
Beste lezers, 

Net voor de kerstvakantie willen we u graag de laatste weetjes van 

Het PAKT toelichten... Alvast een fijne eindejaarsperiode gewenst!! 

Ilse, Liesbeth en Sofie 
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Eerstelijnsconferentie 

Op 16 februari 2017 geeft minister Jo 

Vandeurzen het startschot voor de reor-

ganisatie van de eerstelijnszorg in 

Vlaanderen. Het programma wordt bin-

nenkort bekend gemaakt. Meer info:  

http://www.conferentie-eerstelijnszorg.be   

Goedkeuring Project 

Flow2Work 

De projectaanvraag “Flow2Work” werd 

door de provincie Oost-Vlaanderen 

goedgekeurd. Men wil inzetten op inter-

sectorale en regionale afstemming van 

de bestaande diensten en modules ar-

beidstrajectbegeleiding. Na drie jaar 

wordt het project afgerond met een 

concreet instrument, een flowchart, die 

doorverwijzers en cliënten wegwijs 

maakt inzake werk. 

Meer info: sylvie.enzlin@fracarita.org 

Stopzetting eerstelijnspsychologische functie 

Het wegvallen van een aanzienlijk deel van de financiële middelen 

voor het netwerk, heeft als gevolg dat de eerstelijnspsychologische 

functie in haar huidige vorm wegvalt. Concreet wil dit zeggen dat 

Isabel Debuysere vanaf 1 januari 2017 niet langer werkzaam zal zijn in 

deze job. We zijn Isabel heel erkentelijk voor de manier waarop ze het 

project gestalte gegeven heeft in de wijken Sluizeken, Tolhuis-Ham en 

Dampoort en voor de linken die ze weten te maken heeft naar het 

bredere netwerk Het PAKT. 

We zijn overtuigd van de meerwaarde van dit project en duwen mee 

aan de kar dat de overheid met een structurele financiering komt. 

 

 

 

 

 

 

 

In de regio Vlaamse Ardennen is het aanbod eerstelijnspsychologi-

sche functie wel nog actief. Twee dagen per week is een eerstelijns-

psychologe van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-

Oost-Vlaanderen beschikbaar in de huisartsenwachtpost van Zotte-

gem om hulp te bieden. Doorverwijzing dient te gebeuren door de 

huisarts. Meer info: www.zov.be.  

 

De eerstelijnspsychologische functie onder de vorm van Raadpleging 

Psychologen, die aangeboden wordt in de 3 Algemene Ziekenhuizen 

van Gent, blijft ook behouden. Na doorverwijzing door de huisarts, 

kan men voor maximaal 5 gesprekken per jaar terecht bij de psycho-

loog in het ziekenhuis. Meer info: www.pakt.be - initiatieven van Het 

PAKT - Raadpleging Psychologen of contacteer ilsedeneef@pakt.be.  

Afscheid van voorzitter Het 

PAKT 

Jan Steel, zorgdirecteur bij PC Caritas en 

voorzitter van Het PAKT sinds 1 januari 

2016, wordt vicaris bij het bisdom van 

Brugge. Vanaf 1 februari 2017 zal Jan dus 

niet langer voorzitter zijn van Het PAKT. 

We danken Jan voor zijn intensieve inzet 

als voorzitter en wensen hem alle succes 

in zijn nieuwe functie. 

Intussen werd een oproep gelanceerd 

naar kandidaten om het voorzitterschap 

over te nemen. 
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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. 

Vooraankondiging: be-

geleide intersectorale 

intervisie 

Na 2 succesvolle edities, met posi-

tieve evaringen door deelnemers, 

zijn wij verheugd u in samenwer-

king met SEL Gent een derde edi-

tie begeleide intersectorale intervi-

sie te kunnen aanbieden. Dit aan-

bod richt zich naar hulp– en 

dienstverleners die concreet in 

aanraking komen met mensen 

met psychische problemen, en 

zich hier graag in willen verdiepen. 

Door middel van 3 sessies van tel-

kens 2 uur, worden onder begelei-

ding van een inhoudsdeskundige 

concrete casussen besproken. We 

zijn momenteel volop bezig met 

de voorbereidingen, die in het 

voorjaar van 2017 van start zullen 

gaan. Meer info:  

sofiewybo@pakt.be.  

Netwerkpunt en Cliëntenbureau: stand van zaken 

Gezien het wegvallen van het additioneel budget, kwamen de projecten Netwerkpunt en Cliëntenbureau op 

de helling te staan. Partners van Het PAKT hebben intussen een akkoord bereikt om beide projecten in 2017 te 

financieren. Voor 2018 verwachten we structurele financiering te verkrijgen, waardoor de werking van zowel 

Netwerkpunt als Cliëntenbureau een structurele plaats in het netwerk krijgen.  

Hulp - en dienstverleners kunnen dus een blijvend beroep doen op het Netwerkpunt bij vragen omtrent het aan-

bod GGZ in de regio Gent - Eeklo - Vlaamse Ardennen, en bij uitbreiding de nieuwe gemeenten die tot het net-

werk Het PAKT zullen behoren. Ook vragen inzake competentiebevordering rond geestelijke gezondheidszorg 

blijven Sofie en Liesbeth opnemen, net als aanmeldingen voor AZiS+ (het team dat werkt rond bemoeizorg). 

Meer info bij netwerkpunt@pakt.be.   

In het cliëntenbureau kunnen mensen zich blijven aanmelden indien ze hun hersteltraject willen inzetten door 

middel van opleiding en vorming. Organisaties die ervaringsdeskundigen willen inschakelen, kunnen er te-

vens ondersteund worden. Meer info vindt u via www.cliëntenbureau.be of eef.verschaeve@pakt.be. 

Goedkeuring Masterplan gevangenissen en interne-

ring  

In een gezamenlijk persbericht van de ministers van Justitie, van Sociale 

Zaken en Volksgezondheid en van de Vice-Eerste Minsister van Veiligheid 

en Binnenlandse zaken meldt men de goedkeuring van dit masterplan. 

Specifiek voor geïnterneerden wil men een aangepaste infrastructuur 

bieden aan elke geïnterneerde via: 

 120 extra plaatsen voor long-stay patiënten in Aalst; 

 240 plaatsen in bestaande forensische of reguliere zorginstellingen 

in Vlaanderen en Brussel; 

 500 nieuwe plaatsen in twee nieuwete bouwen inrichtingen in Wal-

lonië; 

 Een aantal kleinere uitbreidingsprojecten binnen het bestaande 

zorgcircuit; 

 Voldoende ondersteuning om de doorstroom naar het reguliere 

zorgcircuit te bevorderen. 

Het masterplan moet wel nog begrotingsgewijs bekeken worden in maart 

2017. Meer info: vincent.vandenbussche@popovggz.be 
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