrag wijze van communicatie 
erover -  hulpmiddelen -  …) 
 



Vraagstelling: visie verslaving 

 
 
 

• Moet verslaving anders gezien worden dan een 
psychiatrische problematiek? 

 
• Moet er een onderscheid gemaakt worden in de 

soorten middelen bij de behandeling/begeleiding? 
 

• Wanneer is cure versus care aangewezen? 
 

• Welke remediëringen (ambulant vs residentieel) 
zijn herstelbevorderend? 



Stelling: visie verslaving 

 

EENS VERSLAAFD, 

ALTIJD VERSLAAFD. 
 

Verslaving  

=  

chronische aandoening 

 



Stelling: regie, autonomie en 
vertrouwen 

Informed consent van de 
persoon  
 

belemmert meer dan eens  
 

het begeleidingsproces en 
het hersteltraject  

 



Stelling: overleg en 
samenwerking 

 

Overleg en samenwerking tussen de 
actoren van de GGZ en andere niet GGZ-
actoren (zoals welzijnswerkers, huisartsen, arbeidstrajectbegeleiders, 

budgetbegeleiders, bewindvoerders, justitieassistenten, wijkagenten,… )  

is vlot te coördineren en verloopt 
vrijwel vanzelfsprekend  

bij casussen waarin middelenmisbruik 
voorkomt. 

 



Stelling: delen van info 

Omwille van het beroepsgeheim 
bij hulpverleners  
 

kan informatie niet gedeeld worden  
 

met andere dienstverleners die niet 
gebonden zijn aan beroepsgeheim. 



Stelling: continuïteit van zorg in 
het herstelproces 

 

Het complete hersteldossier 
van een persoon moet tijdens 

het gehele hersteltraject de 
persoon volgen. 

 
(bij begin van zorgvraag tot 

afsluiten van de zorgverlening) 

 



Stellingen 
 

1. Eens verslaafd, altijd verslaafd. Verslaving = chronische 
aandoening. 

2. Informed consent van de persoon  belemmert meer 
dan eens het begeleidingsproces en het hersteltraject. 

3. Overleg en samenwerking tussen de actoren van de 
GGZ en andere niet GGZ-actoren is vlot te coördineren 
en verloopt vrijwel vanzelfsprekend bij casussen 
waarin middelenmisbruik voorkomt. 

4. Omwille van het beroepsgeheim bij hulpverleners kan 
informatie niet gedeeld worden met andere 
dienstverleners die niet gebonden zijn aan 
beroepsgeheim. 

5. Het complete hersteldossier van een persoon moet 
tijdens het gehele hersteltraject de persoon volgen. 

 


