Project art. 107 en art. 33
in het kader van de vorming van
een zorgnetwerk Geestelijke Gezondheidszorg
in de projectregio “Arrondissement Leuven & Zorgregio Tervuren”

ACTIVITEITENVERSLAG 2016

1. Administratieve gegevens
1.1. Naam van het project
Transmurale Zorg. Project art. 107 en art. 33 in het kader van de vorming van een zorgnetwerk
Geestelijke Gezondheidszorg in de projectregio « arrondissement Leuven en zorgregio
Tervuren »
1.2. Namen van de coördinatoren van het netwerk
Mevr. Ann Hendrickx
Sint-Annendael Diest
Vestenstraat 1
3290 Diest
013/38.05.08
0473/45.62.14
ann.hendrickx@sad.be

Mevr. An Vandeputte
Alexianen Zorggroep Tienen
Bergestraat 60
3220 Holsbeek

1.3. Aantal uren per week
netwerkcoördinator:

besteed

0496/28.80.57

an.vandeputte@fracarita.org

aan de uitoefening

van de functie van

Zowel mevr. Ann Hendrickx als mevr. An Vandeputte werken halftijds (0,5 VTE) als
netwerkcoördinator voor het project Transmurale Zorg, in vervanging van Prof. Guido Pieters
(emeritaat vanaf 1/8/2016) en Dirk Nissen (functie neergelegd vanaf 1/7/2016)
1.4. Datum van indiensttreding van de netwerkcoördinator
De netwerkcoördinatoren zijn in dienst getreden op 1 juli 2016 (A. Vandeputte) en op 1 augustus
2016 (A. Hendrickx).
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2. Samenstelling en ontwikkeling van het netwerk
2.1. Samenstelling van het netwerk per functie
Sinds begin 2013 is er voor elke functie een forum actief: een inhoudelijk overleg, open voor alle
geïnteresseerden uit de projectregio (ook voor niet-leden). Onderstaande lijsten dienen dan ook
eerder als aanwezigheidslijst dan als deelnemerslijst geïnterpreteerd te worden. Sinds 2014 zijn
de voorzitters van de vijf fora (of hun vervanger) lid van de projectgroep.
Vanuit elk van de fora kunnen tijdelijke werkgroepen opgestart worden met de concrete opdracht
om een bepaald thema verder uit te werken. Ook deze werkgroepen worden kort voorgesteld.
2.1.1.

Functie 1

Samenstelling Forum Functie 1 (voorzitter: Mevr. Cécile Verbeke)
Achternaam

Voornaam

Voorziening

E-mail

Beuken
Bevernage

Laura
Luk

Overlegplatform GG Vl.-Br
U.P.C. Sint-Kamillus

Laura.Beuken@Vlabo.be
luk.bevernage@fracarita.org

Brankaer
Christiaens
Claes
Claeys
Decoster
Dewil
Diallo
Duthu
Goyens
Hacke
Haekens
Hellemans

Sara
Sandra
Greet
Iris
Jeroen
Ariane
Maryama
Annelies
Mieke
Lindsay
An
Dirk

WGC De Ridderbuurt
Solidariteit voor het gezin
vzw Uilenspiegel
CAW Oost-Brabant
UPC KULeuven,
IBW Hestia
Schakelteam Internering
Landelijke Thuiszorg Wijgmaal
Netwerk Internering
DENK Leuven
Alexianen Zorggroep Tienen
Overlegplatform GG Vl-Br

sara.brankaer@wgcridderbuurt.be
sandra.christiaens@svhg.be
greetclaes6@gmail.com
iris.claeys@cawoostbrabant.be
jeroen.decoster@uzleuven.be
ariane.dewil@fracarita.org
maryama.diallo@schakelteam.be
aduthu@ons.be
mieke.goyens@schakelteam.be
lindsayhacke1973@gmail.com
an.haekens@fracarita.org
dirk.hellemans@vlabo.be

Hendrickx
Hubar

Ann
Sylvia

Sint-Annendael
WGC De Ridderbuurt

ann.hendrickx@sad.be
Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be

Hulshagen
Jacobs

Annicq
Christine

IBW De Linde
PZ Sint-Annendael

annicq.hulshagen@sad.be
christine.jacobs@sad.be

Kapsiz
Lemmens
Li Qing
Merlevede
Pauwels
Pellens
Polfliet
Polfliet
Rector
Roekens
Smet
Suls
Tirez
Tureluren

Gülsah
Liesbeth
Ann
Cindy
Els
Ine
Lieve
Myriam
August
Anne
Lieve
Karen
Bart
Alexandra

IBW Fides
LOGO Oost-Brabant
KHOBRA
IBW Fides
Alexianen Zorggroep Tienen
Psychosociaal Centrum Leuven
CAW Oost-Brabant
Wit-Gele-Kruis
Alexianen Zorggroep Tienen
CGG Vlaams-Brabant Oost
S.B.W. vzw Hestia
Psychosociaal Centrum Leuven
Familiehulp
Schakelteam Internering

gulsah.kapsiz@uzleuven.be
liesbeth@logo-oostbrabant.be
ann@khobra.be
cindy.merlevede@cgg-vbo.be
els.pauwels@fracarita.org
ine.pellens@fracarita.org
lieve.polfliet@cawoostbrabant.be
myriam.polfliet@vl-brabant.wgk.be
gust.rector@fracarita.org
anne.roekens@cgg-vbo.be
lieve.smet@fracarita.org
karen.suls@fracarita.org
bart.tirez@familiehulp.be
alexandra.tureluren@schakelteam.be
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Van der Auwera
Van Overmeire
Vandeputte
Vanderlinden
Vanhees
Vanwijnendaele
Verbeke
Verbist
Vermeulen
Wiercx

Wendy
Rika
An
Hilde
Marleen
Ilse
Cécile
Bea
Mieke
Dries

CM Leuven
vzw GOAL
Alexianen Zorggroep Tienen
Similes
Landelijke Thuiszorg
De Hulster vzw
Vzw Goal
Pastya vzw
UPC KU Leuven
Buurtwerking, Stad Leuven

Wendy.vanderauwera@cm.be
rika.vanovermeire@telenet.be
an.vandeputte@fracarita.org
hilde.vanderlinden@similes.be
mvanhees@ons.be
ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
cecile.verbeke@selgoal.be
pastya@skynet.be
mieke.vermeulen@uc-kortenberg.be
dries.wiercx@leuven.be

Overleg Forum Functie 1
Forum Functie 1 kwam in 2016 vier keer samen op 22/02, 23/05, 26/09 en 05/12.
In de vergadering van Forum Functie 1 is gewerkt aan het uitwerken en afstemmen van
actiepunten uit het jaarplan m.b.t. preventie, vroegdetectie en vroeghulp. Er was steeds een sterke
opkomst en actieve deelname van de verschillende partners van Forum Functie 1. Er werd
gefocust op drie prioritaire thema’s: uitwerking éénmalige, snelle psychiatrische consult, een
signaalkaart voor de eerstelijn en GGZ-ondersteuning in de thuiszorg.
Ter optimalisatie van het aanbod van Forum Functie 1 zijn tijdelijke werkgroepen opgericht om
de prioritaire topics inhoudelijk verder uit te werken. Deze werkgroepen continueren in 2017.
-

Werkgroep F1: éénmalige, snelle psychiatrische consult
De vroeger opgestarte werkgroep éénmalige, snelle psychiatrische consultatie bestaande
uit huisartsen, eerstelijnswerkers en psychiaters, maakte verder werk van een snel en
toegankelijk aanbod van psychiatrisch advies ten behoeve van eerstelijnszorg. Daarbij
kunnen huisartsen een patiënt met een (vermoeden van) een psychisch probleem
aanmelden voor een snel, éénmalig consult bij een psychiater voor een behandeladvies
zodat de patiënt verder opgevolgd kan worden op de eerste lijn. Het betreft met andere
woorden geen doorverwijzing naar de gespecialiseerde GGZ of opname in een
residentiële setting, maar het verkrijgen van een behandeladvies zodat de patiënt verder
opgevolgd kan worden op de eerste lijn. Verder werd het huidige aanbod van
aanmeldmogelijkheden in iedere regio geïnventariseerd. In 2017 wordt verder gewerkt
aan het optimaliseren van het nieuwe aanbod en de bekendmaking van de mogelijkheden
van een éénmalig psychiatrisch consult in de verschillende regio’s.

-

Werkgroep F1: psychiatrische thuiszorg
Als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg blijken er meer patiënten in hun
thuisomgeving te kunnen blijven, mits voldoende thuiszorgondersteuning. Desondanks
ervaren thuiszorghulpverleners onvoldoende GGZ-expertise om thuiszorg te voorzien bij
personen met GGZ-noden. Om een antwoord te bieden aan de ervaren verhoogde noden
aan GGZ-ondersteuning van de thuiszorgdiensten werd de werkgroep Psychiatrische
Thuiszorg (PTZ) in de tweede helft van 2016 binnen het netwerk opgericht. De tijdelijke
werkgroep inventariseerde in december alle ervaren noden en vragen hierrond en stelde
een actieplan voor 2017 op.

2.1.2.

Functie 2

Samenstelling Forum Functie 2 (voorzitter: Prof. Dr. Dirk De Wachter)
Achternaam

Voornaam Voorziening

E-mail
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Albert
Bemelmans
Berghe
Beuken
Christiaens
Claes
Claes
Claeys
Cockx
De Wachter
Decoster
Dekeyser
Dewil
Dewolfs

Nathalie
Luc
Loes
Laura
Sandra
Greet
Marc
Iris
Koen
Dirk
Jeroen
Mathias
Ariane
Liesbet

Alexianen Zorggroep Tienen
Alexianen Zorggroep Tienen
Pleegzorg Vlaams-Brabant
Overlegplatform GG Vl-Br
Solidariteit voor het gezin
vzw Uilenspiegel
MT Oude Baan
CAW Oost-Brabant
UPC Sint-Kamillus
UPC KU Leuven
UPC KULeuven
Psychosociaal centrum
IBW Hestia
De Hulster vzw

nathalie.albert@fracarita.org
luc.bemelmans@fracarita.org
Loes.VandenBerghe@pleegzorgvbb.be
Laura.Beuken@Vlabo.be
sandra.christiaens@svhg.be
greetclaes6@gmail.com
marc.claes@fracarita.org
iris.claeys@cawoostbrabant.be
koen.cockx@fracarita.org
dirk.dewachter@uzleuven.be
jeroen.decoster@uzleuven.be
mathias.dekeyser@fracarita.org
ariane.dewil@fracarita.org
liesbet.dewolfs@dehulster.be

Diallo
Ghyselen

Maryama
Kaat

Schakelteam Internering
vzw De Hulster

maryama.diallo@schakelteam.be
kaat.ghyselen@dehulster.be

Gielen
Goyens
Hendrickx
Hubar
Hulshagen
Kapsiz
Lauwers
Leys
Li Qing
Lorent
Pint
Polfliet
Prenen
Put
Rector
Reyskens
Roekens
Romme
Schuermans
Smet
Tackoen
Thielens
Tirez
Tureluren
Uytterhoeven
Van Baelen
Van de Broeck
Van Hemelryck
Van Lembergen
Van Roy
Van Tricht
Vandenbranden

Kirsten
Mieke
Ann
Sylvia
Annicq
Gülsah
Myriam
Lydia
Ann
Guy
Geert
Myriam
Tom
Greet
August
Sara
Anne
Leen
Karel
Lieve
Ines
Ellen
Bart
Alexandra
Jo
Griet
Mieke
Koen
Nancy
Joris
Karine
Nora

vzw IN-Z, regio West
Netwerk Internering
Sint-Annendael
WGC De Ridderbuurt
IBW De Linde
IBW Fides
Similes
Sociaal Huis Herent
KHOBRA
UPC Sint-Kamillus
ACH Leuven
Wit-Gele Kruis
Epsi-unit UZ Leuven
Sint-Annendael Diest
Alexianen Zorggroep Tienen
vzw IN-Z, sectie Aarschot
CGG Vlaams-Brabant Oost
Zorggroep Alexianen Tienen
UPC Sint-Kamillus Bierbeek
S.B.W. vzw Hestia
UPC Sint-Kamillus
CM Leuven
Familiehulp
Schakelteam Internering
GTB Vlaanderen
GTB Vlaams-Brabant
Pleegzorg Vl-Br en Brussel
DENK
CGG Vlaams-Brabant Oost
PK Broeders Alexianen Tienen
UZ Leuven/ Epsi-unit
Similes

kirsten.gielen@in-z.be
mieke.goyens@schakelteam.be
ann.hendrickx@sad.be
Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be
annicq.hulshagen@sad.be
gulsah.kapsiz@uzleuven.be
myriamlauwers@skynet.be
lydia.leys@sociaalhuisherent.be
ann@khobra.be
guy.lorent@fracarita.org
geert.pint@med.kuleuven.be
myriam.polfliet@vl-brabant.wgk.be
tom.prenen@uzleuven.be
greet.put@sad.be
gust.rector@fracarita.org
sara.reyskens@in-z.be
anne.roekens@cgg-vbo.be
leen.romme@fracarita.org
karel.schuermans@fracarita.org
lieve.smet@fracarita.org
ines.tackoen@fracarita.org
Ellen.Thielens@cm.be
bart.tirez@familiehulp.be
alexandra.tureluren@schakelteam.be
jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be
griet.vanbaelen@gtb-vlaanderen.be
Mieke.VandeBroeck@pleegzorgvbb.be
kvhemel@telenet.be
nancy.vanlembergen@cgg-vbo.be
joris.van.roy@fracarita.org
karine.vantricht@uz.kuleuven.be
noravdbranden@hotmail.com
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Vandenplas
Vandeputte
Vanderlinden
Vandersteen
Vanwijnendaele
Verbeke
Verbic
Vermeiren

Patrick
An
Hilde
Vera
Ilse
Cécile
Veerle
Karlien

CGG Vlaams-Brabant Oost
Alexianen Zorggroep Tienen
Similes
Pleegzorg Vlaams-Brabant
De Hulster vzw
Vzw Goal
CGG Vlaams-Brabant Oost
vzw Walden - Fenix

patrick.vandenplas@cgg-vbo.be
an.vandeputte@fracarita.org
hilde.vanderlinden@similes.be
Vera.Vandersteen@pleegzorgvbb.be
ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
cecile.verbeke@selgoal.be
veerle.verbic@cgg-vbo.be
karlien.vermeiren@fracarita.org

Vergaderdata Functie 2
Forum Functie 2 kwam in 2016 twee keer samen op 15/02 en 07/11. Forum Functie 2 heeft als
opdracht de werking van het mobiel crisisteam (2a) en de mobiele teams (2b) te ondersteunen, te
optimaliseren en af te stemmen op de populatienoden van onze regio. In Forum Functie 2 wordt
intersectoraal samengewerkt met eerstelijnspartners voor snelle uitbreiding van ondersteuning in
de thuisomgeving, partners werk en partners i.v.m. wonen.
Er werd ingezet op volgende thema’s:
- het afbouwen van lange wachttijden door sneller inschakelen van steun door
eerstelijnspartners in de thuisomgeving van patiënten, met garantie op directe interventie
van het MT bij dreigende crisis.
- het voorzien van extra intervisie en ondersteuning van werknemers van MT’s bij
aanhoudend hoge werkdruk
- het uitbouwen van goede registratiesystemen voor doelgroepmonitering en gerichte
zorguitbouw
-

Werkgroep kwantitatieve ondersteuning: registratie-analyse binnen de mobiele
teams
De supportcel ‘ondersteuning en kwaliteit’ werd in het tweede semester van 2016
opgericht met als doelstelling kwantitatieve analyses binnen het transmurale netwerk uit
te voeren. Een eerste opdracht van de supportcel bestond uit het analyseren van de
kwantitatieve gegevens m.b.t. de aanmeldingen, verwijzers van geïncludeerde en nietgeïncludeerde cliënten, aanmeldingsproblematiek, ziekenhuisopname en stopzetting
behandeling van alle mobiele (crisis)teams in de regio Leuven-Tervuren. De uiteindelijke
conclusie en cijfergegevens worden in 2017 gefinaliseerd.

Specifieke missie van elk mobiel team:
Functie 2a: behandeling in de thuisomgeving van patiënten in (sub-)acute toestand
Het Mobiel Crisisteam wil snel en laagdrempelig multidisciplinair hulp bieden via actieve
outreach aan personen met acute psychiatrische problemen. Het MCT heeft als doelstellingen: het
vermijden van opnames in residentiële settings, het opstarten van een adequate behandeling, het
doorverwijzen naar aangepaste zorg, het realiseren van een hogere tevredenheid bij cliënten en
verwijzers Het team richt zich tot (i) personen tussen 16 en 65 jaar met een acute psychische
crisis, die voor het eerst hiermee geconfronteerd worden en geen ervaring hebben met
hulpverlening, (ii) personen met een acute psychiatrische crisis in het kader van een al langer
bestaande problematiek, die op dat moment niet in zorg zijn, (iii) personen met een acute
psychiatrische crisis in het kader van een al langer bestaande problematiek, die op dat moment
wel in zorg zijn, maar bij wie het bestaande zorgcircuit niet snel genoeg of afdoende kan
interveniëren.
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Op basis van routinematige dataverzameling wordt de werking en verdere planning van het MCT
geoptimaliseerd.
Op 20/10/2016 vierde het mobiele crisisteam zijn 5-jarig bestaan met een studieavond in
UPCKULeuven Kortenberg ‘MCT Leuven – 5 jaar in beweging’.
Uit analyse van cijfergegevens van de periode 2011-2016 komt naar voor dat
- Er jaarlijks ruim 500 patiënten aangemeld en geholpen worden door het MCT;
- de patiëntenpopulatie uit 58% vrouwen en 42% mannen bestaat;
- de grootste leeftijdscategorieën de 20-30 jarigen (26%) en de 30-40 jarigen (24%) zijn;
- er een verscheidenheid aan problematieken aangemeld wordt waarbinnen suïcidaliteit
(39%), depressieve kenmerken (17%) en overmatig middelengebruik (11%) de grootste
groep vormen;
- het aantal verwijzingen door spoedgevallen daalt (58%  34%) en het aantal
verwijzingen door huisartsen (10 24%) en GGZ-hulpverleners (3%  26%) stijgt.
Functie 2b: behandeling in de thuisomgeving van patiënten met langdurige zorgnoden
Het Mobiel Team GGZ staat in voor de ambulante intensieve behandeling voor patiënten met
langdurige psychische problemen die minder intensief-specialistische zorg nodig hebben. Als
organisatievorm wordt gekozen voor het FACT-model dat behandeling, begeleiding,
ondersteuning, rehabilitatie, herstelondersteunende zorg en casemanagement vanuit een
multidisciplinair team aanbiedt. Globale doelstelling is: voorkomen dat een cliënt met een
ernstige psychiatrische aandoening zonder specifieke (generalistische en/of specialistische)
hulpverlening in de samenleving verblijft. Men richt zich op cliënten met (i) een psychiatrische,
klinische stoornis (ii) een beperking in het sociale functioneren, (iii) een chronisch verloop van de
stoornis, (iv) langdurig ambulant en/of klinisch contact met de GGZ, (v) min of meer complexe
problematiek, (vi) zorgvragen op meerdere levensgebieden. MT Onderweg richt zich specifiek op
cliënten met een persoonlijkheidsstoornis.
GSM-nummer en e-mailadres mobiele teams:
Mobiel Team Aarschot:
Adres: Betekomsesteenweg 47/1, 3200 Aarschot
Telefoonnummer: 0483/36.68.86
E-mail: mobielteam@cgg-vbo.be
Mobiel Team Diest:
Adres: Begijnenstraat 8, 3290 Diest
Telefoonnummer: 013/38.05.65
E-mail: mobielteamggz@sad.be
Mobiel Team Leuven Minderbroedersstraat:
Adres: Minderbroedersstraat 23, 3000 Leuven
Telefoonnummer: 016/29.87.75
E-mail: kaat.ghyselen@dehulster.be
Mobiel Team Leuven Oude Baan:
Adres: Oudebaan 293, 3000 Leuven
Telefoonnummer: 016/56.21.11
E-mail: mobielteamleuven@fracarita.org
Mobiel Team Tienen:
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Adres: Liefdestraat 1, 3300 Tienen
Telefoonnummer: 016/81.90.67
E-mail: mobielteamhestia@fracarita.org
Mobiel Crisisteam Leuven:
Adres: Herestraat 49, 3000 Leuven
Telefoonnummer: 016/34.26.08
E-mail: mobielcrisisteam@uzleuven.be
Naast de 2A en 2B-teams met een globaal aanbod, zijn er in het arrondissement Leuven zorgregio Tervuren ook een aantal gespecialiseerde mobiele teams werkzaam:
Mobiele zorg VRINT (psychosenzorg)
Adres: Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg
Telefoonnummer: 0475 40 60 04
E-mail: gert.wouters@upckuleuven.be
Mobiele zorg ONDERWEG (persoonlijkheidsstoornissen)
Adres: Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg
Telefoonnummer: 02/758 07 28
Email: onderweg@upckuleuven
Mobiele zorg FENIX (internering)
Adres:Vital Decosterstraat 86, 3000 Leuven
Telefoonnummer: 016/24 05 80
E-mail: Karlien.vermeiren@fracarita.org
Wie, wanneer, welke functie in de mobiele teams:
De mobiele teams zijn multidisciplinair samengesteld.
Samenwerking met andere mobiele teams:
De teamleiders van alle mobiele teams ontmoeten elkaar maandelijks met de bedoeling de
werking van de verschillende teams op elkaar af te stemmen.
De twee Leuvense mobiele teams (Minderbroedersstraat en Oudebaan) zijn er voor de ganse
Leuvense regio. Er is een nauwe samenwerking tussen beide teams met duidelijke onderlinge
afspraken. Daarnaast hebben beide Leuvense teams regelmatig overleg met het mobiel
crisisteam in het kader van doorverwijzingen. Tenslotte handelt het mobiel team Leuven
Minderbroedersstraat als dispatchingsdienst voor doorverwijzingen vanuit eerste lijn naar mobiel
team Onderweg, indien de problematiek meer aansluit bij de typische werking van Onderweg
(outreachende behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis).
In het kader van doorverwijzing werkt het mobiel team Tienen nauw samen met het mobiel team
Leuven Oudebaan dat aan het werkingsgebied grenst. Aangezien regio Tienen aansluit bij de
provincie Limburg werkt het team eveneens samen met het mobiel team van Reling.
Er wordt door het mobiel team Diest intens samengewerkt met de andere mobiele teams binnen
het netwerk, maar evenzeer buiten het netwerk, aangezien het mobiel team zich situeert in
deelregio Diest, binnen de provincie Vlaams-Brabant, maar aangrenzend aan de provincies
Antwerpen en Limburg. Deze samenwerking beoogt: doorstroom, afstemming, doorverwijzing in
kader van regio/wachtlijst, coaching, vorming, …
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Het mobiel team Aarschot overlegt regelmatig met het team van Diest, gezien de gedeeltelijke
overlap van hun werkingsgebied. In 2016 zijn gesprekken gestart m.b.t. het mogelijk
samenvoegen van de werking van beide mobiele teams Diest en Aarschot.
Samenwerking met andere voorzieningen (naast mobiele teams):
De mobiele teams werken nauw samen met diverse diensten en voorzieningen op vlak van
gezondheid (1e , 2e en 3e lijn), welzijn, tewerkstelling, …;
Elk mobiel 2B- team werkt ook nauw samen met de andere GGZ-voorzieningen in de deelregio
bv. met het oog op het gebruik van een bed-op-recept of crisisbed voor cliënten mobiel 2B-team
binnen een PZ.
Mobiel team Leuven Minderbroedersstraat
Het mobiel team heeft regelmatig contact met PTZ Pastya (Leuven) voor doorverwijzingen.
Daarnaast hebben zij ook een structureel tweemaandelijks overleg ter bespreking van de
samenwerking. Met het UZ Leuven zijn afspraken gemaakt over het gebruik van crisisbedden.
Mobiel team Leuven Oudebaan
Wat betreft bed-op-recept heeft het mobiel team afspraken met het Nakuurhome Papiermoleken
Leuven en het UPC Sint-Kamillus Bierbeek. Daarnaast vindt er structureel overleg plaats met de
thuiszorgdiensten (Centra van diensten).
Mobiel team Tienen
Het mobiel team werkt nauw samen met de Zorggroep Alexianen Tienen (voor wat betreft
crisisopnames) maar ook met verschillende andere voorzieningen in de regio. De lijst is niet
exhaustief: andere psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ Tienen, CGG Tienen, Beschut Wonen
Hestia en Fenix (Forensisch FACT-team Leuven), ambulante psychiaters en huisartsen, CAW
Tienen, OCMW’s, etc.
Mobiel team Diest
Er wordt systematisch met andere diensten (1ste, 2e en 3e lijn) samengewerkt, op micro- en
mesoniveau daar waar het zinvol en nodig is in kader van goede zorgverlening. Met name met het
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael zijn er concrete afspraken in verband met (her)opname
van cliënten die (dreigen te) hervallen (BOR-bed en crisisbed).
Mobiel team Aarschot
Overlegt systematisch met de partners van de eerste lijn, aan de hand van anonieme
casusbesprekingen. Ook werden er afspraken gemaakt met het psychiatrische ziekenhuis SintAnnendael en het UPC Sint-Kamillus in verband met crisisopnames.
2.1.3.

Functie 3

Samenstelling Forum Functie 3 (voorzitter: Mevr. Mieke Vermeulen)
Achternaam
Bemelmans

Voornaam Voorziening
Luc
Alexianen Zorggroep Tienen

E-mail
Luc.bemelmans@fracarita.org

Beuken
Braekers
Christiaens
Christiani
Coninx

Laura
Katrien
Sandra
Loth
Nadine

Laura.beuken@vlabo.be
katrien.braekers@upckuleuven.be
Sandra.christiaens@svhg.be
loth.christiani@cgg-vbo.be
nadine.coninx67@gmail.com

Overlegplatform GG Vl-Br
UPC KULeuven
Solidariteit voor het gezin
CGG Vlaams-Brabant Oost
DENK Leuven
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De Donder
De Meersman
De Wachter
Deboutte
Decoster
Dejaeger
Devos
Dewil
Diallo
Goyens
Grené
Hendrickx
Hubar
Hulshagen

Liesbeth
Sofie
Dirk
Femke
Jeroen
Evi
Nico
Arianne
Maryama
Mieke
Bram
Ann
Sylvia
Annicq

Psychosociaal Centrum Leuven
vzw De Hulster
UPC KULeuven
WGC De Ridderbuurt
UPC KULeuven
vzw De Hulster - ECHO
WGC De Ridderbuurt
IBW Hestia
Schakelteam Internering
Schakelteam Internering
vzw Walden
Netwerkcoördinator
WGZ De Ridderbuurt
IBW De Linde

liesbeth.de.donder@fracarita.org
sofie.de.meersman@dehulster.be
Dirk.dewachter@upckuleuven.be
femke.deboutte@wgcridderbuurt.be
Jeroen.decoster@uzleuven.be
evi.dejaeger@dehulster.be
nico.devos@bovleuven.be
Ariane.dewil@fracarita.org
Maryama.diallo@schakelteam.be
Mieke.Goyens@schakelteam.be
bram.grene@fracarita.org
Ann.hendrickx@sad.be
Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be
Annicq.hulshagen@sad.be

Jacobs
Jacobs

Christine
Patricia

PZ Sint-Annendael
PZ Sint-Annendael

christine.jacobs@sad.be
patricia.jacobs@sad.be

Kapsiz
Laporte
Moons
Nissen
Paesmans
Polfliet
Rector
Reynders
Roex
Roex
Ruiters
Ruiters
Santervas
Schroeyers
Schuermans
Staskowiak
Tanghe
Tureluren
Uytterhoeven
Van Baelen
Van De Sompel
Van Lembergen
Van Reeth
Van Roey
Vandeborght
Vandenplan
Vandeputte
Vanderlinden
Vangeneugden
Vanhamme
Vannecke
Vanoverbeke

Gülsah
Ingeborg
Sarah
Dirk
Petra
Lieve
Gust
Nele
Babs
Babs
Nadine
Nadine
Melissa
Anouschka
Karel
Corinne
Katlijn
Alexandra
Jo
Griet
Els
Nancy
Esther
Filip
Geert
Patrick
An
Hilde
Ingrid
Mark
Bernadette
Connie

IBW Fides
IBW Walden
VDAB Vlaams-Brabant
IBW Walden
Nakuurhome Papiermoleken
CAW Oost-Brabant
Alexianen Zorggroep Tienen
PZ Sint-Annendael
Job Link
Job Link
UPC Sint-Kamillus
UPC Sint-kamillus
Nakuurhome Papiermoleken
Mobiel Team Oude Baan Leuven
UPC Sint-Kamillus
De Hulster vzw
VDAB Vlaams-Brabant
Schakelteam Internering
GTB Vlaanderen
GTB Vlaanderen
Hestia vzw - AC 'het werkhuis'
CGG VBO
UPC KU Leuven,
UPC KULeuven
Hestia vzw -OC 'Den Band'
CGG VBO
Netwerkcoördinator
Similes
De Hulster vzw - ECHO
GTB Vlaanderen
UPC Sint-Kamillus
Nakuurhome Papiermoleken

gulsah.kapsiz@uzleuven.be
ingeborg.laporte@fracarita.org
sarah.moons@vdab.be
dirk.nissen@fracarita.org
petra.paesmans@fracarita.org
lieve.polfliet@cawoostbrabant.be
Gust.rector@fracarita.org
nele.reynders@sad.be
roexbabs@job-link.be
roexbabs@job-link.be
nadine.ruiters@fracarita.org
Nadine.ruiters@fracarita.org
melissa.santervas@fracarita.org
anouschka.schroeyers@fracarita.org
Karel.schuermans@fracarita.org
corinne.staskowiak@dehulster.be
Katlijn.tanghe@vdab.be
Alexandra.tureluren@schakelteam.be
Jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be
griet.vanbaelen@gtb-vlaanderen.be
els.vandesompel@fracarita.org
Nancy.vanlembergen@cgg-vbo.be
esther.van.reeth@upckuleuven.be
filip.vanroey@upckuleuven.be
oc.hestia@gmail.com
Patrick.vandenplas@cgg-vbo.be
An.vandeputte@fracarita.org
Hilde.vanderlinden@similes.be
ingrid.vangeneugden@dehulster.be
mark.vanhamme@gtb-vlaanderen.be
bernadette.vannecke@fracarita.org
connie.vanoverbeke@fracarita.org
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Vanwijnendaele
Verbist
Vermeulen
Vranckx

Ilse
Bea
Mieke
Ann

De Hulster
Pastya vzw
UPC KU Leuven
CGG Vlaams-Brabant Oost

Ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
pastya@skynet.be
mieke.vermeulen@uc-kortenberg.be
ann.1.vranckx@cgg-vbo.be

Vergaderdata Functie 3
Forum Functie 3 vond vier maal plaats in 2016 namelijk op 03/03, 10/05, 06/09 en 24/11. In
forum Functie 3 komen alle partners (en andere geïnteresseerden) samen ter uitwerking,
optimalisering en bijsturing van vlotte toeleiding tot werk, rehabilitatie en sociale inclusie en
continuering te garanderen. Binnen de werkgroep zijn er drie werkgroepen. In 2016 lag de focus
op de werkgroep activering.
- De werkgroep activering (ACTO) finaliseerde in 2016 de inhoud van een brochure
waarbinnen een overzicht geboden wordt van de verschillende activiteitencentra uit de
projectregio. Deze brochure wordt in 2017 gelanceerd.
- De werkgroep ontmoeting tracht het aanbod binnen de verschillende ontmoetingscentra
uit de projectregio te inventariseren en af te stemmen. Deze werkgroep stond in 2016
tijdelijk on hold.
- De werkgroep registratie werkte in 2016 aan outputregistratie. Vanuit deze output wordt
de bestaande registratie verbeterd, om in een volgende fase de registratie uit te breiden.
- Forum functie 3 werkte ook aan een overzicht van het bestaande aanbod in de regio m.b.t.
de diverse treden van de activeringsladder op niveau ‘tewerkstelling’. Dit overzicht werd
samen met enkele GGZ-partners, de netwerkcoördinatoren en voorzitter forum functie 3
verder uitgewerkt en gebruikt als argumentatie om bij de overheid samen met VDAB te
pleiten voor een tijdelijke verderzetting van tender activering en zorg (Taz bis resulteerde
in Taz tris) in afwachting van de uitwerking van de toekomstige W²-trajecten.
2.1.4.

Functie 4

Samenstelling Forum Functie 4 (voorzitter: Dr. Peter Joostens)
Achternaam
Berben
Beuken
Bouckaert
Buttiens
Christiaens
Claes
Claes
Cockx
De Hert
Decoster
Deheyn
Demyttenaere
Dewil
Diallo
Eneman
Fondu
Goyens
Haekens
Hendrickx

Voornaam
Kevin
Laura
Filip
Johan
Sandra
Hilde
Greet
Koen
Marc
Jeroen
Elke
Koen
Ariane
Maryama
Marc
Johan
Mieke
An
Ann

Voorziening
Psychosociaal Centrum
Overlegplatform GG Vl-Br
UPC KU Leuven
De Spiegel vzw
Solidariteit voor het gezin
RZ Heilig Hart Tienen
Uilenspiegel
UPC Sint-Kamillus
UPC KU Leuven
UPC KULeuven
RZ Heilig Hart Tienen U.P.C. Salve Mater
IBW Hestia
Schakelteam Internering
UPC Sint-Kamillus
DENK
Schakelteam Internering
Alexianen Zorggroep Tienen
Netwerkcoördinator

E-mail
kevin.berben@fracarita.org
Laura.Beuken@vlabo.be
Filip.bouckaert@upckuleuven.be
johan.buttiens@despiegel.org
Sandra.christiaens@svhg.be
Hilde.Claes@rztienen.be
Greetclaes6@gmail.com
Koen.cockx@fracarita.org
marc.dehert@upckuleuven.be
Jeroen.decoster@uzleuven.be
elke.deheyn@rztienen.be
koen.demyttenaere@uz.kuleuven.be
Ariane.dewil@fracarita.org
Maryama.diallo@schakelteam.be
marc.eneman@fracarita.org
johan.f@live.be
Mieke.goyens@schakelteam.be
an.haekens@fracarita.org
Ann.Hendrickx@sad.be
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Het veerhuis
Hulshagen
Joosen
Joostens
Kapsiz
Meyvis
Nagels
Pellens
Pint
Provoost
Rector
Romme
Schuermans
Sienaert

Annicq
Bert
Peter
Gülsah
Wim
Auke
Ine
Geert
Gerda
Gust
Leen
Karel
Pascal

Veerhuis
IBW De Linde
MSOC Vlaams-Brabant
Alexianen Zorggroep Tienen
IBW Fides
De Spiegel
Nakuurhome Papiermoleken
Psychosociaal Centrum
HOHBRA
RZ Tienen, PAAZ
Alexianen Zorggroep Tienen
Alexianen Zorggroep Tienen
UPC Sint-Kamillus
UPC KU Leuven

veerhuis@skynet.be
Annicq.hulshagen@sad.be
bertjoosen@hotmail.com
peter.joostens@fracarita.org
Gulsah.kapsiz@uzleuven.be
Wim.Meyvis@despiegel.org
auke.nagels@fracarita.org
ine.pellens@fracarita.org
Geert.pint@kuleuven.be
gerda.provoost@rztienen.be
Gust.rector@fracarita.org
Leen.romme@fracarita.org
Karel.Schuermans@fracarita.org
pascal.sienaert@upckuleuven.be

Simons
Suls

Wim
Karen

Sint-Annendael Diest
Psychosociaal Centrum

wim.simons@sad.be
karen.suls@fracarita.org

Temmerman
Tureluren
Van Overmeire
Van Reeth
Vandeputte
Vanderlinden
Vanoverbeke
Vanwezer
Vanwijnendaele
Verbeke
Vrolix
Walpot

Inge
Alexandra
Rika
Esther
An
Hilde
Connie
Katrien
Ilse
Cécile
Marjolijn
Guido

De Spiegel
Schakelteam Internering
vzw GOAL
UPC KU Leuven
Netwerkcoördinator
Similes
Nakuurhome Papiermoleken
UPC Sint-Kamillus
De Hulster
Sel Goal
UPC KU Leuven
Psycho-Sociaal Centrum

inge.temmerman@despiegel.org
Alexandra.tureluren@schakelteam.be
rika.vanovermeire@telenet.be
esther.van.reeth@upckuleuven.be
An.vandeputte@fracarita.org
Hilde.vanderlinden@similes.be
connie.vanoverbeke@fracarita.org
katrien.vanwezer@fracarita.org
Ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
Cecile.verbeke.goal@gmail.com
marjolijn.vrolix@upckuleuven.be
guido.walpot@fracarita.org
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Vergaderdata Functie 4
Forum Functie 4 kwam tweemaal samen in 2016 namelijk op 16/03 en 12/10. Forum Functie 4 is
een overlegorgaan waar medewerkers uit de verschillende residentiële voorzieningen
(psychiatrische en algemene ziekenhuizen, residentiële verslavingszorg) samen met ambulante
voorzieningen, eerstelijnspartners en familievertegenwoordigers zorgen voor het uitwerken,
optimaliseren en bijsturen van het gespecialiseerde behandelaanbod binnen het netwerk, de
introductie van herstel in de derde lijn, samenwerking en afstemming tussen residentiële
voorzieningen, en met outreachende teams en ambulante diensten. Binnen Functie 4 vormt de
ontwikkeling van de ROPI-coaches één van de belangrijkste realisaties. Naast het werken rond
herstel wordt er ook nagedacht over vormen van intensifiëring van zorg.
In 2016 waren er ook twee bijeenkomsten van de hoofdgeneesheren van de psychiatrische
ziekenhuizen op 17/02 en 04/05, in kader van de verdere ontwikkeling van de zorgvernieuwing,
met uiteraard bijzondere aandacht voor functie 4.
Samenstelling overleg Hoofdgeneesheren
Naam
De Hert
Eneman

Voornaam Voorziening
Marc
UPC KULeuven, Kortenberg
Marc
UPC Sint-Kamillus Bierbeek

E-mailadres
marc.de.hert@uc-kortenberg.be
marc.eneman@fracarita.org

Goktas
Haekens

Gokhan
An

PAAZ Tienen
Zorggroep Alexianen Tienen

gokhan.goktas@rztienen.Be
an.haekens@fracarita.org

Joostens
Hendrickx

Peter
Ann

Zorggroep Alexianen Tienen
Netwerkcoördinator

peter.joostens@fracarita.org
Ann.hendrickx@sad.be

Vandeputte
Verbruggen

An
Laure

Netwerkcoördinator
vzw Logistiek Vlabo

An.vandeputte@fracarita.org
laure.verbruggen@vlabo.be

Verhaeghen
Walpot

Eric
Guido

Sint-Annendael Diest
Psychosociaal Centrum

erik.verhaeghen@sad.be
guido.walpot@fracarita.org

Bouckaert
Simons

Filip
Wim

UPC KULeuven
Sint-Annendael Diest

Filip.bouckaert@upckuleuven.be
Wim.simons@sad.be

2.1.5.

Functie 5

Samenstelling Forum Functie 5 (voorzitter: Annicq Hulshagen)
Achternaam

Voornaam

Voorziening

E-mail

Anthoon
Bemelmans
Beuken
Borms
Borms
Christiaens
Cockx
Dahmani
Deckers
Decoster
Delbeke
Dewil
Dewit
Diallo

Isabelle
Luc
Laura
Greet
Greet
Sandra
Koen
Fatiha
Ben
Jeroen
Luc
Ariane
Katleen
Maryama

Psycho-Sociaal Centrum Leuven
Alexianen Zorggroep Tienen
Overlegplatform GG Vl-Br
vzw Pastya
Pastya
Solidariteit voor het gezin
UPC Sint-Kamilles
Psychosociaal Centrum Leuven
Sint-Annendael vzw
UPC KULeuven
Similes
IBW Hestia
vzw Fides Leuven
Schakelteam Internering

isabelle.anthoon@fracarita.org
Luc.bemelmans@fracarita.org
Laura.beuken@vlabo.be
pastya@skynet.be
pastya@skynet.be
Sandra.christiaens@svhg.be
Koen.cockx@fracarita.org
fatiha.dahmani@fracarita.org
ben.deckers@sad.be
Jeroen.decoster@uzleuven.be
Luc.Delbeke@ppw.kuleuven.be
Ariane.dewil@fracarita.org
katleen.dewit@uzleuven.be
Maryama.diallo@schakelteam.be
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Druyts
Dua
Goyens
Hendrickx
Hulshagen
Kapsiz
Laporte
Lippeveldt
Martens
Pittevils
Rector
Romme
Rubbens
Simons

Roel
Chiara
Mieke
Ann
Annicq
Gülsah
Ingeborg
Kate
Anke
Philip
Gust
Leen
Lut
Wim

DENK
vzw Fides, Leuven
Schakelteam Internering
Netwerkcoördinator
IBW De Linde
IBW Fides
IBW Walden
PVT Salvenbos
Nakuurhome Papiermoleken
IBW De Raster
Alexianene zorggroep Tienen
Alexianen Zorggroep Tienen
Similes
Sint-Annendael Diest

roel.druyts@mail.be
chiara.dua@uzleuven.be
Mieke.Goyens@schakelteam.be
Ann.hendrickx@sad.be
Annicq.hulshagen@sad.be
Gulsah.kapsiz@uzleuven.be
ingeborg.laporte@fracarita.org
kate.lippeveldt@fracarita.org
anke.martens@fracarita.org
philip.pittevils@fracarita.org
Gust.rector@fracarita.org
Leen.romme@fracarita.org
lut.rubbens@skynet.be
wim.simons@sad.be

Smet
Staskowiak

Lieve
Corinne

IBW Hestia
De Hulster vzw

Lieve.smet@fracarita.org
corinne.staskowiak@dehulster.be

Swinkels
Tackoen
Tureluren
Van Reeth
Van Roie
Vandenberghe
Vandeputte
Vanderlinden
Vandersteen
Vanoverbeke
Vanwijnendaele
Verbist

Frie
Ines
Alexandra
Esther
Lien
Loes
An
Hilde
Vera
Connie
Ilse
Bea

PVT Andreas - UPC KU Leuven
UPC Sint-Kamillus
Schakelteam Internering
UPC KU Leuven
UPC Sint-Kamillus
Pleegzorg Vlaams-Brabant
Netwerkcoördinator
Similes
Pleegzorg Vlaams-Brabant
Nakuurhome Papiermoleken
De Hulster
Pastya vzw

frieda.swinkels@uzleuven.be
Ines.tackoen@fracarita.org
Alexandra.tureluren@schakelteam.be
esther.van.reeth@upckuleuven.be
lien.van.roie@fracarita.org
Loes.vandenberghe@pleegzorgvbb.be
An.vandeputte@fracarita.org
Hilde.vanderlinden@similes.be
Vera.vandersteen@pleegzorgvbb.be
connie.vanoverbeke@fracarita.org
Ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
pastya@skynet.be

Vergaderdata Functie 5
Forum functie 5 vond plaats op 02/03, 19/10 en 14/12. Forum Functie 5 richt zich op het
uitwerken, optimaliseren en bijsturen van het woonaanbod voor mensen uit de regio met
psychische noden. Hierbij wordt overlegd i.v.m. de plaats en opdracht van beschut wonen en
PVT binnen de zorgvernieuwing, over diversificatie in het aanbod, in- en uitstroom,
samenwerking met reguliere huisvestingsactoren. Prioritair werd ingezet op het kennismaken met
het project ‘housing first’ als mogelijk aanvullend aanbod binnen de regio.
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2.2. Samenstelling van het globale netwerk
In 2013 werd, onder andere naar aanleiding van de vraag van de overheid naar een nieuw
strategisch plan, een uitvoerige evaluatie van het netwerk gemaakt, zowel op inhoudelijk als
organisatorisch vlak. Op basis hiervan werd eind 2013 een aantal aanpassingen aan het
organogram voorgesteld, met het oog op een grotere transparantie en performantie van het
netwerk. Zo zijn de voorzitters van elk forum toegetreden tot de projectgroep. Deze heeft dan een
louter inhoudelijke opdracht gekregen en zal functioneren als denktank waarin nieuwe
voorstellen vanuit de fora gesynthetiseerd worden. Bovendien waakt de projectgroep over de
afstemming tussen de verschillende functies en de samenhang in de concrete operationalisering
van beleidsbeslissingen tussen de verschillende deelregio’s.
De operationele coördinatoren werden in de loop van 2013 verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van en afstemming tussen alle functies binnen een bepaalde subregio. Ter
herinnering: het netwerk omvat 5 subregio’s, die samenvallen met de zorgregio’s (Aarschot,
Diest, Leuven, Tervuren en Tienen). In de beleidsgroep van 10/9/2016 werd beslist dat de
operationele coördinatoren verantwoordelijk voor een deelregio ook deel mogen uitmaken van de
projectgroep om zo een betere inhoudelijke afstemming te krijgen.
2.2.1. Strategische werkgroep / Netwerkcomité
Alle partners van het netwerk worden uitgenodigd op het Netwerkcomité, dat in 2016 vergaderde
op 22 juni. Op het Netwerkcomité wordt de stand van zaken voor de verschillende functies en de
planning voor de komende periode ter goedkeuring voorgelegd. In de regel wordt er ook wat
meer aandacht besteed aan één van de functies of een specifieke partner of sector. Daarnaast is er
ook steeds de mogelijkheid voor de partners om bijkomende vragen te stellen.
De strategische werkvergaderingen van het netwerk vinden plaats in de Beleidsgroep 107 en de
Projectgroep 107.
De beleidsgroep 107 vormt het beheersniveau, neemt het mandaat voor de daden van bestuur en
waakt over de missie van het project. Sinds 2016 participeert de directie van de centra geestelijke
gezondheidszorg van Vlaams-Brabant (CGG Vlaams-Brabant Oost en CGG PassAnt) alternerend
aan de beleidsgroep.
De projectgroep 107 heeft een inhoudelijke opdracht en waakt over de afstemming en samenhang
tussen de functies en subregio’s. Sinds 2014 maken de voorzitters van de fora deel uit van de
projectgroep en sedert september 2016 ook de operationele coördinatoren. Ook deze groep komt
tweemaandelijks samen, afwisselend met de Beleidsgroep.
Omdat het belang van de operationele coördinatoren sedert 2014 duidelijk opgewaardeerd werd,
wordt ook de samenstelling van dit overlegorgaan weergegeven.
2.2.1.1.

Beleidsgroep

Samenstelling Beleidsgroep
Achternaam
Claes
De fauw
Delvaux
Hendrickx
Mattheus

Voornaam
Stephan
Nico
Jan
Ann
Hilde

Voorziening
UPC KULeuven,
CGG Passant
Uilenspiegel
Netwerkcoördinator
zorggroep Alexianen Tienen

E-mail
Stephan.Claes@uzleuven.be
nico.defauw@passant.be
jan.delvaux@uilenspiegel.net
Ann.hendrickx@sad.be
hilde.mattheus@fracarita.org
Activiteitenverslag 2016 Art. 107/33 – Leuven/Tervuren - 14

Oosterlinck
Peeters
Poncelet
Rector
Roekens
Tambeur
Van Malderen
Van Overmeire
Van Sevecotte
Vandeputte
Vanderlinden
Vanhees

Koen
Gert
Jaak
August
Anne
Wim
Hendrik
Rika
Stefan
An
Hilde
Marleen

Broeders van Liefde
UPC KULeuven
PC Ziekeren, campus Stad
Alexianen zorggroep Tienen
CGG VBO
UZ Leuven - Directiecomité
UPC Sint-Kamillus
vzw GOAL
Broeders van de Liefde
Netwerkcoördinator
Similes
Landelijke Thuiszorg

koen.oosterlinck@fracarita.org
gert.peeters@uzleuven.be
jaak.poncelet@fracarita.org
Gust.rector@fracarita.org
Anne.roekens@cgg-vbo.be
wim.tambeur@uzleuven.be
hendrik.van.malderen@fracarita.org
rika.vanovermeire@telenet.be
stefan.van.sevecotte@fracarita.org
An.vandeputte@fracarita.org
Hilde.vanderlinden@similes.be
mvanhees@ons.be

De Beleidsgroep kwam in 2016 samen op: 15/03, 31/05, 20/09, 22/11
2.2.1.2.

Projectgroep

Samenstelling Projectgroep:
Naam
Albert

Voornaam
Nathalie

Voorziening
Alexianen Zorggroep Tienen

E-mail
nathalie.albert@fracarita.org

Bemelmans
Beuken

Luc
Laura

Alexianen Zorggroep Tienen
Overlegplatform GG Vl-Br

luc.bemelmans@fracarita.org
Laura.beuken@vlabo.be

Bouwen
Buttiens

René
Jo

Similes
De Spiegel

Rene.Bouwen@ppw.kuleuven.be
johan.buttiens@despiegel.org

Claes
Cockx

Stephan
Koen

UZ Leuven
UPC Sint-Kamillus

stephan.claes@uzleuven.be
koen.cockx@fracarita.org

Decoster
Defauw

Jeroen
Nico

UZ Leuven
CGG Passant

jeroen.decoster@uzleuven.be
nico.defauw@passant.be

Dehert
Dekeyser

Marc
Mathias

UPC KULeuven
MT oude baan

marc.dehert@upckuleuven.be
mathias.dekeyser@fracarita.org

Demeester
Dewil
Ghyselen
Goyens
Hellemans
Hendrickx
Hulshagen
Joostens
Kapsiz
Mattheus
Peeters
Pint
Polfliet
Prenen
Rector
Roekens
Sienaert
Tambeur
Uytterhoeven

Koen
Ariane
Kaat
Mieke
Dirk
Ann
Annicq
Peter
Gülsah
Hilde
Gert
Geert
Lieve
Tom
August
Anne
Pascal
Wim
Jo

Sint-Annendael Diest
IBW Hestia
De Hulster
Schakelteam Internering
VLABO
netwerkcoördinator
IBW De Linde
Alexianen Zorggroep Tienen
IBW Fides
Alexianen Zorggroep Tienen
UZ Leuven
KHOBRA
CAW Oost-Brabant
UZ Leuven
Alexianen Zorggroep Tienen
CGG VBO
UPC KULeuven
UZ Leuven
GTB Vlaanderen

koen.de.meester@sad.be
ariane.dewil@fracarita.org
kaat.ghyselen@dehulster.be
mieke.goyens@schakelteam.be
dirk.hellemans@vlabo.be
ann.hendrickx@sad.be
annicq.hulshagen@sad.be
peter.joostens@fracarita.org
gulsah.kapsiz@uzleuven.be
hilde.mattheus@fracarita.org
gert.peeters@uzleuven.be
geert.pint@kuleuven.be
lieve.polfliet@cawoostbrabant.be
tom.prenen@uzleuven.be
gust.rector@fracarita.org
anne.roekens@cgg-vbo.be
pascal.sienaert@upckuleuven.be
wim.tambeur@uzleuven.be
jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be
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Vandeputte
Vanderlinden
Vanwijnendaele
Verbeke
Vermeulen

An
Hilde
Ilse
Cecile
Mieke

netwerkcoördinator
Similes
De Hulster
Sel Goal
UPC KULeuven

an.vandeputte@fracarita.org
Hilde.vanderlinden@similes.be
ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
cecile.verbeke.goal@gmail.com
Mieke.vermeulen@upckuleuven.be

Vranckx

Ann

CGG VBO

ann.1.vranckx@cgg-vbo.be

De Projectgroep kwam in 2016 samen op: 03/02, 09/03, 13/04, 01/06, 05/10, 07/12
2.2.1.3.

Overleg Operationele coördinatoren

De centrale netwerkpartners, betrokken bij de uitbouw van het netwerk in elk van de subregio’s,
vormen samen het overleg van operationele coördinatoren.
Samenstelling Overleg Operationele Coördinatoren
Naam
Albert
Beuken
Claerhout
Claes
Claes
Dekeyser
Dewil
Hendrickx
Hubar
Hulshagen
Kapsiz
Prenen
Vandeputte
Vanwijnendaele
Verbeke

Voornaam
Nathalie
Laura
Pascal
Greet
Marc
Mathias
Ariane
Ann
Sylvia
Annicq
Gülsah
Tom
An
Ilse
Cécile

Voorziening
Alexianen Zorggroep Tienen
VLABO
Similes
Uilenspiegel
UPC Sint-Kamillus
PSCentrum Leuven
IBW Hestia
Netwerkcoördinator
WGC De Ridderbuurt
IBW De Linde
IBW Fides
UZ Leuven - EPSI/MCT
Netwerkcoördinator
De Hulster
Sel Goal

E-mail
nathalie.albert@fracarita.org
laura.beuken@vlabo.be
pascal-claerhout@telenet.be
greetclaes6@gmail.com
marc.claes@fracarita.org
mathias.dekeyser@fracarita.org
ariane.dewil@fracarita.org
ann.hendrickx@sad.be
Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be
annicq.hulshagen@sad.be
gulsah.kapsiz@uzleuven.be
tom.prenen@uzleuven.be
an.vandeputte@fracarita.org
ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
cecile.verbeke.goal@gmail.com

Het overleg van operationele coördinatoren vond in 2016 plaats op: 18/01, 21/03, 18/04, 23/05,
20/06, 19/09, 17/10, 19/12
2.2.2. Netwerkovereenkomst
De netwerkovereenkomst bevindt zich in bijlage 1. Andere schriftelijke overeenkomsten werden
niet afgesloten.
2.3. Uitbreiding van het globale en geïntegreerde netwerk
In 2016 is de projectgroep, naast deelname van de operationele coördinatoren, ook uitgebreid met
één netwerkpartner, De Spiegel. De Spiegel, gelegen te Kessel-Lo biedt vanuit een
multidisciplinaire werking ambulante individuele begeleiding aan personen met een
verslavingsproblematiek en het netwerk.
2.4. Heeft de netwerkcoördinator de partners van de eerste lijn geïnformeerd en betrokken
bij de ontwikkeling en de werking van het netwerk? Zo ja, welke partners en hoe
worden zij betrokken?
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De partners van de eerste lijn zijn structureel vertegenwoordigd in het organogram van het
netwerk. Zij zijn daardoor actief betrokken bij de opbouw van het netwerk.
o Dr. R. Van Overmeire is huisarts en lid van de raad van bestuur van SEL/GDT Goal. Zij
maakt deel uit van Beleidsgroep en Forum Functie 1 en is contactpersoon voor de huisartsen.
Contactgegevens:
vzw
Goal,
Maria
Theresiastraat
63a,
3000
Leuven,
rika.vanovermeire@telenet.be
o Mevr. M. Vanhees is directeur van Landelijke thuiszorg en voorzitter van SEL/GDT Goal.
Als voorzitter van SEL Goal vertegenwoordigt zijn mee de eerste lijn als lid van de
beleidsgroep en als deelnemer van forum functie 1.
Contactgegevens: vzw Goal, Maria Theresiastraat 63a, 3000 Leuven, mvanhees@ons.be
o Dr. G. Pint is lid van de Projectgroep en fora. Ook hij is huisarts en lid van de raad van
bestuur van Goal.
Contactgegevens
vzw
Goal,
Maria
Theresiastraat
63a,
3000
Leuven:
geert.pint@med.kuleuven.be
o Mevr. Cécile Verbeke is voorzitter van Forum Functie 1 en is lid van de Projectgroep en van
het Overleg van Operationele Coördinatoren.
Contactgegevens:
vzw
Goal,
Maria
Theresiastraat
63a,
3000
Leuven
cecile.verbeke@selgoal.be
o Vanuit SEL/GDT Goal wordt (minstens) één huisarts en één actor uit de thuiszorg
afgevaardigd naar het netwerkoverleg per subregio.
o Dr. S. Brankaer is huisarts in het Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt in Leuven en is
lid van het overleg van operationele coördinatoren. Zij laat zich op dit overleg vervangen
door mevrouw Sylvia Hubar, medewerkster van WGC De Ridderbuurt.
Contactgegevens: WGC De Ridderbuurt, Ierse Predikherenstraat 80, 3000 Leuven,
0493/18.82.22, Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be
o De brede eerste lijn werd door de netwerkcoördinatoren geïnformeerd over het project via de
huisartsenwachtkringen en via platformbijeenkomsten per lokale afdeling van de SEL/GDT
Goal.
o Daarnaast hebben de lokale projectteams per deelregio een communicatieplan uitgewerkt,
waar ruim aandacht werd besteed aan het informeren van diverse (potentiële) partners, ook
van de eerste lijn, welzijn, … Deze informatieopdracht werd in de regel opgenomen door de
operationele coördinatoren en/of teamleiders van de Mobiele Teams.
o Alle partners van het netwerk en andere relevante actoren in de regio worden uitgenodigd op
inhoudelijke overlegfora per functie.
o Het netwerk participeert aan het project ‘samen in beweging op één lijn’ waar er gestreefd
wordt naar het verwezenlijken van een sterke samenwerking met de eerste lijn o.b.v. onder
andere een gemeenschappelijke nieuwsbrief en een gemeenschappelijke vormingskalender.
o Binnen de werkgroepen is de eerste lijn sterk vertegenwoordigd.
Aanwezigheid huisartsen in Beleidsgroep 107
o Dr. Rika Van Overmeire nam deel aan de vergadering van de Beleidsgroep op 15/03, 31/05,
20/09, 22/11
o
Aanwezigheid huisartsen in Projectgroep 107
o Dr. Geert Pint nam deel aan de vergadering van de Projectgroep op 03/02, 13/04, 01/06,
05/10 en 07/12
o
Aanwezigheid huisarts in Overleg Operationele Coördinatoren
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o Mevr. S. Hubar nam namens het Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt deel aan de
vergadering van de Operationele Coördinatoren op 18/01, 21/03, 18/04, 20/06 en 19/12.
Aanwezigheid huisartsen in het subregionale netwerkoverleg
o
o
o
o

Aarschot: / (wel contact via Sel Goal overleg)
Diest: Dr. Tom Eyckerman
Leuven/Tervuren: Dr. G. Pint
Tienen: Dr. J. Vandenbrandt

Aanwezigheid actoren uit de thuiszorg in het subregionale netwerkoverleg
o Aarschot: Luc Hermans, Linda Authuys, Leen Jacobs, Wout Plasmans, Lieve Polfliet, Julia
Melaerts
o Diest: Cécile Verbeke, Griet Cockx, Sara Leen, Nicole Van der Heyden, Gert Cluyts, Peter
Van Boom, Hilde Vanwinckel, Corry Haelewyn, Jasmine Luyten, Amber Salaets en Els
Wuyts.
o Leuven: Lieve Polfliet, Wendy Van der Auwera, Steven Van Espen, Ann Vranckx, Els
Lemmens, Mieke Van De Broeck
o Tienen: Annelies Duthu, Hilde Vanwinckel, Tijs Broeckx, Cecile Verbeke
2.5. Heeft de netwerkcoördinator de ZTG-coördinatoren en de EZCG-coördinatoren
geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling en de werking van het netwerk? Hoe?
Sinds de opstart van het netwerk Internering worden de netwerkcoördinatoren systematisch
uitgenodigd op de Stuurgroep Internering.
De Stuurgroep kwam samen op volgende data: 25/01, 07/03, 09/05, 10/10, 05/12
Mevr. Mieke Goyens en Sylvia Merckx (1ste semester 2016)/Maryama Diallo (2de semester 2016)
van het Schakelteam Internering nemen deel aan verschillende fora binnen het netwerk.
-

Mevr. Mieke Goyens: Forum functie 1, forum functie 2, Forum functie 3, Forum
Functie 4, Forum Functie 5, de Projectgroep en de Beleidsgroep.
Mevr. Sylvia Mercxk/Maryama Diallo: Forum Functie 1, Forum Functie 2, Forum
Functie 3, Forum Functie 4, Forum Functie 5.

Op het niveau van het overlegplatform GG Vlaams-Brabant VLABO vindt er ook regelmatig
overleg plaats tussen de coördinatoren 107, internering en kinderen & jongeren.
2.6. Heeft de netwerkcoördinator een vertegenwoordiger van de sector verslavingszorg
geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling en de werking van het netwerk? Hoe?
De partners verslavingszorg zijn formeel lid van het netwerk. Hierdoor zijn zij vertegenwoordigd
binnen het Forum Functie 4.
Beide netwerkcoördinatoren nemen systematisch deel aan het overleg van de werkgroep
Middelenmisbruik, ontstaan binnen het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid VlaamsBrabant. Binnen deze werkgroep zijn alle voorzieningen uit Vlaams-Brabant vertegenwoordigd
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die zich bezighouden met verslavingszorg, nl. MSOC Vlaams-Brabant, De Spiegel, PK Broeders
Alexianen Tienen, Epsi Leuven, PZ Sint-Alexius Grimbergen, UPC KULeuven, CGG Ahasverus,
LOGO Oost-Brabant, UPC Sint-Kamillus Bierbeek en CGG Vlaams-Brabant Oost. Vanuit de
werkgroep Middelenmisbruik wordt een project ter deskundigheidsbevordering van de
hulpverleners van alle mobiele en ambulante diensten door middel van vormingsmodules
opgestart. De netwerkcoördinatoren participeren aan de werkgroep en het project. Dit project
komt tegemoet aan de vraag tot inkanteling van de verslavingszorg in het netwerk en zo ook de
GGZ.
2.7. Heeft de netwerkcoördinator verenigingen van cliënten, families en naasten
geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling en de werking van het netwerk? Zo ja,
welke verenigingen en welke rol nemen ze in het netwerk op?
2.7.1. Patiëntenorganisaties
De patiëntenvereniging vzw Uilenspiegel is via twee vrijwilligers vertegenwoordigd op het
Overleg van Operationele Coördinatoren, mevrouw Nathalie Albert en mevrouw Greet Claes.
Werkadres: Hovenierstraat 45, 1080 Brussel.
Aanwezigheid Uilenspiegel in OOC: 18/04, 23/05, 20/06
Sedert eind 2015 participeert Marc Claes aan het netwerkoverleg en het overleg operationele
coördinatoren vanuit de Werkgroep DENK (Door Ervaring Naar Kennis), opgericht in de schoot
van het Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant. Hij legt inhoudelijke aspecten ook telkens voor
aan de werkgroep.
Contactpersoon DENK: mevr. Laure Verbruggen, 016 27 03 10, laure.verbruggen@vlabo.be
Werkadres: VLABO (DENK), Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee
Aanwezigheid DENK in OOC: 21/03, 18/04, 23/05, 20/06, 17/10, 19/12
Sinds de bijsturing van het organogram maken mevrouw Nathalie Albert (Uilenspiegel) en de
heer René Bouwen (Similes) ook deel uit van de Projectgroep.
Aanwezigheid in de PG: 03/02, 09/03, 01/06, 05/10
2.7.2. Familieorganisaties
De familievereniging Similes is betrokken bij het project van tijdens de voorbereidende fase (het
indienen van het projectdossier). Similes is ook een van de partners binnen het Netwerkcomité.
Similes is lid van de Projectgroep 107 en de Beleidsgroep 107 en wordt daarin vertegenwoordigd
door mevrouw M. Craeymeersch/mevrouw H. Vanderlinden en door de heer R. Bouwen. Ook in
het Overleg Operationele Coördinatoren is Similes vertegenwoordigd door de heer P. Claerhout.
Verder zijn mevrouw Nora Vandenbrande en mevrouw Myriam Lauwers betrokken bij het
overleg van Forum Functie 2 en mevrouw Lut Rubbens en de heer Luc Delbeke bij Forum
Functie 5.
Werkadres: Similes, Groeneweg 151/9, 3001 Heverlee.
Contactpersoon: mevr. Hilde Vanderlinden, 016/23 23 82, hilde.vanderlinden@similes.be
Aanwezigheid Similes in Projectgroep: 03/02, 05/10
Aanwezigheid Similes in OOC: 21/03, 20/06, 17/10, 19/12
2.8. Wordt er een inventaris van het beschikbare hulpverleningsaanbod binnen het
werkingsgebied van het netwerk opgemaakt en up-to-date gehouden?

Activiteitenverslag 2016 Art. 107/33 – Leuven/Tervuren - 19

In bijlage 2a bevindt zich een kaart van de regio waarin het netwerk actief is, met aanduiding van
de onderscheiden subregio’s. Daarnaast werd een kaart gemaakt waarop het bestaande (en
nieuwe) aanbod van GGZ aangeduid is (bijlage 2b). Binnen forum Functie 1 wordt i.s.m. het
Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant (VLABO) een inventaris opgesteld
van het beschikbare GGZ-hulpverleningsaanbod via www.psychewijzer.be. Deze website is nog
in volle ontwikkeling ter actualisering van het huidige GGZ-aanbod in de projectregio.
2.9. Geef de communicatie- en informatiestrategie ten aanzien van de netwerkpartners en
de cliënten weer. Is er een website online of wordt deze ontwikkeld?
In het tweede semester van 2016 werd een communicatieplan opgesteld met als doelstelling sterk
in te zetten op snelle, transparantie en efficiënte communicatie- en informatiemogelijkheden naar
alle leden, partners, cliënten en geïnteresseerden binnen het netwerk.
o Globale informatie over de ontwikkelingen binnen het netwerk worden via 2maandelijkse nieuwsbrief verdeeld binnen en buiten het netwerk. Binnen deze
nieuwsbrief wordt telkens een thema uitgelicht, een terugblik en vooruitblik geworpen op
de acties binnen het netwerk en belangrijk regio-specifiek nieuws gedeeld.
o Er zijn folders beschikbaar met informatie over het mobiel crisisteam en de mobiele teams
GGZ.
o De website van het netwerk, gesitueerd op de website van het Overlegplatform GG
Vlaams-Brabant, VLABO, tracht op een efficiënte wijze informatiedeling te bevorderen
en het GGZ-netwerk te visibiliseren in de regio. De website is verder in ontwikkeling en
wordt gefinaliseerd in 2017.
o Het netwerk neemt actief deel aan het project ‘samen bewegen op één lijn’ en draagt op
deze wijze bij aan GGZ-informatieoverdracht specifiek voor de eerstelijn.
In bijlage 3 bevinden zich het communicatieplan en enkele documenten ter illustratie.
2.10. Voeg een organigram toe dat de organisatie tussen de netwerkpartners weergeeft.
Bijlage 4a bevat het organogram zoals dit in 2016 is geconcretiseerd, inclusief tijdelijke
werkgroepen 2016. Dit organogram is een dynamisch gegeven dat wordt aangepast om steeds zo
goed mogelijk te beantwoorden aan de noden van het zich ontwikkelende netwerk. In 2016 werd
de ‘cel ondersteuning en kwaliteit’ opgericht met als doelstelling het netwerk te ondersteunen
m.b.t. thema’s inzake kwaliteit, analyses en registratie van gegevens. Daarnaast kwam het ‘buro’
tot stand met als doestelling inhoudelijke afstemming te creëren binnen de Beleidsgroep,
Projectgroep, cel ondersteuning en netwerkcoördinatoren. In bijlage 4b bevindt zich het
overzicht van de partners van het netwerk.
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3. Vorming/onderzoek
3.1. Hebben de netwerkcoördinatoren en/of de netwerkpartners gedurende het afgelopen
jaar deelgenomen aan vormingsmodules? Zo ja, dewelke?
Door de wissel van netwerkcoördinatoren juli/augustus 2016 is een volledige opsomming
moeilijk. De nieuwe netwerkcoördinatoren hebben in eerste instantie veel energie gestopt in
een kennismakingsronde met zoveel mogelijk partners.
Een greep uit de gevolgde vormingen (sedert juli/augustus 2016) in 2016:
- Verdiepingssessie Open Minds Icuro, Antwerpen, 15/9/2016
- Vlaams Geestelijk gezondheidscongres Antwerpen, 21/9/2016
- Cartografie Internering, Brussel, 22/9/2016
- Toetsingsavonden eerstelijnsconferentie, 20/9/2016
- Voorstelling netwerk kinderen & jongeren Yuneco, Kortenberg, 30/9/2016
- Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren: internationale
perspectieven, Brussel, 20/10/2016
- 5 jaar mobiel crisisteam Leuven- In beweging: avondsymposium Kortenberg,
20/10/2016
Vormingen vanuit de FOD:
- Intervisie mevr. L’enfant (bvb 28/9/2016)
- Coördinatorenoverleg 107 thema ‘ervaringsdeskundigheid’: 30/11/2017
3.2. Hebben de netwerkcoördinatoren en/of de netwerkpartners deelgenomen aan
vergaderingen in verband met onderzoek? Maakt onderzoek deel uit van de dagorde
van de vergaderingen van de strategische werkgroep/netwerkcomité? Neemt de
netwerkcoördinator de coördinatie van de onderzoeksactiviteiten in het netwerk op?
Het netwerk neemt deel aan het grootschalige cortexs-onderzoek, gefinancieerd door het
agentschap ondernemen en innoveren. Het cortexs-onderzoek bestaat uit verschillende
onderzoeksdelen waarbinnen LUCAS, het centrum voor zorgonderzoek en consultancy van de
KU Leuven, het onderzoeksdeel rond patiëntenervaringen (tevredenheid, betrokkenheid, …) van
de geïntegreerde zorg bij personen met een langdurige psychische aandoening opneemt. Het
onderzoek startte binnen de mobiele teams van de regio Leuven-Tervuren en wordt in de loop
van 2017 gefinaliseerd.
De mobiele teams registreren voortdurend hun activiteiten, caseload, teamsamenstelling, etc. De
verwerking en aanlevering op netwerkniveau van de cijfermatige gegevens gebeurt met de hulp
van de Supportcel ‘ondersteuning en kwaliteit’. De werkgroep voert data-analyses uit op vraag
van het netwerk o.a. m.b.t. de dataregistratie binnen de mobiele teams. De werkgroep komt
meerdere malen per jaar samen, waaronder ook de netwerkcoördinatoren.
In kader van functie 5 werd door de familievereniging ‘Similes’ onderzoek verricht naar de
woonzorgperspectieven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Uit het onderzoek bleek
dat sommige familieleden actief wensen bij te dragen tot de langdurige zorg voor familieleden
door een inbreng te doen binnen de hulpverlening via een woningaanbod, maar dat hiervoor een
kader ontbreekt. Anderzijds concludeert het onderzoek dat een nood ervaren wordt rond
informatie over de woonvormen voor deze specifieke doelgroep. In samenwerking met het
Similes werd, op basis van deze vaststellingen, de vraag gesteld naar het opzetten van een
onderzoek met als doelstelling het inventariseren van woonmogelijkheden voor personen met een
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psychische kwetsbaarheid. In samenspraak met de UCLL werd beslist deze onderzoeksvraag op
te nemen via een bachelorproef in september 2017.
3.3. Omschrijf uw specifieke vragen en behoeften inzake vorming tijdens het afgelopen
jaar, evenals de mogelijke toekomstige vragen en behoeften van die aard?
Binnen het netwerk wordt toekomstgericht geopteerd voor het verderzetten en verbreden van de
opleiding SRH (systematisch rehabilitatiegericht handelen).
Een uitdaging vormt echter de vraag naar verdieping door binnen het netwerk ook SRH-coaches
en –docenten op te leiden. Deze mogelijkheid wordt geboden en zelfs gevraagd vanuit de FOD,
maar medewerkers en voorzieningen vrezen de gevraagde tijdsinvestering door het coachen en
opleiden van teams van andere voorzieningen in het netwerk. Hierdoor stellen zich tot nu toe
weinig tot geen personen kandidaat voor deze coachopleidingen.
Bij de UCLL Leuven/Limburg werd een akkoord bereikt i.v.m. het verderzetten van hun
kennismakingsvorming i.v.m. ‘herstel’ voor het brede netwerk.
De UCLL zet daarnaast ook de vorming voor herstelwerker verder en begeleidt op vraag en mits
betaling door het netwerk ook de intervisie van 2 groepen ervaringswerkers of
ervaringsdeskundige vrijwilligers.
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4. Overzicht en ontwikkeling van activiteiten voor cliënten
4.1
Wordt een herstelgerichte visie in het netwerk geïmplementeerd? Welke zijn hierbij
de mogelijkheden en begrenzingen?
•

•
•

•
•

•
•
•
•

In 2014 is de invoering van de herstelgerichte visie in een stroomversnelling gekomen. Een
sterke werking van gebruikers (groep DENK) en families (Similes) is daarvan de motor. In
2016 kunnen we besluiten dat zowel de ervarings- als familiedeskundigen in alle fora zijn
ingebed.
In alle residentiële voorzieningen van het netwerk wordt hierrond – op een meer
systematische en projectmatige wijze – gewerkt.
Initiatieven rond opleiding van ervaringsdeskundigen vinden steun binnen het netwerk. Er is
een tweede intervisiegroep ervaringsdeskundigen, begeleid door de UCLL, opgestart in
2016. Verschillende sleutelfiguren uit het netwerk (m.n. ook de netwerkcoördinatoren) zijn
daarbij sterk betrokken.
Het project Herstelacademie startte op met een aantal cursussen (zie
www.herstelacademie.be) en zal verder ingebed worden binnen het netwerk.
Door het aanbieden van ROPI-training aan medewerkers in het netwerk worden handvatten
geboden om herstelgerichtheid in de zorg te beoordelen en van daaruit verbeterprojecten op
te zetten. Daarbij is het de bedoeling om de kerngroep van medewerkers die de ROPIopleiding zullen gevolgd hebben als een klankbordgroep te gebruiken die de invoering van
herstelgericht werken in het netwerk kan ondersteunen.
Verschillende instellingen hebben (betaalde) hersteldeskundigen aangeworven.
Een aantal ervaringsdeskundigen vormen de opleiding tot herstelwerker binnen UCLL
Leuven/Limburg
Opleiding door ervaringsdeskundigen m.b.t. HEE- zelfhulpgroepen oprichten en begeleiden
(Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid)
Opleiding door ervaringsdeskundigen m.b.t. het gebruik van een ‘goed-gevoel-plan’.

4.2
Kan u innoverende praktijken (vernieuwend, creatief en gericht op de behoeften van
de cliënten) binnen uw werkingsgebied oplijsten?
•

•
•

•
•

Het revalidatiecentrum SONAR bestaat in 2016 twee jaar en streeft naar re-integratie van
mensen met een psychische kwetsbaarheid in de maatschappij door kracht- en herstelgericht
te werken. Hiernaast wordt er eveneens arbeidscoaching geboden aan cliënten. In 2016 werd
verder ingezet op de bekendmaking van SONAR in het GGZ-hulpverleningslandschap.
Op het vlak van inschakeling en empowerment van gebruikers biedt de DENK-groep
opleiding over herstelgerichte zorg aan professionelen.
Op het vlak van ondersteuning van de eerste lijn is de telefonische consultdesk nu goed
uitgewerkt voor telefonische bijstand en verwijzing. Het ‘supportteam ggz’ biedt huisartsen
en Eerstelijnsteams hulp bij het opstellen van hun zorgplan in de eerstelijn. Met een aanbod
eenvoudige diagnostiek en vorming op maat ondersteunt zij eerstelijnsprofessionals bij
uitbouw van goede ggz eerstelijnszorg.
Het project ‘patiënt in beeld’ biedt een model voor herstelgericht werken in de eerste lijn en
leidde tot een publicatie daarover in ‘Huisarts Nu’.
De mobiele teams regio Leuven werkten samen met de eerstelijnszorgpartners aan het
ontwikkelen van een autonoom zorgteam voor elke cliënt. In het nieuw model van
samenwerking met de eerstelijn volgt de huisarts de cliënt in stabiele omstandigheden sneller
op, en ondersteunt het mobiele team bij een dreigende crisis. Dit nieuwe model zorgt in de
zorgregio Leuven voor een sterke afbouw van wachtlijsten GGZ.
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•

•

•
•

•

•

Het proefproject ‘Rooming-in’ te Diest werd in 2016 opgestart. Het project kadert in een
herstelgerichte visie op nieuwe high intensive care-vormen. Wanneer een cliënt in crisis met
een psychose of manische crisis wordt opgenomen kunnen
familieleden of
naastbetrokkenen, die dit wensen, bij de cliënt blijven en samen met de cliënt blijven
overnachten in een prikkelarme flat.
Het ’project 1733’ startte in 2016 als proefproject in de regio Leuven en Tienen. Het project
tracht telefonisch gerichte hulpverleningsadvies aanbieden voor acute geneeskunde, inclusief
psychiatrie d.m.v. een triage met verschillende mogelijkheden: doorsturen naar ‘wachtdienst
huisartsen’, naar ‘spoed’, het ‘sturen van een ambulance’ of uitstel van zorg ‘ga maandag a.s.
naar je huisarts’.
De ‘zorgcirkels jongdementie’ spelen in op de grote behoefte aan extra steun van gezinnen
die getroffen worden door jongdementie. Het ontmoetingshuis en de zeven zorgcirkels
jongdementie versterken de veerkracht van jonge mensen met dementie en hun omgeving.
Het project ‘samen in beweging op één lijn’ streeft naar een éénduidig en efficiënt
communiceren en samenwerken met de eerste lijn. Het netwerk participeert binnen de
commissie en werkt actief mee aan de gemeenschappelijke nieuwsbrief en
gemeenschappelijke vormingen.
Het project ‘aanmelding en toeleiding naar GGZ-hulpverlening na detentie’ werd
opgestart begin december 2016 met als doelstelling een geattesteerde en continue toeleiding
te realiseren na detentie. Het netwerk ondertekende de engagementsverklaring om deze
toeleiding mee uit te werken in schoot van het provinciaal samenwerkingsverband
zorgprogramma ‘forensische GGZ’.
De werkgroep ondersteuning psychische vragen in de thuiszorg (PTZ) werd in de tweede
helft van 2016 opgericht binnen het netwerk. De tijdelijke werkgroep tracht de ervaren noden
m.b.t. de GGZ-problematieke ervaren door de thuiszorgactoren te inventariseren en
handvaten aan te reiken.

4.3
Kan u innoverende praktijken die het afgelopen jaar werden gerealiseerd of die nog
worden ontwikkeld oplijsten?
•

•
•
•
•
•
•
•

Het project Herstelacademie startte in 2016 met een brede waaier aan modules en zal in het
netwerk geïntegreerd worden. Dit aanbod kan u terugvinden op de website
www.herstelacademie.be. De eerste cursus train-the-trainer vond in mei 2016 plaats om
ervaringsdeskundigen (1 duo per regio) op te leiden om de herstelacademie te ondersteunen.
Het netwerk participeert intensief aan de pilootprojecten Chronic Care in zowel regio Tienen
als regio Leuven.
Het netwerk participeert actief aan het project ‘deskundigheidsbevordering verslavingszorg
aan hulpverleners in de mobiele en ambulante hulpverlening’, opgericht door de werkgroep
middelenmisbruik in schoot van het overlegplatform GG Vlaams-Brabant (VLABO).
De snelle eenmalige consultatie en een telefonische beschikbaarheid van psychiaters krijgt
stilaan verder concreet vorm en zal naar verwachting in 2017 verder operationeel worden in
het volledige netwerk.
Psychewijzer wil een online dispatching mogelijk maken via goede verwijshulp,
complementair aan de consultdesk en het aanbod van supportteam ggz.
Project buurtgerichte zorg
Het project aanklampende zorg zorgt voor zeer laagdrempelige ondersteuning bij
psychische vragen
Het project minder formele zorg met inschakeling van vrijwilligers voor hulp bij het
invullen van administratie
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4.4
Kan u de lopende (overleg)activiteiten en de toepassing van een individueel zorgplan
binnen uw netwerk beschrijven?
Binnen het netwerk wordt veel gebruik gemaakt van het overleg MDO-psy. Zelfs in die mate dat
de capaciteit van de overlegorganisatoren wordt overschreden. Om deze vaststelling op te vangen
startte in het 2de semester van 2016 een extra halftijdse overlegorganisator voor volwassenen voor
de deelregio Leuven in CGG Vlaams-Brabant Oost.
Een eenvormig zorgplan, overlegd met de betrokken gebruiker, is nog onvoldoende in gebruik
buiten het MDO-psy. Ook de mogelijkheden van e-health en vitalink worden nog onvoldoende
gebruikt en vormen een aandachtspunt, zeker in het overleg met de eerste lijn.
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5. Heeft de netwerkcoördinator een managementsplan uitgewerkt
met daarin de algemene doelstellingen van het netwerk, de
middelen om deze te realiseren en een planningsinstrument?
Geef het managementsplan weer in bijlage en vermeld het
planningsinstrument.
Naar aanleiding van de interne evaluatie van zowel de organisatie als de output van het
zorgvernieuwingsproject in 2013 en de vraag van de overheid naar een nieuw meerjarenplan,
werd begin 2014 een nieuw strategisch plan geschreven. Op basis hiervan werd door het netwerk
prioriteiten voor de komende jaren geïdentificeerd. Deze werden jaarlijks omschreven in een
actieplan, dat als leidraad dient voor de concrete uitwerking en opvolging van de verschillende
onderdelen van de zorgvernieuwing. Dit overzicht werd elke 6 maanden op het Netwerkcomité
ter goedkeuring voorgelegd aan de partners van het netwerk.
Begin 2016 werd de prioriteit van een lijst doelstellingen opnieuw bevraagd bij 23 verschillende
netwerkpartners. De nieuwe netwerkcoördinatoren gingen aan de slag met deze lijst van
doelstellingen weerhouden met prioriteit >of = aan 1 (10= hoogste prioriteit). Deze prioriteiten
werden, op basis van een toetsing aan het balanced business scorecard-managementmodel,
aangevuld met ontbrekende elementen m.b.t. het financiële en juridische luik. Daarnaast werden
elementen uit de denkdag forum F1 & F2 eind 2015 toegevoegd. Net als nog niet weerhouden
doelstellingen uit een 10-punten prioriteitenlijst 107 van Sel GOAL.
De strategische langetermijnvisie van het netwerk 107 arr. Leuven/Tervuren werd terug
verduidelijkt aan de hand van 4 strategische doelstellingen en goedgekeurd door beleids- en
projectgroep.
Het netwerk heeft 4 strategische doelstellingen:
VISIE:
ORGANISATIE:
POPULATIEGERICHT:
KWALITEIT:

gemeenschapsgerichte zorg vanuit globale herstelgerichte visie
(Deze zorg) via zorgcircuits en –netwerken met minstens goede
werking van de vijf functies artikel 107
Goede GGZ-zorg en preventie voor populatie van arrondissement
Leuven/zorgregio Tervuren
Beter evenwicht (balanced care) in het GGZ-aanbod van de
projectregio.

De weerhouden jaardoelstellingen 2016/2017 werden ingedeeld in functie van deze 4 strategische
doelstellingen. Vanuit de fora werden hiervan een aantal items geselecteerd die prioritair in
enkele tijdelijke themagerichte fora-overschrijdende werkgroepen worden uitgediept en
geconcretiseerd.
In bijlage 5 bevinden zich de documenten die hiervoor in beleids- en projectgroep en fora
gebruikt werden.
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6. Geef de algemene appreciatie van de netwerkcoördinator met
betrekking tot zijn functie in het netwerk en met betrekking tot de
concretisering van de doelstellingen van de hervorming van de
geestelijke gezondheidszorg weer.
De nieuwe netwerkcoördinatoren An Vandeputte en Ann Hendrickx gingen begin juli en begin
augustus 2016 aan de slag ter vervanging van dhr. Dirk Nissen en prof. Guido Pieters. Vanuit het
overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant kregen zij, met netwerkmiddelen, halftijds administratieve
en organisatorische ondersteuning van mevr. Laura Beuken.
Deze aanstelling viel samen met de start van de 2e fase artikel 107 voor netwerk arrondissement
Leuven/zorgregio Tervuren.
In de eerste fase voor het netwerk werd sterk ingezet op de nieuwe ambulante werking van de
mobiele teams en groeide de interesse en steun voor het proces van vermaatschappelijking van
zorg.
De groeiende bereidwilligheid tot en effectieve toepassing van de herstelgerichte visie bij
verschillende partners van het netwerk is daar eveneens een aanduiding van. Net als de actieve
deelname van ervaringsdeskundigen en familieleden binnen het netwerk en partnervoorzieningen.
In de eerste jaren van het netwerk groeide ook het vertrouwen en de samenwerking tussen GGZ,
welzijn en eerstelijnsdiensten.
Tegelijkertijd was er in het netwerk bij de start van de 2e fase ook nood aan een aantal nieuwe
concrete realisaties. Door het ontbreken van een regelgevend kader dat de nodige rechtszekerheid
kan bieden aan partnervoorzieningen en door onzekerheid m.b.t. de medische functie stond het
bevriezen van extra bedden ‘on hold’.
Samen met, of door, de frustratie omtrent het ontbreken van nieuwe mogelijkheden was in het
netwerk een zekere vergadermoeheid merkbaar. Er was ook de vraag naar een aantal
governancewijzigingen en het verlangen naar nieuwe concrete realisaties.
In afwachting van nieuwe mogelijkheden door beddenafbouw hebben de netwerkcoördinatoren in
de 2e helft van 2016 sterk ingezet op de kennismaking met en bevraging van de noden van de
diverse netwerkpartners, het verhelderen en prioriteren van strategische en jaardoelstellingen, het
stellen van concrete haalbare doelstellingen, het maken van een goed communicatieplan en het
verder bijschaven van het governancemodel (CGG in de beleidsgroep, operationele coördinatoren
in de projectgroep, nieuwe cel ondersteuning en kwaliteit). Ook inzake de registratieopdracht
voor mobiele teams werd opnieuw ingezet op het verder samen zoeken naar kwalitatieve en
zinvolle dataregistratie.
Bij dit alles konden zij verder bogen op de gedegen visie die reeds in de eerste fase van de
netwerkontwikkeling tot stand kwam.
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7. Financiële verantwoordingsstukken
Financieel verslag wordt afzonderlijk verstuurd.
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Bijlagen bij het activiteitenrapport 2016
Bijlage 1. Netwerkovereenkomst
Bijlage 2. Cartografie
a. Projectregio met aanduiding van gemeentegrenzen (en subregio’s)
b. Overzicht GGZ-voorzieningen in projectregio
Bijlage 3. Communicatie-instrumenten
a. Communicatieplan
b. Folder Mobiel Crisisteam
c. Folder Mobiel Team GGz
d. Folder Bemoeizorg Leuven
e. Nieuwsbrief
Bijlage 4. Organisatie van het netwerk
a. Organogram (inclusief tijdelijke werkgroepen 2016)
b. Netwerkpartners
Bijlage 5. Strategische visie en beleidsplanning 2016/2017
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