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De projecten in het kader van de hervorming van de geestelijke ge-
zondheidszorg werden nu bijna tien jaar geleden opgestart. Het ac-
cent ligt hierbij op de vermaatschappelijking van de zorg, uitgaand 
van de noden van de patiënt. De realisatie van zorgcircuits binnen 
een netwerk dat alle partners, zowel binnen als buiten de zorg, ver-
enigt, is daarbij de voornaamste doelstelling. De rijke verscheiden-
heid aan invalshoeken vanuit de verschillende sectoren biedt een 
passend antwoord op de noden van de patiënt en zijn context.

In de praktijk worden deze projecten, of zelfs de hervorming op 
zich, vernoemd naar het artikel 107 van de ziekenhuiswet, dat en-
kel de financieringswijze regelt. Deze manier van werken was dan 
ook zeer nieuw, zelfs revolutionair te noemen. Het principe bestaat 
er in om bestaand (ziekenhuis)budget te gebruiken om met die mid-
delen (gespecialiseerde) zorg te organiseren buiten de muren van 
dat ziekenhuis met als doelstelling een ziekenhuisopname zoveel 
mogelijk te voorkomen en wanneer dit niet mogelijk was, het verblijf 
zo veel mogelijk te verkorten. Op die manier werd de oprichting van 
een nieuw zorgaanbod, namelijk de mobiele equipes, gerealiseerd.
 
Gelet op deze basisvereisten is het evident dat de opstart van deze 
mobiele equipes enkel gerealiseerd kan worden wanneer niet al-
leen deze visie door de betrokken ziekenhuizen wordt gedragen 
maar ze tevens bereid zijn om hierin te investeren. Dit laatste was 
zeker het geval voor het psychiatrisch ziekenhuis Asster, dat bereid 
was hun middelen te heroriënteren door een substantieel aantal 
bedden buiten gebruik te stellen. Het was mede daardoor dat RE-
LING, het projectvoorstel dat ruim de helft van de provincie Limburg 
in één netwerk verzamelde, al in de eerste golf werd goedgekeurd.

Eigen aan dit netwerk is dat de voorzieningen ongelijk over het 
grondgebied verdeeld zijn. Met de realisatie van verschillende mo-
biele equipes met een hoge personeelsbezetting, werd hierop een 
antwoord geboden.

De hervorming van de GGZ valt echter niet enkel en alleen sa-
men met de opstart van de mobiele equipes, zij maken deel uit van 
een groter geheel namelijk een globaal geïntegreerd hulpaanbod 
dat binnen de partners van het netwerk tot stand komt. Een goede 
relatie met de eerstelijnspartners (en zeker met de huisartsen) is 
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minstens van even groot belang. Zij waren van bij het begin ac-
tief betrokken in het netwerkcomité. Dit resulteerde in een nauwe 
samenwerking met o.a. de diensten gezinszorg en thuisverpleeg-
kunde. Ook moeilijke casussen worden niet uit de weg gegaan: 
vanuit een gezamenlijk engagement met de partners GGZ, eer-
stelijnsgezondheidszorg en welzijn wordt gezocht naar mogelijke 
oplossingen voor een heel kwetsbare doelgroep. 

Binnen het ELP-project is RELING een voorbeeld van een goede 
samenwerking tussen de partners. Dit zorgt ervoor dat het relatieve 
beperkte contingent dat RELING in de opstartfase beschikbaar had 
erg goed benut wordt, d.w.z. dat RELING werk maakt van een ef-
fectief beleid om met de beschikbare zorg, zorggebruikers zo veel 
mogelijk te ondersteunen.

Tegelijk met de vermaatschappelijking wordt in de GGZ-hervorming 
de functie van het psychiatrisch ziekenhuis herdacht. Dit resulteer-
de in de oprichting van de intensieve units “ID” en “HIC”. Ook hier 
hoorde RELING en het PZ Asster tot het clubje van “beste leer-
lingen” en konden ze bij de eerste lichting van start gaan met dit 
pilootproject.

Initieel richtte de GGZ-hervorming zich tot de doelgroep “volwasse-
nen”. Een uitbreiding naar de doelgroep “ouderen” met specifieke 
voorzieningen, zowel naar GGZ-problemen die eigen zijn aan ou-
der worden als naar somatische problematiek van GGZ-gebruikers, 
ligt voor de hand.

We zijn er van overtuigd dat ook hier het netwerk RELING een 
voortrekkersrol zal spelen.

Door Paul De Bock 
Adviseur-Generaal en Diensthoofd van de Psychosociale Gezondheidszorg bij FOD Volksgezondheid 
en 
Magda Coture
Adjunct federaal coördinator Geestelijke Gezondheidszorg bij FOD Volksgezondheid
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IT TAKES ONE, 
TO KNOW ONE
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PARTICIPATIE EN ERVARINGSDESKUNDIGHEID
‘It takes one, to know one’

Inleiding
Patiëntenparticipatie is anno 2020 logisch ge-
worden. Iedereen heeft er de mond van vol. Elk 
ziekenhuis of initiatief in de geestelijke gezond-
heidszorg geeft aan dat de patiëntenstem belang-
rijk is. Toch is patiëntenparticipatie in de praktijk 
niet evident. Professionals gaan er gauw van uit 
dat patiëntenparticipatie is ingevuld als de patiënt 
mee aan tafel zit. Onbedoeld wordt er dan ver-
wacht dat de patiënt zich aanpast aan de profes-
sional, aan de professionele vergadercultuur en –
jargon. Samen nagaan welke inbreng over welke 
thema’s patiënten/ervaringsdeskundigen belang-
rijk vinden, is een eerste stap. Nagaan hoe deze 
in de professionele vergadercultuur wel of niet 
een plaats vinden een tweede. Mogelijks kan de 
professional ook andere participatiemethodieken 
inzetten door zich bijvoorbeeld ook te verplaatsen 
naar het overleg van de patiënten zelf.

Als de patiënt/ervaringsdeskundige mee aan ta-
fel stapt, betekent dit ook dat er samen gekeken 
wordt naar de randvoorwaarden: vergadertijdstip, 
opbouw van de agenda, vergoeding voor de erva-
ringsdeskundigen, mogelijkheid om met twee aan 
te schuiven als morele steun voor elkaar, gepaste 
keuze van de voorzitter die extra aandacht heeft 
voor de stem van de patiënt.

Maar wie schuift er mee aan tafel? En wanneer 
ben je ervaringsdeskundige? Is één keer in de 
file staan voldoende om ervaringsdeskundige 
in het verkeer genoemd te worden? Heb je he-
laas meerdere file-ervaringen of bespreek je dit 
met een hele groep zodat het een collectieve er-
varingskennis wordt waarin je je eigen ‘fileleed’ 
overstijgt? Met de nodige competenties en/of 
opleiding word je op basis daarvan ervaringsdes-
kundige. 

Een regeling of kader voor het inschakelen van 
ervaringsdeskundigen dringt zich dan ook op. Er-
varingsdeskundigen die ingeschakeld worden op 
een afdeling in een ziekenhuis of ambulant team 
hebben nood aan ondersteuning en begeleiding. 
Trefpunt zelfhulp maakte een boek om in een co-
design traject de voorbereiding van deze ‘nieuwe 
collega’s in de zorg’ te begeleiden. 

Patiëntvertegenwoordigers/ervaringsdeskundi-
gen moeten structureel ondersteund worden. Zij 
halen hun ervaringskennis uit de vele contacten 
met lotgenoten die ze ontmoeten in patiëntenver-
enigingen. Deze patiëntenverenigingen, -initiatie-
ven en –overlegmomenten moeten ondersteund 
en gecoacht worden. Om dit waar te maken richt-
ten Trefpunt Zelfhulp en het Vlaams Patiënten-
platform ZOPP Limburg op, zodat patiëntvereni-
gingen ondersteund worden in hun dagdagelijkse 
werking en waarin participatie ondersteund wordt 
op mesoniveau. ZOPP startte met deze onder-
steuning en participatie in Limburg en is uniek in 
Vlaanderen. Een verdere uitrol is echter wenselijk.

Door Ilse Weeghmans
Directeur van het Vlaams Patiëntenplatform

IT TAKES ONE, 
TO KNOW ONE
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“Sinds de oprichting van LEF vier jaar geleden zijn we 
beiden lid van deze werkgroep. LEF staat voor Limburgs 
Ervaringsdeskundigen Forum, opgericht onder de vleu-
gels van SPIL (Samenwerking Psychiatrische Initiatieven 
Limburg) die nu verder wordt ondersteund door ZOPP 
Limburg (ZelfhulpOndersteuning en PatiëntenParticipa-
tie). LEF bestaat uit personen met een psychiatrische 
aandoening of voorgeschiedenis die voldoende ver 
in hun herstel staan om te kunnen fungeren als erva-
ringsdeskundigen. Binnen LEF krijgen we verschillende 
opdrachten, zoals onder andere het brengen van ons 
herstelverhaal aan studenten of professionals in de zorg, 
deelname aan studiedagen en participatie in verschil-
lende overlegmomenten waaronder het netwerkteam en 
het netwerkcomité van RELING.”

Peggy: “Op een dag kreeg ik last van een soort van 
epileptische aanvallen. Ik belandde op de spoedafde-
ling. Men deed veel onderzoeken, vond niets en voor ik 
het wist, was ik opgenomen in de psychiatrie. Er begon 
een moeilijke tijd, tot dat ik naar psychiatrisch ziekenhuis 
Asster werd doorverwezen. Daar leerde ik eindelijk hoe 
ik met die aanvallen moest omgaan en hoe ik ze kon 
vermijden en uitstellen. Mijn begeleidster trok mij uit de 
vicieuze cirkel van suïcidegedachten en redde zo mijn 
kostbare leven.”

Kristien: “In 1988 kreeg ik de diagnose bipolaire stoor-
nis met gevoeligheid voor psychoses. Ondanks deze di-
agnose heeft mijn toenmalige psychiater mij niet laten 

opnemen, maar wel ambulant behandeld. Ik kreeg zelfs 
maar onderhoudsmedicatie gedurende crisissen. Uitleg 
over mijn ziekte had ik nauwelijks gehad. Na 21 jaar 
‘functioneren’ op de arbeidsmarkt werd ik opgenomen 
met een zware depressie in Sancta Maria, en daarna 
een tweede keer in Asster campus stad met een manie 
met psychose. Intussen was het netwerk RELING ont-
staan en waren de mobiele teams opgestart. Het mo-
biele herstelteam (functie 2B) kwam na mijn ontslag uit 
het ziekenhuis bij mij thuis voor verdere begeleiding.“

Peggy: “Mijn eerste netwerkcomité als patiëntenver-
tegenwoordigster? Daar zat ik dan als allereerste er-
varingsdeskundige, moederziel alleen tussen al die 
beleidsmensen. Wie waren zij? Wat deden zij en waar 
hadden ze het in godsnaam over? Een week later zat 
ik te lunchen met de netwerkcoördinator. Hoe kon het 
beter? Sindsdien is het in stijgende lijn gegaan. Een ken-

Participatie en patiënt-ervaringsdeskundigen 
binnen RELING.

Door Peggy Cools 
Ervaringsdeskundige en 
patiëntvertegenwoordiger RELING
Docent HERSTELACADEMIE 
Limburg
Lid van LEF (Limburgs 
Ervaringsdeskundigen Forum) en 
Uilenspiegel

en Kristien Mulkers
Keukenhulp in Asster 
Ervaringsdeskundige en 
patiëntvertegenwoordiger RELING, 
HERSTELACADEMIE Limburg
Lid van LEF (Limburgs 
Ervaringsdeskundigen Forum) en 
Uilenspiegel

nismakingsronde vormde het begin van een mooie samen-
werking. In het begin voelde ik me best geïntimideerd door 
de hulpverleners en al die mensen met hun hoge functies. 
Nu voel ik me vaak als een vis in het water. Er wordt naar 
mij geluisterd en ik voel me één van hen. Soms vind ik het 
nog moeilijk om mij te mengen in discussies en twijfel ik aan 
mezelf. Af en toe heb ik ook het gevoel dat ik tegen een berg 
moet opklimmen.”

Kristien: “Vanop de eerste rij de nieuwe wind die in de psy-
chiatrie waait voelen blazen, is een bijzondere ervaring. Het 
is een eer te mogen participeren in het overleg. Wie had 
dit voor mogelijk gehouden tot 10 jaar geleden? Er komt 
ter voorbereiding van de netwerkcomités wel wat lees- en 
studiewerk vooraf. Het overleg met de netwerkpartners is 

steeds boeiend. Het is een drukke vergaderagenda die op 
een hoog tempo wordt gevoerd, waardoor het voor ons 
soms te snel gaat om aandachtig te kunnen volgen. De 
sfeer van vergaderen is goed: we worden zeker niet aan-
zien als nieuwsgierige en lastige pottenkijkers. We zijn een 
echt deel van het overleg. Onze inbreng is mijns inziens nog 
wat te weinig door onze achterstand in vergadertechniek en 
gebrek aan concentratie in de lange, drukke agenda. Maar 
als we iets te zeggen hebben, wordt er naar ons geluisterd. 
Al doende leert men: vergadertijgers waren vroeger ook 
welpjes.”

Meer weten over LEF en ervaringsdeskundigheid?  
Surf naar www.leflimburg.com

“Uitleg over mijn ziekte had ik 
nauwelijks gehad.” 

– Kristien –

“Nu voel ik me vaak  
als een vis in het water. 

Er wordt naar mij geluisterd  
en ik voel me één van hen.” 

– Peggy –
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Patiënten, familie en hulpverleners geven 
de trialoog samen vorm 
Psy 107: Gebruikers hebben een stem in de 
hervorming van de GGZ
Op 4 april 2019 organiseerden familievereniging 
Similes en patiëntenvereniging UilenSpiegel een 
studiedag om ruim 10 jaar participatie in de gees-
telijke gezondheidszorg te evalueren.

De federale overheid vond het in 2007 belang-
rijk dat gebruikers inspraak kregen bij de grote 
hervorming, waarbij het aantal psychiatrische 
bedden werd teruggeschroefd ten voordele van 
meer maatschappelijke zorg. Similes bouwde het 
vertegenwoordigend werk van familie-ervarings-
deskundigen in de netwerken stelselmatig uit. Dit 
is een bijzonder intensieve vorm van vrijwilligers-
werk. Gelukkig blijven de resultaten niet uit. Daar 
kan ik mee van getuigen. 

Het netwerkcomité als voedingsbodem voor 
nieuwe ideeën
Ik werd in 2007 een van de eerste familieverte-
genwoordigers, en maakte de start van het net-
werk RELING van nabij mee. Ik engageerde me 
vanuit een gevoel van diepe verontwaardiging én 
de wetenschap dat het beter kan. Toen ons fa-
milielid 20 jaar geleden in de geestelijke gezond-
heidszorg terecht kwam, vond ik het onnatuurlijk 
(zelfs vernederend) hoe wij als familie buitenge-
sloten werden. Ik ben maar één keer in mijn leven 
door het lint gegaan. Dat was in een gesprek met 
de behandelende psychiater die onze inbreng to-
taal negeerde.

Gelukkig heb ik daarna in de GGZ ook goede er-
varingen gehad. Ik wil het draagvlak helpen ver-
ruimen opdat die goede praktijken ook toegepast 
worden in afdelingen en instellingen waar dat nog 
niet zo is.

In het begin moest ik groeien in mijn rol. Ik moest 
vooral goed luisteren om vaak technische discus-
sies te kunnen volgen. En veel studeren om ver-
trouwd te raken met de sociale kaart. De profes-
sionals rond de tafel moesten van hun kant ook 
gewoon raken aan de aanwezigheid van patiën-
ten- en familievertegenwoordigers.
De netwerkstructuur vroeg trouwens ook op an-
dere vlakken een groot aanpassingsvermogen 
van iedereen rond de tafel. Het is een hele om-
mekeer om vanuit verschillende organisaties 
samen aan één doel te werken. Het vergt veel 
overleg om tot gezamenlijke standpunten te ko-
men. En dan moet het echte werk nog beginnen: 
binnen de organisaties acties op touw zetten om 
de doelstellingen van het netwerk te bereiken. 

Door Leen Jacobs
Familie-ervaringsdeskundige RELING, 
HERSTELACADEMIE Limburg
Lid van SIMILES

Geduld is een mooie deugd. Dat heb ik intussen 
meermaals ondervonden. Maar ook: de aan-
houder wint. Het is mijn taak om in netwerkver-
gaderingen telkens het familieperspectief in te 
brengen. En ik stel vast: de wil voor verandering 
neemt toe. 

Visietekst participatie: een mooi staaltje van 
trialoog
Binnen RELING hebben hulpverleners, naast-
betrokkenen en patiënten elk hun eigen inbreng. 
Samen hebben we een visietekst over participa-
tie geschreven: Hoe gaan we binnen het netwerk 
om met patiënten en familieleden. Welke concre-
te stappen zijn nodig?

Het was een heel mooi proces om in trialoog tot 
een tekst te komen waar iedereen achter kan 
staan. Vraag is hoe de organisaties met deze 
visie aan de slag gaan. De cultuur van een orga-
nisatie zit in de muren. Dat verander je niet met 
een vingerknip.

Van visie naar actie 
Bijvoorbeeld: Asster bouwt alvast verder op de 
visietekst van RELING. De cluster psychosezorg 
(Orion) startte met een participatiewerkgroep 
waarin naast een 9-tal werknemers van de 4 
psychose-afdelingen, ook een patiënt- en een 
familie-ervaringsdeskundige zetelen. 

We bekijken samen hoe men familie en patiënten 
meer en beter kan betrekken door: te luisteren, 
informatie te delen, te investeren in een vertrou-
wensband en te werken naar betrokkenheid in 
het behandelverloop en de nazorg. Dit alles mèt 
aandacht voor het spanningsveld tussen privacy, 
vertrouwelijke informatie en het beroepsgeheim.

De werkgroep kan al mooie resultaten voorleg-
gen. Na een voorbereidende studiedag werd de 
communicatie naar patiënten en naastbetrokke-
nen onder de loep genomen. Er werd ook al een 
rondvraag bij patiënten en hulpverleners gedaan 
naar hun noden aan informatie (vorm en inhoud). 
Wij - ervaringsdeskundigen - konden daarna bij 
deze lijst opmerkingen plaatsen, items toevoe-
gen, prioriteiten stellen en suggesties doen. Op 

De RELING visietekst  
“Participatie: dynamische relaties naar herstel” 

vind je terug op de website van RELING 
(www.reling.be/publicaties) onder de titel 

“Visieteksten netwerk RELING”
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basis van deze informatie werd de opnamecheck-
list van elke afdeling geüpdatet en gestroomlijnd. 

In de volgende weken werden teamleden gemo-
tiveerd om de vernieuwde checklist consequent 
te gebruiken. Er volgde ook een extra opleiding 
“participatie” voor alle medewerkers, met een bij-
drage van de patiënten en de naastbetrokkenen.
Dit hele proces kwam bottom-up tot stand. Dit 
zorgt voor meer bewustwording en een groot 
draagvlak voor participatie bij de hulpverleners. 
Een initiatief dat navolging verdient!

Asster installeerde intussen ook de werkgroep 
“inzet ervaringsdeskundigheid”. Ervaringsdes-
kundigen kunnen verschillende rollen binnen de 
instelling aannemen: hoop geven aan patiënten, 
samenwerken in het team, het beleid beïnvloe-
den als vertegenwoordiger, aanspreekpunt zijn 
voor familie, bruggenbouwer, buddy, enz.
Momenteel wordt bij de afdelingen gepolst naar 
de haalbaarheid ervan en zoeken we samen op 
welke manier we de inzet van ervaringsdeskun-
digheid kunnen realiseren binnen Asster.

Diepgaande verandering is een coproductie
Intussen steunt RELING ook de uitbouw van 
de “Herstelacademie Limburg”. Ook hier laat ik 
graag de stem van de familie horen. Al deze ini-
tiatieven sterken me in de overtuiging dat patiën-
ten gaandeweg meer regie krijgen in hun herstel 
en dat ook naastbetrokkenen beter gehoord, ge-
informeerd en betrokken worden. 

Er is echter nog veel werk aan de winkel. Similes 
nodigt alle zorgactoren uit om familieleden van 
patiënten die ze behandelen of begeleiden ac-
tief te informeren over de steun die we bieden 
via lotgenotencontact, en de mogelijkheden voor 
familieleden om zich net als mij in te zetten als 
vrijwilliger. 

Samen geven we actief vorm aan de trialoog. 

Wil je meer te weten komen over  
de werking van SIMILES of over hun  

activiteitenprogramma? 
Surf dan naar www.similes.be
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Levensverhaal van een ervaringsdeskundige
Winter, winter, nog eens winter en dan 
aarzelende lente

We vallen om te leren hoe we terug recht kun-
nen krabbelen
Gepaste hulp vinden als je je niet meer goed in je 
vel voelt, is geen sinecure, daar kunnen wij vol-
mondig over meepraten. Maar laat ik mijzelf eerst 
even geruisloos voorstellen: Filip, van opleiding 
journalist, herhaaldelijk psychisch ziek gevallen, 
een verslaving aan benzodiazepines achter de 
rug, ooit twee volledige jaren gedwongen opge-
nomen (er echter stabieler uitgekomen), schizo-
affectief van diagnose, fan van de Schotse noise-
band ‘The Jesus And Mary Chain’, Batman en 
de Amerikaanse regisseur Terry Gilliam, vooral 
gekend om zijn verknipte sprookjesfilms.

Ik heb best een lange ziektegeschiedenis ach-
ter de kiezen, met al een eerste manische fase 
op mijn 16e, compleet met de onvermijdelijke 
daarop volgende depressie en bijhorende eer-
ste psychiater toen ik 17 was. Op mijn 21e een 
eerste keer opgenomen in psychiatrie, meteen 
met wisselend succes de start van een hele rits 
residentiële opnames in Limburg en Vlaams Bra-
bant waarvan ik u de details bespaar. Hoe dat 
allemaal komt? Zwaar gepest geweest in het la-
ger onderwijs meneer, de klassieker onder erva-
ringsdeskundigen. Toch geloof ik ergens wel in 
datgene wat Freud zo mooi ‘de archeologie van 
de ziel’ noemde. Op dit eigenste ogenblik daal ik 
dus vastberaden, gewapend met een piepkleine 
zaklamp en in het gezelschap van een goeie psy-
choloog, af in kelders van mijn geheugen waar 
ik al zo’n slordige veertig jaar niet meer geweest 
ben, kwestie van eindelijk in het reine te komen 
met mijn verleden. 

Maar ja, het leven is kort en alles moet vooruit, 
nietwaar? Ondanks alles toch mijn secundair 
onderwijs kunnen afmaken. Sterker zelfs: ik heb, 
ondanks mijn ziekte, toch maar mooi mijn kan-
didatuurdiploma Communicatiewetenschappen 
met onderscheiding op zak en die eerder geci-
teerde opleiding journalistiek, eveneens met on-
derscheiding. Ik heb zelfs ooit stage gelopen bij 
De Morgen en De Standaard. Om maar te zeg-
gen dat je, mits een goede omkadering, ver kan 
gaan. The sky is the limit, niet?

Moeten we het nog verder over die vervloekte 
jaren negentig hebben? Ik denk het niet. Laat de 
herinneringen hun doden begraven, gisteren is 
vergeten en ja hoor: we vallen in dit leven nog 

Door Filip Hermans
Ervaringsdeskundige
Lid van LEF
Gepassioneerd schrijver

steeds om te leren hoe we weer recht kunnen 
krabbelen. Ik sluit straks af met een gedicht uit 
1996, de rest mag in de kluis van mijn geest. Ik 
wil het met u namelijk hebben over de hulp die ik 
vanaf pakweg 2001 tot heden kreeg en krijg, zeg 
maar een handvol jaren voor het fameuze artikel 
107 en een vuistdikke periode erna. Stapt u even 
mee aan boord van mijn verhaal? 

Een seizoen in de hel
Op 14 februari 2001, uitgerekend op Valentijns-
dag, maakte mijn toenmalig lief –het zoveelste 
droommeisje- het uit. Drie dagen daarna werd ik 
30. Nog een dag later verknalde ik als de betere 
brokkenpiloot grondig een mondeling sollicitatie-
gesprek bij weekblad Knack voor een vacature 
als journalist. Ik had het nochtans tot de allerlaat-
ste ronde geschopt. 
Zelfs de meest stabiele persoon ter wereld zou 
ontregeld raken van een dergelijk rampenpar-
cours. Onnodig te vragen in welke diepe ravijn ik, 
half bipolair, stortte. Ik had in de jaren negentig al 
hoge pieken en afgrijselijke leegtes gekend maar 
werd toen, heel vreemd, als borderline gediag-
nosticeerd. 

Ik zocht hulp en belandde na enkele omzwervin-
gen een eerste keer in de Alexianen Zorggroep 
Tienen, augustus 2001. Ik had immers inmiddels 
een afhankelijkheid aan benzodiazepines om u 
tegen te zeggen ontwikkeld. En stond het zieken-
huis in Tienen niet net bekend voor hun aanpak 
van verslaving? Na enkele maanden nam ik er 
desondanks ontslag.

Inmiddels schrijven we juni 2002. Ik was gedwon-
gen opgenomen in Melveren omdat ik mijzelf ro-
yale hoeveelheden benzo’s had voorgeschreven 
op blanco doktersbriefjes. Dat klinkt grappiger 
dan het toen in feite was. Ik was immers al ge-
evolueerd naar een psychisch wrak dat alleen 
opfleurde bij een Temesta. En weer was het prijs: 
ondanks mijn aanhoudende protesten werd ik 
van de gesloten afdeling onverbiddelijk naar de 
afdeling verslaafden gesluisd. Daar, pardoes in 
mijn fysieke afkick van benzo’s, heb ik de meest 
donkere bladzijde uit mijn hele bestaan ervaren. 
Of, om het in de woorden van de 19e-eeuwse 
dichter Charles Baudelaire te gieten: ik zat een 
seizoen in de hel.

Ivoren toren
Zet immers nooit patiënten waarvan je ook maar 
een vermoeden van dubbeldiagnose hebt, samen 
met ‘zuivere’ verslaafden, dat werkt voor geen 
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meter. Patiënten met enkel een afhankelijkheids-
probleem kunnen immers tegen een forse, kriti-
sche stoot van de begeleiding, iets wat absoluut 
niet werkt voor dubbeldiagnosepatiënten. Ook 
niet meteen bevorderlijk voor mijn psychisch wel-
bevinden: een psycholoog, zo glibberig als een 
paling in een emmer groene zeep en een psy-
chiater in een kilometershoge ivoren toren. Wat 
mij betreft mag er gerust veel meer aandacht be-
steed worden in de opleidingen van zowel hulp-
verleners als ervaringsdeskundigen aan de zoet-
gevooisde term ‘iatrogene pathologie’: het ziek 
worden door de behandeling zelf. Ik heb immers 
niets minder dan een uit de kluiten gewassen 
trauma opgelopen in Melveren en keek dus met 
wel erg gemengde gevoelens naar het intake-
gesprek dat ik er vorig jaar had. Gelukkig werd 
een opname daar veranderd in een korte periode 
dagkliniek in campus Stad; een heel pak van mijn 
hart. Vanuit die dagkliniek ging het zelfs naar een 
korte opname, eveneens in campus Stad. Ging 
het dan zo slecht met mij? Ja en neen. Ik sliep 
immers slechter dan een muis op een gezins-
verpakking koffie, waardoor mijn dag/nachtritme 
als de betere groentesoep volledig door elkaar 
geklutst was. Inmiddels heb ik wel, zowel in mijn 
hoedanigheid als ervaringsdeskundige als in mijn 
oude rol van patiënt in korte volledige opname, 
met eigen ogen kunnen vaststellen dat er door-
heen heel Asster, zowel de campus Stad als de 
campus Melveren, na al die jaren een weldadig 
frisse wind waait die dergelijke praktijken wel-
licht voorgoed naar het verleden heeft geblazen. 
En zeggen ze niet steevast in een slordige twee 
dozijn romantische films heel mooi dat vergissen 
menselijk en vergeven goddelijk is? 

Maar soit, terug naar 2002, terug naar psychia-
ters en een psycholoog die ik toen hartstochtelijk 
een enkel ticket richting Zwart Gat toewenste. 
Want het gevolg van wat dan mijn behandeling  
noemde, was wel dat ik, half psychotisch, de 
dag dat mijn collocatie voorbij was, naar de open 
psychose-afdeling van Alexianen Zorggroep in 
Tienen verhuisde. Het advies van mijn behande-
lende psychiater daar? Drie maanden behandel-
groep en dan beschut wonen; geen speld tussen 
te krijgen. 

Gedwongen opgenomen in mijn eigen geest
Het valt mij zwaar om te vertellen hoe ik, in maart 
2003, er zelf voor zorgde dat ik in Tienen twee 
jaar gedwongen opgenomen werd, loodzwaar 
zelfs. Laten we het erop houden dat ik mij, met 
de hete adem van beschut wonen in mijn nek, 
voelde alsof ik met de rug tegen de muur stond, 
compleet schaakmat gezet, en dat ik dan maar 

van lieverlee een enorm zware zelfmoordpo-
ging deed met medicatie in een hotelkamer. Nu, 
weeral jaren later, heb ik drie jaar beschut wonen 
bij Walden achter de kiezen, doe ik vrijwilligers-
werk bij ontmoetingscentrum TreAde en kan ik 
persoonlijk getuigen dat beschut wonen niet het 
eindstation is dat ik erin vermoedde, eerder een 
vertrekpunt.

Intussen was ik, door mijn voortdurend herval-
len met benzo’s, naar de gesloten afdeling ver-
kast en had een andere dokter mijn behandeling 
overgenomen. Ik zat er al langer dan een jaar een 
psychisch wrak te wezen totdat er miraculeus drie 
gebeurtenissen plaatsvonden die mijn leven let-
terlijk hebben gered. Ik beriep mij in februari 2005 
op het recht dat patiënten in België hebben om 
zelfs onder gedwongen opname hun medicatie te 
weigeren maar had, razendsnel manisch gewor-
den, gelukkig wel nog net voldoende tegenwoor-
digheid van geest om ja te zeggen aan het alter-
natieve neurolepticum dat die dokter voorstelde. 

Ten tweede maakte de psycholoog van de afde-
ling mij fijntjes duidelijk dat ik ten allen tijde de 
keuze had: blijven gebruiken of het spelletje –niet 
hervallen met benzo’s- een tijdlang meespelen en 
finaal ontdekken hoe weldadig een leven zonder 
tranquillizers kon zijn. 

Tenslotte richtte een ergotherapeute die was 
overgeheveld van het arbeidscentrum, en die al 
razendsnel in de smiezen had dat ik een broer-
tje dood had aan knutselen, een tijdschrift op; 
niet geschreven door het personeel maar door 
ons patiënten. Een tijdschrift! Ik kroop geleidelijk 
aan terug in mijn pen, een zalig gevoel. Die be-
wuste ergotherapeute had met haar aanstekelijk 
enthousiasme immers een al te lang onderge-
sneeuwd talent tevoorschijn getoverd. Geleidelijk  
aan zag de begeleiding in dat ik heus niet enkel 
een tranquillizerjunk was. Empowerment volgens 
het boekje, heet dat dan.

Die drie factoren hebben mij zachtjes richting her-
stel gedirigeerd; een pad dat niet altijd eenvoudig 
bleek maar altijd de moeite was en mij een dikke 
acht jaar stabiel hield.

Volwassen paranoia
Begin mei 2014 kwam ik met gemengde gevoe-
lens terug aan op de gesloten afdeling van Alexi-
anen Zorggroep Tienen. Ja, ik had sinds mijn 
verhuis in september 2013 naar een zeer ruim 
appartement in het centrum van mijn geboorte-
stad Hasselt wel en niet goed geboerd. Positief 
was bijvoorbeeld dat ik veel dichter bij enkele 

vrienden en mijn inmiddels overleden vader, die 
aan Alzheimer leed, stond. Helaas was en is er 
een knoert van een keerzijde aan die medaille. Ik 
woon immers in een piepklein maar druk winkel-
wandelstraatje, pal tegenover een restaurantje 
met straatterras. Het geroezemoes van die ter-
rasgasten maakte en maakt mij soms nog letter-
lijk –excusez le mot- knettergek. 

Een volwassen paranoia, een torenhoge bloed-
druk, ik had, samen met mijn aan huis komende 
gespreksbegeleider, elke denkbare piste op dat 
moment uitgeprobeerd, inclusief een crisisteam 
dat dagelijks aan huis kwam. Een crisisopname 
bleek uiteindelijk de enige uitweg. 

Herstelbevorderende factoren
Gelukkig gaf de psychiater van wacht mij in Tie-
nen al vanaf dag één de toestemming om op 
het domein te wandelen en daar heb ik dus heel 
dankbaar gebruik van gemaakt. Dat blinde ver-
trouwen was alvast één helende factor van mijn 
herstel. 

Wat ook hielp, er waren op die gesloten afde-
ling twee gescheiden livings: eentje voor de wat 
rumoerigere en eentje voor de wat rustigere pa-
tiënten. De verpleegster die sinds jaar en dag 
mijn vaste begeleidster is als ik in opname ga, 
verwees mij onmiddellijk naar de rustige living 
en ook dat was zeker een herstelbevorderende 
factor, naast uiteraard het feit dat gekende pa-
tiënten kunnen terugvallen op hun begeleider of 
begeleidster van vorige opnames. Geloof mij vrij: 
dat spaart heel veel kostbare tijd.

Verdere, al dan niet helende behandelmethodes? 
Wat dacht u van een voorschrift van de internist 
voor kinesitherapie en een desbetreffende kine-
siste die mij vooral veel inzicht in mijn angsten 
en mijn obsessie met het meten van mijn bloed-
druk verschafte? Ze heeft me zelfs tot in detail 
het verschil tussen het orthosympatisch en het 
parasympatisch zenuwstelsel uitgelegd. 

Schrijven tot ik erbij neerval
Dat ik tenslotte zelf aanwezig mocht zijn op mijn 
evolutiebespreking met het hele team, genas 
mij voor een deel van mijn achterdocht die zich 
steeds opnieuw als een sluipmoordenaar in mijn 
getroebleerde geest nestelt. Ik dacht namelijk al-
tijd dat er veel meer gezegd en geroddeld werd 
op zo’n bilan en zo’n teamvergadering met eigen 
ogen en oren kunnen meemaken, was niets min-
der dan een openbaring voor mij. 

Ik wou dat ik kon zeggen dat al die dingen een 
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blijvend herstel hebben veroorzaakt, maar dat is 
toch veel te kort door de bocht: een voetbalveld 
aan paranoia, een torenhoge bloeddruk, een uit 
zijn kluiten barstend slaapprobleem en een ravij-
nendiepe angst… kortom problemen die al heel 
lang meegaan, los je niet op met een opname van 
een bescheiden drie weekjes. Daarom heb ik van 
2015 tot 2017 twee volledige jaren therapie ge-
volgd in Reval Hasselt, een vrij uniek project van 
het Riziv met een waaier aan zoveel waardevolle 
therapieën dat ik soms doorheen de bomen het 
bos niet meer zag. Ik wou en wil mij immers ooit 
weer als een vis in het water voelen in mijn bloed-
eigen comfortzone en dat is, u raadt het, schrijven 
tot ik erbij neerval.

Als een vliegtuig dat bijtankt in volle vlucht
Om maar te zeggen dat die opname van 2014 
slechts een aanzet vormde; het is nu aan mij om 
de goals binnen te koppen. De ene keer lukt dat 
prima, de andere keer dan weer helemaal niet. 
En ja, ik was tijdens mijn therapie aan therapie-
encentrum Reval nog het best te vergelijken met 
een vliegtuig dat je bijtankt in volle vlucht. Ik ben 
met enige pijn in het hart met enkele dingen ge-
stopt. Ik heb immers eindelijk geleerd dat je beter 
enkele dingen goed doet dan vanalles op halve 
kracht. 

Eindbalans van die crisisopname? Toch een posi-
tief gevoel aan overgehouden, jazeker. Alleen al 
het naakte feit dat ik drie weken weg was van mijn 
bedreigende thuissituatie en zeker ook het feit dat 
ik, doordat ik gekend was, onmiddellijk de vrijheid 
kreeg om op het domein te gaan, en dus voor een 
deel zelf mijn behandeling in handen kon nemen, 
deed veel deugd. 

En toch zat ik na een maand dagtherapie in april 
van vorig jaar een kleine drie weken in volledige 
opname, een elegante oplossing voor mijn eer-
der geciteerd totaal dooreen geklutst bioritme. 
Want zelfs een vliegtuig dat je kan bijtanken in 
volle vlucht moet af en toe toch een korte periode 
aan de grond voor een grondig nazicht, nietwaar? 
Gemengde gevoelens over die dagkliniek en die 
recente opname? Jazeker. Het zette mij immers 
in de vrij unieke, lichtjes schizofrene positie van 
zorgvrager én zorgverlener, voorwaar een spreid-
stand waar enkel een klassiek geschoolde ballet-
danseres aan kan tippen. Maar herval is onder-
deel van herstel, zo leert de herstelvisie mij. En 
dus ga ik nu, nu ik beter slaap omdat ik mijn me-
dicatie weer wat strikter, weer wat meer gespreid 
neem en ook wel omdat ik met de regelmaat van 
een al dan niet defecte Zwitserse klok bij mijn 
moeder ga logeren, er opnieuw met verse moed 
tegenaan. Herstel is immers een cirkel, geen af-

gelijnd lineair proces. En cirkels daarin kan je blij-
ven rondbewegen, nietwaar? 

Eindbalans van die korte, zeer recente opname? 
Ergens voel je wel dat de geest van artikel 107, 
ik schreef het al, goed blaast doorheen Asster, 
de ene keer al wat forser dan de andere. Er blijft, 
hoe je het ook draait of keert, een klein verschil 
–noem het gerust een foutenmarge zo u wil- tus-
sen de theorie die mooier ronkt dan een opge-
voerde Ferrari en de prikkeldraad van de prak-
tijk. Voorbeelden? Wat dacht u van een foldertje 
over klachtenbemiddeling dat bijna onzichtbaar 
in het restaurant achter glas steekt zodat enkel 
het keukenpersoneel het je kan geven? Of het 
feit dat iedereen het weliswaar een goed idee 
vond dat ik aanwezig mocht zijn bij mijn eigen 
evolutiebespreking, maar dat ik er toch aan twee 
of drie mensen formeel toestemming voor moest 
vragen (uiteindelijk had ik de dag van die bespre-
king toch eieren voor mijn geld gekozen en een 
al langer geplande opdracht uitgevoerd als erva-
ringsdeskundige). Zijn de twee net aangehaalde 
voorbeelden nu detailkritiek? Kommaneukerij 
van het zuiverste water? Waarschijnlijk wel. Uit-
eindelijk ben ik immers goed behandeld geweest, 
punt uit. En, ook belangrijk, was ik al lang blij met 
de kans die ik kreeg om enkele opdrachten als 
ervaringsdeskundige toch vanuit die opname te 
kunnen uitvoeren. Hopelijk was dit, hout vasthou-
den totdat het barst, mijn allerlaatste opname. 

Een mooi getint deken over de rommel in je 
geest gooien
Ik heb de psychiater die mij zowel residentieel 
als ambulant vanaf 2003 behandeld had, bij ons 
afscheidsgesprek toen hij met pensioen ging in 
juli 2014, immers beloofd dat ik niet te pas en te 
onpas om een opname zal bedelen en die af-
spraak heb ik ook met zijn immer beminnelijke 
opvolger. Eenzaamheid is namelijk mijn core 
business en daar moet ik domweg mee leren 
omgaan. Ik los dus nu mijn problemen, na die 
opname in mei vorig jaar, terug helemaal op in 
de geest van artikel 107: ambulant, de afgelopen 
twee jaar met dat Reval, nu met een steengoede 
bewindvoerder, een competente, jonge huisarts, 
een uit rots gebeeldhouwde vertrouwensper-
soon, een schat van een moeder en twee aan 
huis komende begeleiders van, euh, twee uit de 
duizend; haast alsof je bijtankt in volle vlucht. Ja-
zeker: ik heb bij mijn steengoede begeleider van 
het mobiele team Reling in het voorjaar vorig jaar 
aan de alarmbel getrokken. En ja, na een maand 
dagkliniek en drie weken volledige opname heb 
ik toch gekozen voor mijn net geciteerde, uitste-
kend netwerk. Want een ganse periode artificieel 

tussen al dan niet leuke mensen gaan leven is 
volgens mij bijna hetzelfde als een tranquillizer 
nemen: je gooit een mooi getint deken over de 
rommel in je geest maar an sich ruim je niet al-
les op. Toch vind ik dat ook ik recht heb op mijn 
zo gegeerde acht uren slaap. Het is niet omdat 
ik weiger te hervallen met klassieke slaappillen 
dat ik de rest van mijn leven slecht moet slapen, 
nietwaar? Voor mij was zowel die crisisopname 
uit 2014 als die dagkliniek en volledige opname 
in april en mei vorig jaar dus meer zoiets als mijn 
batterijen opladen en betekende het zowel toen 
als nu de start voor het groeiende besef dat ik 
meer uit mijn appartement en tussen de mensen 
moet komen. Of, zoals een eeuwenoud Chinees 
spreekwoord het zegt: “De kracht van de krokodil 
is water.”
Ik schrijf dus ik ben
Nog één vraag die op uw lippen brandt, dierbaar 
publiek, ik hoor het u al denken. Hoe gaat het nu 
met mij? Wel, er is even een zwart gat geweest 
na twee ganse jaren Reval-therapie, net zoals 
ik nu soms een kleine blues heb na die opname 
in mei; toegegeven maar da’s haast onvermij-
delijk. Als puntje bij paaltje komt heb ik echter 
mijn honderden betrekkingsideeën, paranoïde 
problemen, waangedachten en angsten voor 
een zeer geruime tijd toch kunnen terugschroe-
ven tot slechts twee afgemeten problemen die er 
wel zeer lang stonden als een wolkenkrabber op 
drijfzand. 

Ik heb namelijk in 2005 een fikse hersenbloeding 
gehad –ik heb tot op de dag van vandaag nog 
steeds uitval in mijn linkerarm- en heb sinds-
dien een ware obsessie met het meten van mijn 
bloeddruk. Toch kan je ook zo’n obsessie verta-
len naar verslaafd zijn aan niets minder dan het 
leven zelf. Ik ben, om het met een flauwe woord-
grap te omschrijven, als de dood voor de dood 
en persoonlijk vind ik dat een gigantische stap 
vooruit voor iemand die vijftien jaar geleden nog 
jarenlang flirtte met zelfdoding. Ik slaap tot op de 
dag van vandaag ook soms nog slechter dan een 
vlo op een emmer cafeïne, ook waar. Toch is er 
op deze twee punten –de bloeddruk en de wak-
kere nachten- een merkbare verbetering na mijn 
recente opname. Ik neem namelijk, ik schreef 
het al, mijn medicatie meer op de tijdstippen die 
de dokter aangaf en da’s een forse verbetering 
tegenover vroeger, zowel voor mijn slaap als 
voor mijn bloeddruk. Tegenwoordig slaap ik één 
op twee nachten als een roos in mijn eigen ap-
partement en da’s een vooruitgang die je alleen 
loopt met zevenmijlslaarzen. Ik ga ook, zoals ik al 
eerder schreef, soms bij mijn moeder logeren als 
het mij in elk geval figuurlijk, de afgelopen zwoele 
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zomer zelfs letterlijk, dan toch te heet onder mijn 
voeten wordt op mijn appartement. Die logeer-
partijen bij mijn moeder zijn, anders dan zoals de 
begeleiding in Asster het zag, een win/winsitu-
atie hoor. Mijn moeder en ik appreciëren elkaars 
gezelschap enorm en ik keer steevast weldadig 
opgeladen terug naar mijn appartement om weer 
aangenaam te verdwalen in tientallen interes-
sante films en al dan niet mierzoete muziekjes. 
En toch heeft ook die opname in mei vorig jaar 
evenveel deugd gedaan als een frisse douche op 
een zonnige lentemorgen. 

Aan elke medaille zit trouwens, hoe mooi ze aan 
de bovenkant ook glanst, een knoert van een 
al dan niet even heldere keerzijde. Om maar te 
zeggen dat mijn zogeheten, haast legendarische 
‘nachtshiften’ mij zowel vroeger als nu soms 
nog wel degelijk iets opbrengen hoor: ’s nachts 
schreef en schrijf ik immers mijn allerbeste tek-
sten, en dat brengt mij naadloos tot de titel van 
deze paragraaf. 

Want naast het petje van ervaringsdeskundige bij 
LEF en (film)vrijwilliger bij ontmoetingscentrum 
TreAde, is mijn verhouding met mijn eigen schrijf-
talent nog steeds knal hetzelfde als die van een 
dolverliefd koppel tijdens haar wittebroodswe-
ken. Een talent dat zo rotsvast in een mens ver-
ankerd zit, kun je nu eenmaal niet chirurgisch uit 
hem wegsnijden. In nauw overleg met de hoofd-
redacteur van het steengoede www.enola.be heb 
ik daarom een ruim sabbatjaar genomen om de 
tijd te hebben terug vaste grond onder mijn voe-
ten te krijgen. Om heel binnenkort, nu dat sab-
batjaar zo zoetjesaan ten einde loopt, als een 
feniks uit mijn eigen as te herrijzen, dat spreekt. 
Want zie: deze eigenste, doodsimpele actualise-
ring van mijn herstelverhaal bezorgt mij al meer 
vreugde dan een bende jongeren op XTC in een 
discotheek. U merkt: ik blijf met mijn virtuele pen 
in beweging, ooit terug als rockjournalist, nu als 
ervaringsdeskundige. Laat ons wat betreft mijn 
haast legendarische haat/liefdeverhouding met 
het nobele métier van de schrijfkunst simpelweg 
de grote Descartes even verhaspelen: ik schrijf 
dus ik ben. Voor mij een waarheid als een dikbil-
stier. Ik blijf dus hopen, niet op genezing maar op 
herstel. Hoop is immers de benzine waar ik op 
leef. En inderdaad, zolang er leven is, is er hoop.

FATA MORGANA

We moeten blijven vechten tegen onze ergste 
vijand onze eigen angsten onze eigen weemoedigheid, onze eigen
tweespalt. Onze ergste, onze enige vijand is
onszelf.

We zouden wel duizend keer kunnen vragen: zou je, als je was,
als je wist wat ik weet, zou je doen wat wij gedaan hebben?
Maar we blijven vragen naar wat we zelf niet verlangen te kennen,
we willen stoppen en uitblazen maar we moeten verder
rijden, de weg is recht de weg is krom, soms geen weg steeds 
verder moeten we. 

Trouw blijven we elke nacht onze vijf sterren tellen, kijken 
we naar de maan, naar de zon, ruiken we de geur van ruisende
zomerrokken, proeven wij de nachtkus van moeders, voelen wij
herfst, winter, winter,
winter.
Uiteindelijk aarzelende lente die zomer wordt, schuchter eerst,
Sterker later.

We hebben nog duizenden onopgeloste vragen maar we voelen we
denken we
dromen
(eindelijk terug)

Trouw, koppig bijna
blijven
wij
onszelf
overleven. 

-Filip Hermans-
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A MATCH MADE 
IN HEAVEN
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SAMENWERKING EERSTE LIJN,  
welzijn en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
‘A match made in heaven’

Het is aangenamer samenwerken tussen part-
ners met samenvallende werkingsgebieden.
Aanpassen om te passen…
De netwerken geestelijke gezondheidszorg voor 
volwassenen bevinden zich nog steeds in een 
project- en experimenteerfase. Met als voordeel 
dat netwerkstructuren soepel en aanpasbaar zijn 
aan nieuwe ontwikkelingen. 

“Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk 
van lokale overheden, zorg- en hulpverleners 
beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een 
effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de 
burger centraal staat en die toegankelijk is 
voor iedereen.” (www.eerstelijnszones.be) 

Het ontstaan van de eerstelijnszones heeft een 
grote impact op de netwerken geestelijke ge-
zondheidszorg. Beide initiatieven vinden elkaar in 
eenzelfde basisvisie: de patiënt (burger) centraal 
in een beter toegankelijke zorg. En om dit te re-
aliseren zetten beide initiatieven in op dezelfde 
domeinen: enerzijds op kwalitatieve basis gees-
telijke gezondheidszorg in de nulde en eerste 
lijn, anderzijds op sterkere verbindingen tussen 
eerstelijns- en welzijnsactoren en de gespeci-
aliseerde psychiatrische zorg. Het ultieme doel 
is om herstel-ondersteunende en cliëntgerichte 
hulpverlening te realiseren, op vraag en op maat 
van de hulpvrager, zo dicht mogelijk in en met de 
betrokkenheid van de context.

Het ontstaan van eerstelijnszones werd vanuit het 
netwerk geestelijke gezondheidszorg vanop de 
eerste rij gevolgd. Zo ontdekten we dat de eerste-
lijnszones en regionale zorgzones worden opge-
bouwd volgens het ‘kubusprincipe’. Waarbij men 
tracht om niet-overlappende organisatieregio’s en 
structuren uit te bouwen. Iedere structuur of regio 
maakt slechts deel uit van één groter geheel. Er 
wordt samengewerkt volgens een getrapte logica 
en het subsidiariteitsbeginsel (algemeen organi-
satieprincipe waarbij een hoger niveau niet doet 
wat een lager niveau kan doen). Snel gingen er 
stemmen op om dit principe van regionale inde-
ling ook te gaan volgen met de netwerken RE-

Door David Dol
Netwerkcoördinator RELING

LING en NOOLIM. Tenslotte gaan we als netwer-
ken voor een kwalitatieve samenwerking rond 
geestelijke gezondheidszorg en welzijn. Een re-
gioafbakening waarbij structuren en werkingsge-
bieden elkaar niet meer overlappen of nodeloos 
opdelen, is hierbij van cruciaal belang. 

In dialoog met de zich aftekenende eerstelijns-
zones, de Federale en Vlaamse overheden en 
het collega-netwerk NOOLIM werd gaandeweg 
de Limburgse zorgkaart hertekend. RELING 
besloot eind 2017 al om zijn sub-regio’s te la-
ten samenvallen met de eerstelijnszones, wan-
neer deze definitief zouden worden vastgelegd. 
Met NOOLIM werd in dialoog gegaan over Die-
penbeek en Kortessem, gemeenten binnen het 
NOOLIM werkingsgebied, die aansluiting vonden 
bij eerstelijnszones voornamelijk gelegen in het 
RELING werkingsgebied. Ondanks de impact op 
enkele samenwerkingsverbanden en op de wer-
kingsgebieden van de mobiele teams werd sa-
men overeengekomen om tijdens een volgende 
fase van hervormingen de netwerkregio’s in lijn 
te brengen met de eerstelijnszones. Deze kans 
diende zich aan in 2019, wanneer een nieuwe 
fase van ‘bevriezing van psychiatrische zieken-
huisbedden’ werd uitgerold voor de uitbouw van 
mobiele teams en de intensifiëring van de resi-
dentiële zorg. De overheden stelden naar aanlei-
ding van deze uitrol regioaanpassingen voorop. 

Wat verandert er concreet?
Werkingsgebieden van de mobiele teams en 
de projecten van RELING 
De werkingsgebieden van de mobiele teams 
werden aangepast en tegelijkertijd ook hun 
naamgeving. De teamnamen werden gekoppeld 
aan de eerstelijnszone waar het team actief is. 
Lees hierover meer in het artikel over de mobiele 
teams. Ook de werkingsgebieden van een aantal 
andere projecten en diensten worden gaande-
weg aangepast: aanklampende zorg bij sociale 
huurders ‘EKWo’, Job-art, de tafels van indica-
tiestelling, enz. 
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Sub-regionaal overleg RELING
Van bij de opstart organiseert RELING structu-
reel netwerkoverleg tussen eerstelijnszorg, wel-
zijn en gespecialiseerde psychiatrische zorg in 
de vier sub-regio’s. Beter gekend als het RELING 
Overleg Noord, Midden, West en Zuid ofwel het 
RON, ROM, ROW en ROZ. Nu de netwerk sub-
regio’s samenvallen met de eerstelijnszones 
wordt gaandeweg samen uitgezocht:

• welke thema’s rond geestelijke gezondheid 
beter een plaats vinden binnen het eerste-
lijnsoverleg, in themawerkgroepen en pro-
jecten;

• en voor welke thema’s het netwerk initiator 
of organisator blijft van overleg en samen-
werking. 

Overlap wordt zoveel mogelijk vermeden, verbin-
ding zoveel mogelijk gecreëerd. Omdat de eer-
stelijnszones nog in volle ontwikkeling zijn, het 
Regionale Zorgplatform zich nog in een piloo-
tfase bevindt en het GGZ netwerk RELING rond 
een aantal thema’s zelf nog zoekende blijft, is dit 
vandaag nog meer ambitie dan feit. We hopen te 
kunnen rekenen op de inbreng en medewerking 
van alle betrokkenen om onze gezamenlijke doe-
len ten volle te realiseren. 

Om de link met de eerstelijnszone te bekrachti-
gen, worden de namen van de subregio’s aan-
gepast. We noemen ze vanaf nu RELING Noord-
Limburg, Herkenrode, Haspengouw en West. 
RELING West omvat twee eerstelijnszones: 
West-Limburg en Midwestlim. In samenspraak 
met deze eerstelijnszones wordt gekozen voor 
een intense samenwerking rond het thema gees-
telijke gezondheidszorg. Vanaf 2020 spreken 
we dus over het RELING Overleg (RO) Noord-
Limburg, RO West, RO Herkenrode en RO Has-
pengouw. 

Het sub-regionaal overleg zal, net als het thema-
tisch overleg binnen de eerstelijnszones, in het 
teken komen te staan van concrete kleinschali-

gere initiatieven, tot op het niveau van wijk- en 
buurtgerichte zorg, met aandacht voor de gees-
telijke gezondheid van elke burger. 

Een sterker aan elkaar verbonden geestelijke 
gezondheidszorg.
Het ontstaan van de eerstelijnszones genereert 
ook nieuwe krachten. Zo groeperen de vrijge-
vestigde psychologen zich per eerstelijnszone 
in psychologenkringen. Die kringen vormen ook 
voor de netwerken en hun partners een nieuw 
aanspreekpunt om afstemming en verdere sa-
menwerkingen op te zetten. Als netwerk maken 
we dankbaar gebruik van deze ontwikkeling en 
de getoonde openheid vanuit de kringen om te 
verbinden. 

 “Niets is zo blijvend als verandering”
Al deze aanpassingen vragen de nodige tijd. De 
keuze om dit eerder fasegewijs te doen, is inge-
geven door het feit dat we iedere deelnemende 
organisatie de kans willen bieden uit te zoeken 
op welke manier ze wil participeren en op welk 
niveau. Rechtstreeks of via vertegenwoordiging 
door een andere partner met dezelfde opdracht; 
structureel of enkel op uitnodiging volgens be-
paalde thema’s, enzovoort.

“Het is niet de sterkste van een soort die 
overleeft, ook niet de intelligentste.  
Wel degene die zich het beste aan  
veranderingen kan aanpassen.”  

Charles Darwin
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Najaar 2019 verscheen de pilootoproep tot de 
vorming van een ‘Regionale Zorgzones met een 
Regionaal Zorgplatform’. Het is de intentie van de 
Vlaamse overheid om zo eerstelijnszone over-
koepelende platformen te creëren in functie van 
de uitvoering van bepaalde opdrachten, afstem-
ming van werking en het delen van kennis. Po-
tentieel kunnen ook andere functies overwogen 
worden, maar dat moet verder blijken uit de pi-
lootprojecten. De GGZ netwerken zijn verplichte 
partners op dit niveau. Het netwerk RELING was 
kandidaat penhouder voor het Regionale Zorg-
platform 7 (West-Limburg) maar het ingediende 
dossier werd niet weerhouden. Vanuit Zorgplat-
form 8 (Oost-Limburg) werd eveneens een piloo-
taanvraag ingediend dat wel door de jury werd 
weerhouden en dat ondertussen is opgestart.

die lid zijn van meerdere netwerken. Vandaag ver-
binden de Limburgse netwerken steeds meer en 
intenser bepaalde projecten met elkaar wanneer 
daar voordelen uit te halen zijn door schaalgroot-
te of het kunnen delen van kennis en ervaringen. 
De samenwerking uit zich op vele thema’s: acties 
rond beeldvorming en preventie; het ontwikkelen 
van aanklampende zorg; de transitieleeftijd; mo-
biel werken voor personen met een internerings-
statuut; visievorming rond arbeidsintegratie en 
wonen; de uitrol van de eerstelijnspsycholoog, … 
zijn allemaal recente voorbeelden hiervan. 

Op niveau van het Regionale Zorgplatform ont-
moeten we, naast andere netwerken en exper-
tisecentra, ook de Ziekenhuisnetwerken (alge-
mene ziekenhuizen) die in oprichting zijn. Deze 
netwerken bestrijken vanuit hun ontstaansge-
schiedenis andere werkingsgebieden. Hier is het 
moeilijker om het bovengenoemde ‘kubusprin-
cipe’ consequent te volgen. Het netwerk RELING 
wenst in constructieve dialoog te gaan met de 
ziekenhuisnetwerken omdat sterkere samenwer-
king en betere afstemming op elkaar ook hier zal 
leiden tot kwalitatief betere zorg. 

Met de GGZ netwerken NOOLIM, Zorg aan Ge-
interneerden en LIGANT werd van bij opstart 
gezocht naar afstemming en dialoog. Niet op zijn 
minst via de vele gedeelde partners, organisaties 
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ELP? 
Implementatie van de terugbetaling eerstelijns  
psychologische zorg (ELP) binnen het werkingsgebied 
van de GGZ netwerken RELING en NOOLIM

Eind 2018 kregen de netwerken GGZ van de 
FOD de opdracht om de organisatie van terugbe-
taalde eerstelijns psychologische zorg (ELP) uit 
te rollen. In Limburg kozen RELING EN NOOLIM 
ervoor deze implementatie gezamenlijk te doen. 
Dit nieuwe project situeert zich binnen de func-
tie 1b van de netwerken GGZ inzake preventie, 
vroegdetectie en vroeginterventie. Het wordt aan-
gestuurd door de netwerkcoördinatoren van de 
2 netwerken, de gezamenlijke werkgroep func-
tie 1b en een uitvoerend coördinator die hiertoe 
werd aangesteld. Samen met een ziekenhuis uit 
hun werkingsgebied, dat instaat voor de factura-
tie, controle en uitbetaling van de ELP-sessies, 
sloten de netwerken overeenkomsten af met 
het RIZIV én met zelfstandig werkende klinisch 
psychologen/orthopedagogen, hierna eerstelijns-
psychologen (ELP) genoemd (1). Het Mariazie-
kenhuis te Pelt neemt de facturatie-opdracht op 
zich voor prestaties verricht binnen het werkings-
gebied van RELING. Het Openbaar Psychiatrisch 
Zorgcentrum te Rekem doet dit voor NOOLIM. 
Netwerken en facturerende ziekenhuizen krijgen 
hiertoe financiële middelen tot hun beschikking. 
Federaal wordt er tot eind 2022 een jaarlijkse ge-
sloten enveloppe van 22,5 miljoen euro voorzien 
waarbij een doelgroep van 120 000 mensen zou 
kunnen worden bereikt. 

De inbedding van dit project binnen de netwer-
ken GGZ kadert in de verdere hervorming van de 
geestelijke gezondheidszorg volgens Artikel 107. 
Daarnaast is ze geënt op de recente hertekening 
van de eerstelijnszones waarbij de structurele en 
inhoudelijke samenwerking tussen de verschil-
lende partners in zorg beoogt bij te dragen tot 
de versterking van een globaal en geïntegreerd 
zorgaanbod. Hiertoe dienen de geselecteerde 
ELP te voldoen aan de juiste kwalificaties én 
wordt er van hen ook duidelijke bereidheid ver-
wacht om zich te integreren binnen (eerstelijns) 
netwerken en structuren gerelateerd aan de GGZ 
netwerken en eerstelijnszones. ELP engageren 
zich voor een minimum van 4 sessies per week 
(ELP-capaciteit). 

Door Caroline Praet
Klinisch psycholoog, zelfstandig en bij Zorggroep Zin.
Eerstelijnspsycholoog en coördinator ELP in opdracht 
van de netwerken RELING en NOOLIM.

Met een eerste intakegesprek wil de ELP zicht 
krijgen op de ernst en aard van de problematiek, 
komen tot (klinische) diagnostiek en indicatiestel-
ling of tot een doorverwijzing bij meer complexe 
problematiek. De daaropvolgende sessies zijn 
vooral gericht op het geven van psycho-educatie, 
het initiëren van een korte oplossingsgerichte 
behandeling, het begeleiden van (online)zelfhulp 
en het verhogen van de psychologische zelfred-
zaamheid. Het aanbod richt zich op volwassenen 
tussen 18 en 64 jaar met milde tot matige psy-
chische problemen op vlak van angst, depressie 
of alcoholgebruik. Mits een eigen bijdrage van 11 
euro, of 4 euro in het geval van verhoogde tege-
moetkoming, wordt er binnen deze conventie een 
kwalitatief, laagdrempelig, generalistisch, kortdu-
rend en betaalbaar zorgaanbod gedaan. Binnen 
een derdebetalerssysteem worden 4 eerstelijns-
consultaties terugbetaald, uit te breiden tot maxi-
mum 8 consultaties per jaar. 

De huisarts, die idealiter dicht bij de patiënt staat 
en vaak de eerste professionele partner is waar 
psychische problemen worden gemeld, is gepri-
vilegieerde partner en krijgt een poortwachters-
functie. Het bewaken van de instroom is belang-
rijk, gegeven de beperktheid van de middelen, 
maar ook in het belang van een goede triage. 
Huisarts en ELP hebben de belangrijke taak om 
via het ’stepped care’ model tot goede indicatie-
stelling en ‘matched care’ te komen. Een speci-
fiek ‘ELP’-verwijsvoorschrift van huisarts (of psy-
chiater) wordt steeds gevraagd. 

Sinds maart 2019 worden consultaties aange-
boden door ELP die zijn ingebed in lokale mul-
tidisciplinaire eerstelijnsinitiatieven zoals huis-
artsen(groeps)praktijken, een Sociaal Huis, een 
CAW of in hun eigen praktijken. Er zijn sinds de 
laatste wervingsronde binnen Limburg 25 over-
eenkomsten afgesloten met ELP die op jaarlijkse 
basis ongeveer 18% van het maximale aantal 
van 66.000 sessies op zich nemen. Zij kunnen 
op dit moment jaarlijks ongeveer 12 000 ELP-
sessies aanbieden. Het aantal afgesloten over-
eenkomsten blijft echter beperkt. Bij klinisch psy-

(1) ‘ELP’ verwijst in deze tekst naar ‘eerstelijnspsychologisch’’ of naar’ eerstelijnspsycholoog/-psychologen’ met  
referentie naar de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die een overeenkomst met de netwerken  
hebben afgesloten in het kader van dit ELP-project.
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chologen en orthopedagogen is er ongenoegen 
over verschillende aspecten van dit project in zijn 
huidige vorm waardoor zij niet massaal intekenen 
op deze overeenkomst. De maximale netwerkca-
paciteit wordt hierdoor niet volledig benut. Ook de 
al beschikbare ELP capaciteit wordt slechts ge-
leidelijk aan maximaal benut. Huisartsen en an-
dere partners in zorg bleken aanvankelijk weinig 
geïnformeerd waardoor aanmeldingen uitbleven. 
Gaandeweg zien we hier wel een gunstige evo-
lutie en wordt de beschikbare ELP capaciteit ook 
effectief meer ingevuld. 

Enkele beschouwingen 
Binnen het zich steeds veranderend GGZ-land-
schap dienen zich voortdurend knelpunten aan 
die om een aangepast financierings- en organisa-
tiemodel vragen. Het ELP-project wilt hier vanuit 
meerdere dimensies een antwoord op bieden. Een 
eerste uitdaging betreft de hoge prevalentie van 
psychische problemen. Ongeveer 1 op 3 Belgen 
vanaf 15 jaar geeft aan psychische moeilijkheden 
te ervaren en bijna 1 op 5 heeft een reële kans op 
het ontwikkelen van een psychiatrische aandoe-

ning. Depressie, angststoornissen en alcohol-
gerelateerde stoornissen zijn hierbij de meest 
voorkomende. Vooral de meest kwetsbare soci-
ale groepen worden getroffen. (Gisle L., 2014). 
Uit de verdeling van de jaarprevalentie van psy-
chische problematiek bij meerderjarigen in België 
(cfr. figuur) blijkt dat 59% daarvan behoort tot de 
groep van ‘milde tot matig-ernstige problemen’ 
(A+B) (Kaesemans, et al., 2017). Vanuit deze re-
aliteit en in overeenstemming met het rapport van 
het Federaal Kenniscentrum (Kohn et al., 2016) 
zet het ELP-project in op interventies voor deze 
doelgroep met de 3 bovengenoemde vaak voor-
komende psychische problematieken. Terugbeta-
ling van de ELP lijkt hier strategisch een goede 
keuze. ELP interventies verminderen immers be-
staande symptomen, verlagen het risico op het 
ontwikkelen van psychiatrische stoornissen en 
hebben een positieve invloed op de mentale en 
fysieke gezondheid. Dit genereert ook socio-eco-
nomische voordelen (Hosman et al., 2005). Er 
werd in dit project gekozen om maximaal 8 ELP-
sessies op jaarlijkse basis te vergoeden. Dit sluit 
aan bij de vaststelling, mede vanuit de Vlaamse 

ELP-pilootprojecten die in 2011 door de Vlaamse 
Overheid werden opgestart, dat 5 psychologische 
eerstelijnsinterventies gericht op assessment en 
detectie, psycho-educatie en generalistische kort-
durende behandeling, voor 80% van de personen 
die behoren tot deze doelgroep voldoende bleken 
(Coppens et al., 2015). 

Bovendien is het versterken van de eerste lijn 
gericht op verdere integratie van GGZ binnen 
brede basiszorg in overeenstemming met aanbe-
velingen van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) rond een vermaatschappelijkte GGZ waar 
een stepped-care piramidemodel wordt voorge-
steld (cfr. afbeelding). Wanneer zorg uit de eigen 
omgeving niet meer voldoet, dient er een breed, 
ambulant en laagdrempelig GGZ eerstelijnsaan-
bod te zijn dat zich richt op personen met milde 
tot matige psychologische moeilijkheden. Verdere 
deïnstitutionalisering kan immers enkel op ver-
antwoorde manier gebeuren wanneer basis GGZ 
een sterke verankering kent binnen bestaande 
structuren van de gemeenschapsgerichte zorg. 
(WHO, 2007). 

Een laatste belangrijk knelpunt betreft het hoge 
gebruik van psychofarmaca in ons land. Op basis 
van beschikbare data uit 2014 blijkt dat meer dan 
1 miljoen Belgen antidepressiva innemen. De kost  
voor psychofarmaca in bredere zin is aanzienlijk 
en benaderde toen een half miljard euro. De ver-
wachting bestaat dat een nieuw organisatie- en 
financieringsmodel voor psychologische zorg een 
impact heeft op het voorschrijfgedrag van psycho-
farmaca en de huidige kost ervan kan doen dalen 
(Kaesemans et al., 2017). 

Besluitend kunnen we stellen dat dit project een 
nieuwe stap is in de verdere ontwikkeling van am-
bulante, toegankelijke eerstelijnszorg binnen een 
gemeenschapsgerichte GGZ conform art. 107. 
Bovendien wil dit project een lans breken voor 
de reeds jaren aangekondigde terugbetaling van 
psychologische zorg door klinisch psychologen/
orthopedagogen. Gezien de beperkte middelen 
richt de terugbetaling zich tot slechts een klein 
segment van de brede en grote psychologische 
zorgnood en komt zij geenszins tegemoet aan de 
verwachtingen die hieromtrent bestonden. 
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Kritische stemmen van alle stakeholders vragen 
dan ook om bijsturing in de toekomst.

Modus operandi: 
• Huisarts/psychiater doet indicatiestelling en 

verwijst via lijst met ELP en ELP-verwijsvoor-
schrift (zie website netwerken)

• ELP doet indicatief gesprek en start  
begeleiding/verwijst door/rondt af.

• Bij doorverwijzing, aanvraag van verlenging 
of afsluiting steeds terugkoppeling/overleg 
met huisarts/verwijzer (mits toestemming/
overleg cliënt)

• Max. jaarlijks 2 reeksen van 4 ELP sessies

Voor verdere informatie en vragen: 
www.reling.be, www.noolim.be, 
Caroline Praet, Coördinator Implementatie ELP 
Limburg (caroline.praet@zorggroepzin.be)
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MOBIELE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
‘The new kid on the block’

Inleiding
Tegen einde 2019 zal een tweede fase achter de 
rug zijn inzake vorming en uitbouw van mobiele 
teams voor volwassenen in het werkingsgebied 
RELING. De naamgeving werd recent aangepast: 
 Een 2A-Team noemen we voortaan een  

mobiel crisisteam
 Een 2B-Team kreeg de nieuwe naam van  

mobiel herstelteam

De naamgeving geeft de focus weer waarop het 
team en zijn werking wordt georganiseerd. Het 
mobiel crisisteam is gericht op het snel interve-
niëren op crisissituaties en maakt onderdeel uit 
van een crisisnetwerk, maar werkt zeker ook her-
stel ondersteunend. Het mobiel herstelteam is 
onderdeel van het herstel ondersteunende zorg-
programma voor personen met ernstige psychi-
atrische aandoeningen, waarbinnen ook ruimte 
is voor het opschalen van zorg bij crisissituaties. 

Wat verandert er vanaf 2020 concreet:
 Het werkingsgebied van de mobiele teams 

komt overeen met de eerstelijnszones (ELZ) 
of een veelvoud daarvan.

 De teams worden gevormd volgens de 
nieuwe opgelegde normen van de overheid 
via een nieuwe fase van bevriezing van 
45 bedden vanuit psychiatrisch ziekenhuis 
Asster

 De 2 crisisteams evolueren ieder van 
gemiddeld 9.5 naar gemiddeld 12.5 voltijdse 
krachten.

 Elke eerstelijnszone beschikt over een mobiel 
herstelteam van gemiddeld 6.6 voltijdse 
houvastbegeleiders.

Mobiele Crisisteams Noord en Zuid
Werkingsgebieden: Het mobiele crisisteam 
zuid is actief voor de ELZ Haspengouw en 
Herkenrode. Hun vaste standplaats is gelegen 
in Sint-Lambrechts-Herk. Het mobiele crisisteam 
noord is actief voor de ELZ Noord-Limburg, ELZ 
West-Limburg en ELZ MidWestlim. Zij werken 
met een antenne in Pelt en hebben hun vaste 
standplaats in Helchteren.

Door Luc Schalenbourg
Coördinator Mobiele teams RELING

COLLABORATIVE CARE:
De mobiele teams zetten sterk in op het 
betrokken krijgen of houden van het infor-
mele en formele zorgsysteem rondom de 
cliënt. Vanuit een gedeelde en gedragen 
aanpak zoekt deze coalitie van hulp en 
ondersteuning samen met de cliënt naar 
de meest gepaste aanpak, voor nu en in 
de toekomst. Werken met een ‘hande-
lingsplan’ en ‘casemanagement’ wanneer 
nodig vindt zijn ingang. De mobiele teams 
nemen de zorg dus niet ‘over’ maar komen 
er ‘bij’.

Doelgroep: patiënten die een acute psychische 
crisis doormaken waarvoor een interventie of 
behandeling op korte termijn noodzakelijk is. Via 
telefonische aanmelding en vraagverheldering, 
meestal met de huisarts, wordt de indicatiestel-
ling voor interventies met het mobiele crisisteam 
verder afgestemd. Aansluitend neemt men telefo-
nisch contact op met de zorgvrager om een eer-
ste huisbezoek af te spreken.

Vorm van hulpverlenen: Het mobiele crisisteam 
biedt een interventie aan binnen de 24 uur om 
een crisis te doorbreken. Dit via een adequate 
crisisbehandeling waarbij ook de krachten van 
het persoonlijke netwerk worden aangesproken 
of een doelgerichte doorverwijzing naar een an-
dere vorm van crisiswerking. Het hanteren van de 
crisis wordt gecoördineerd, doorlopend geëvalu-
eerd en bijgestuurd. Er vinden dagelijks briefings 
plaats om de hulpverlening te stroomlijnen. De in-
terventies worden hoofdzakelijk in de thuissituatie 
of daar waar de patiënt zich bevindt, uitgevoerd. 
Elke interventie is vraaggestuurd en gebeurt 
steeds in samenspraak met de patiënt. Bij voor-
keur wordt een samenwerking met de huisarts, 
het persoonlijk netwerk en het reeds aanwezige 
hulpverleningsnetwerk opgezet. De behandeling 
omvat minstens 1 crisisinterventie en zal in func-
tie van de zorgvraag enkele weken tot maximaal 

THE NEW KID 
ON THE BLOCK
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Mobiele herstelteams per eerstelijnszone
Werkingsgebieden: Er zijn rekening houdend 
met de eerstelijnszones 4 mobiele herstelteams 
gevormd:
 Mobiel herstelteam Haspengouw
 Mobiel herstelteam Herkenrode
 Mobiel herstelteam Noord-Limburg
 Mobiel herstelteam West (ELZ West-Limburg 

en ELZ Midwestlim samen)

Doelgroep: Personen met een ernstige psy-
chische kwetsbaarheid die op het moment van 
aanvraag een grote negatieve impact ervaren 
op verschillende levensdomeinen. In de meeste 
gevallen hebben zij reeds een geschiedenis van 
GGZ-begeleiding en maatschappelijke onder-
steuning achter de rug. Het episodische verloop 
van de aandoening, met afwisselend stabiele en 
instabielere periodes, vraagt naar continuïteit van 
zorg aan huis. Samen met de cliënt richt men zich 
naar het opbouwen, ondersteunen en onderhou-
den van een netwerk rondom de cliënt. In een 
beperkt aantal gevallen richt het mobiele herstel-
team zich ook naar personen met dezelfde ernsti-
ge psychische kwetsbaarheid met impact op ver-
schillende levensdomeinen, waarbij er weinig of 
geen zorgvraag komt van de betrokken persoon 
zelf maar wel van zijn omgeving. Hier spreken we 
dan over de noodzaak aan aanklampende of be-
moeizorg bij “zorgwekkende” zorgmijders. 

Vorm van hulpverlenen: De herstelgerichte be-
nadering houdt in dat in afstemming met de cliënt 
en samen met andere partners een hersteltraject 
wordt uitgestippeld. Dit traject houdt in dat de 
betrokken cliënt zelf, met de nodige gedoseerde 
ondersteuning, voldoende houvast krijgt om ei-
gen levensdoelen te realiseren. We spreken van” 
houvastbegeleiders” die evolueren naar “laatlos-
begeleiders”. Hierbij heeft de betrokken cliënt vol-
doende autonomie en een eigen ondersteunend 
netwerk kunnen uitbouwen, waardoor het traject 

van het mobiele herstelteam progressief kan 
worden afgebouwd. Door het persoonsgebonden 
karakter van elk traject worden hier vooraf geen 
termijnen van duur of intensiteit van begeleiding 
afgesproken.

Enkele cijfers en vaststellingen uit de werking van 
de mobiele herstelteams van de voorbije jaren.

De telefonische aanmeldingen komen zowel van 
de specifieke GGZ-partners als vanuit de eerste 
lijn. Vanuit deze aanmeldingen zal in overleg ge-
zocht worden naar de meest geschikte hulpver-
lening. De mobiele herstelteams zullen dan ook 
inspanningen leveren om de niet weerhouden 
aanmeldingen te helpen oriënteren naar andere 
partners die meer aangewezen zijn. 

Bij de 1030 personen die tussen 2012 en 2018 
begeleid werden zien we een lager aantal voor 
de leeftijdsgroep tussen 56 en 65 jaar. Tegelijk 

4 weken duren. Het aantal crisisinterventies kan 
variëren van dagelijks tot 1x per week.

Enkele cijfers en vaststellingen uit de werking 
van de mobiele crisisteams van de voorbije jaren.

De huisarts is de grootste verwijzer naar het mo-

biele crisisteam. Dit komt ook overeen met de 
visie dat we verwachten dat in de mate van het 
mogelijke een huisarts wordt betrokken bij de on-
dersteuning en het behandelen van de crisis.

Er worden jaarlijks ongeveer 750 patiënten be-
geleid door de mobiele crisisteams. Ruim 60% 
hiervan zijn vrouwen.

Wat de verdeling inzake leeftijd betreft kan men 
vanuit bovenstaande grafiek stellen dat met uit-
zondering van de groep van 56 tot 65 (minder 
dan 10%) alle leeftijdsgroepen van de volwasse-
nen gelijkmatig aan bod komen.

Uit de registratie van de klacht bij aanmelding 
kunnen we vaststellen dat personen met ernstige 
stemmingsproblemen de grootste groep vormen. 
Daarnaast zijn er voor meer dan 20 % personen 
in crisis omwille van ernstige aanpassingspro-
blemen. Deze aanpassingsproblemen kunnen te 
maken hebben met specifieke life-events, zoals 
bijvoorbeeld het wegvallen van een belangrijke 
steunfiguur.

Intenties tot het vormen van een GGZ- 
crisisnetwerk voor volwassenen
Samen met alle partners van het net-
werk werd er de voorbije jaren een 
traject gegaan om te komen tot visie-
vorming en een concrete uitwerking 
van een crisisnetwerk met alle partners 
in het netwerk. Concreet is er nu een 
blauwdruk klaar van hoe een regionaal 
crisisnetwerk voor volwassenen met 
een psychische crisis er zou kunnen 
uitzien. In de loop van 2020 zal sa-
men met partners onderzocht worden 
op welke wijze we een project gaan 
opstarten. We hopen ten laatste tegen 
2021 hiermee concreet aan de slag te 
kunnen gaan.
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SHARED CASELOAD:
De mobiele teams werken met “shared 
caseload”. Hierdoor kan een bredere 
multidisciplinaire taxatie en zonodig da-
gelijkse zorg georganiseerd worden. Door 
deze manier van werken, wordt intensieve 
teamzorg op indicatie mogelijk. De aard 
van de interventies wordt interdisciplinair 
besproken. De patiënt weet van bij aan-
vang dat zijn begeleiding een interdisci-
plinaire teambegeleiding kent. Bij de mo-
biele herstelteams spreekt men van een 
duobegeleiding. Bij de crisisteams gaat 
het vaak over meer dan twee betrokken 
begeleiders.

De tevredenheid van patiënten en teamle-
den is bij deze werkwijze bijzonder groot. 
De patiënt ervaart de meerwaarde van een 
begeleiding gedragen door het hele team. 
De teamleden ervaren deze werkwijze als 
een gezamenlijke uitdaging. Via “gedeelde 
zorg”, ervaren individuele medewerkers, 
zeker bij crisismomenten, kansen tot pro-
fessionele reflectie, persoonlijke groei en 
een gezamenlijke gedragenheid.

zien we ook dat er heel wat jongeren onder de 
26 jaar begeleid worden door een mobiel her-
stelteam. 75% van de begeleidingen gaan naar 
personen van 26 tot en met 55 jaar. De mobiele 
teams hadden (2012-2018) permanent ongeveer 
330 personen in begeleiding. Dit komt overeen 
met een caseload van 16 patiënten per voltijdse 

medewerker.
De begeleiding vanuit de mobiele herstelteams 
richt zich naar personen met ernstige en com-
plexe problemen. Vaak is er dan ook een com-
binatie van stoornissen merkbaar. Hierboven 
beperken we ons tot wat als “primaire stoornis” 
werd geregistreerd. 1/3 van de personen bege-
leid door een mobiel herstelteam heeft te maken 
met een psychotische stoornis.

CONTACTGEGEVENS:  
voor de meest recente gegevens  

vragen we de website te consulteren
Hoe aanmelden bij een mobiel CRISISTEAM?
Telefonisch: op weekdagen van 8.30 tot 21 uur. In het weekend van 8.30 tot 15.30 uur. 
Ter voorbereiding van de telefonische vraagverheldering zijn de standaardvragen vooraf  
beschikbaar via de website. 
http://www.reling.be/reling-als-zorgverstrekker/mobiel-crisisteam-(acute-en-kortdurende-zorg)

 Het mobiel crisisteam zuid: Pastorijstraat 2, 3500 Hasselt 
   met als teamleider Dette Court
 Het mobiel crisisteam noord: Sint-Trudoplein 10, 3530 Houthalen-Helchteren  
   met als teamleider Nieke Plessers

Hoe aanmelden bij een mobiel HERSTELTEAM?
Telefonisch: weekdagen van 8.30 tot 17 uur. 
Men kan ook per e-mailvraag stellen om gecontacteerd te worden voor een eerste overleg inzake 
een mogelijke aanmelding. Na een eerste afstemming zal men gevraagd worden een intake- 
formulier (beschikbaar via de website) in te vullen.
http://www.reling.be/reling-als-zorgverstrekker/mobiel-herstelteam-(langdurige-zorg)

 Het mobiel herstelteam Haspengouw: Halmaalweg 21/001 • 3800 Sint-Truiden  
   met als teamleider Eddy Daems 
 Het mobiel herstelteam Herkenrode: Pastorijstraat 4, 3500 Hasselt  
   met als teamleider Raf Remans 
 Het mobiel herstelteam Noord-Limburg: Burgemeester Laenenstraat 7, 3900 Pelt  
   met als teamleider Debra Van Leuven
 Het mobiel herstelteam West: P. Paquaylaan123/1, 3550 Heusden-Zolder 
   met als teamleider Kirsten Schuer

COÖRDINATOR MOBIELE TEAMS: 
Luc Schalenbourg: luc.schalenbourg@reling.be
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A ROAD PAVED 
WITH GOOD
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INCLUSIE
‘A road paved with good intentions’

WERK en ZORG gaan hand in hand 
Werk- en zorgdecreet: W²-decreet 
In juli 2018 trad het werk- en zorgdecreet (W²-
decreet) in voege waarin een gespecialiseerd 
zorgaanbod wordt voorzien voor werkzoeken-
den met een medische, mentale, psychische, 
psychiatrische of sociale problematiek (MMPPS-
problematiek) die niet, nog niet of niet meer in 
staat zijn om betaald werk te verrichten. 

Het decreet omvat 3 trajecten namelijk (1) acti-
veringstrajecten, (2) arbeidsmatige activiteiten 
(AMA) en (3) onthaaltrajecten voor mensen met 
een advies niet-toeleidbaar. 
(1) Binnen de activeringstrajecten banen perso-

nen met een MMPPS-problematiek, mits on-
dersteuning, zich een weg naar een betaalde 
tewerkstelling. Ze doorlopen een kortdurend 
werk- en zorgtraject, van maximaal 18 maan-
den, waarbij het actieplan wordt bepaald door 
de cliënt zelf in samenspraak met een case-
manager werk en een casemanager zorg. 

(2) Arbeidsmatige activiteiten omvatten een vrij-
willige, onbezoldigde bezigheid voor mensen 
tussen de 18 en 65 jaar met een MMPPS-
problematiek, die omwille van deze proble-
matiek op korte en middellange termijn geen 
betaalde arbeid (meer) kunnen verrichten. 
De activiteiten kunnen plaatsvinden op een 
werkpost binnen de profit, non-profit en pu-
blieke sector, waarbij de deelnemers kunnen 
rekenen op de begeleiding en ondersteuning 
van AMA-begeleiders, erkend door het depar-

Door Fallon Willems
Ergotherapeut
Was promotor arbeidszorg voor vzw “Provinciaal 
Steunpunt Arbeidszorg” (tot eind 2019)

tement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 
 
Om aan deze activiteiten te kunnen deelne-
men, dient men een goedkeuring te verkrij-
gen vanuit de uitkeringsinstantie (mutuali-
teit of OCMW) of een ticket niet-toeleidbaar 
vanuit de VDAB voor uitkeringsgerechtigde 
werklozen. 

(3) Blijkt elke vorm van betaalde arbeid onmo-
gelijk, alsook de nood naar zorg groter dan 
de nood aan werk, zijn er de onthaaltrajecten 
voor mensen met een advies niet-toeleidbaar. 
Deze trajecten worden gekoppeld aan het 
geïntegreerd breed onthaal (GBO), een sa-
menwerkingsverband tussen OCMW, CAW 
en diensten voor maatschappelijk werk van 
de ziekenfondsen. Men beoogt een oriëntatie 
naar een gepast hulpverleningsaanbod.

Bewegen naar werk ‘op maat’
Binnen activering worden verschuivingen binnen 
de participatieladder bewerkstelligd. Voor iedere 
persoon gaat men op zoek naar de voor hem/
haar gepaste trede. Kortom het bewegen naar 
werk ‘op maat’ staat centraal. 

De participatieladder is een instrument waarbij 
de participatiegraad van mensen grafisch wordt 
voorgesteld. Het fungeert als referentiekader om 
het actuele participatieniveau van iemand vast te 
stellen, alsook het niveau voor de toekomst te be-
palen. Dit gaat van contacten die zich beperken 
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tot de huiselijke kring op trede 1 tot betaald werk 
zonder ondersteuning op trede 6. 

In het RELING-netwerk bundelen vzw Asster, 
vzw Bewust en Groep LITP de krachten om 
werk en zorg samen te brengen in de vzw 
Job-art.
vzw Job-art situeert zich met zijn werking bin-
nen het trede 4 verhaal, met een beoogde door-
stroom naar trede 5 en 6. Met de verscheidene 
trajectbegeleidingen werkt men aan een duur-
zame en kwaliteitsvolle begeleiding, bemidde-
ling en tewerkstelling op maat voor mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Coaching bij het 
zoeken naar en het behouden van een betaalde 
tewerkstelling staan hierbij centraal. 

Drie begeleidingsmodules van vzw Job-art zijn 
(1) IPS, (2) Job-Radar en (3) DCM. 
(1) IPS of Individuele Plaatsing en Steun is een 

traject waarbij een betaalde tewerkstelling 
van personen met een psychische kwets-
baarheid wordt beoogd. Een traject op maat 
waarbij men, doorgaans in de vorm van 
een stage, in een gewenste job stapt om 
vervolgens gericht te trainen op benodigde 
werkvaardigheden. Onderzoek leert ons dat 
langdurige training en therapie geen garantie 
zijn op succes. Snel aan het werk is de bood-
schap; een stabiele, betaalde tewerkstelling 
is steeds het einddoel. 

(2) Personen met een psychische kwetsbaar-
heid, die nog hindernissen ondervinden in 
hun traject naar werk kunnen deelnemen aan 
de groepsmodule ‘Job-Radar’. Deze module 
fungeert als oriëntatie- en activeringstraject 
om de persoonlijke kansen op de arbeids-
markt te vergroten. De nadruk komt niet te 
liggen op de beperkingen, maar net wel op 
motivatie en willen werken. Sociale vaardig-
heidstrainingen, beroepsoriëntering alsook 
werkervaringsstages maken hier een onder-
deel van uit. 

(3) DCM of Disability Case Management legt de 
focus op het behoud van een evenwicht tus-
sen draagkracht en draaglast op het werk. Er 
wordt getracht om de bestaande job te behou-
den door samen met werkgever en werkne-
mer op zoek te gaan naar oplossingen voor 
mogelijke problemen die zich op de werkvloer 
voordoen. 

In 2018 had vzw Job-art 261 cliënten in een tra-
ject naar werk. Daarvan ging 30% betaald aan 
het werk en 20% werd gepast doorverwezen naar 
VDAB, GTB of een opleiding.

Daar waar vzw Job-art vooral op trede 4 werkt, 
activeren we ook op trede 3 en in mindere mate 
trede 2, personen met een MMPPS-problematiek. 
Bij het departement Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin kan door welzijns- en zorgorganisaties en 
maatwerkbedrijven een erkenning aangevraagd 
worden als begeleider arbeidsmatige activitei-
ten (AMA). Hiermee kan men personen met een 
MMPPS-problematiek toeleiden naar een werk-
post in de profit, non-profit en publieke sector. 
Binnen het RELING netwerk werden reeds 4 ini-
tiatieven beschut wonen erkend als begeleider 
AMA. In de beginfase zien we voornamelijk een 
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tewerkstelling binnen de bestaande arbeidszorg-
initatieven. Zo fungeren activiteitencentra binnen 
het RELING netwerk, gekoppeld aan een initiatief 
beschut wonen, momenteel als werkpost voor 
maar liefst 210 AMA-medewerkers.

Werk en zorg op maat 
‘Op maat’ werken kent een weerslag op zowel het 
zorg- als activeringsaspect. Werk en zorg gaan 
meer dan ooit hand in hand.

De nauwe samenwerking tussen Job-art en GTB 
/ VDAB heeft dit jaar geresulteerd in een erken-
ning van twee begeleidingsmodules van Job-art 
(Job-Radar en IPS) door het directiecomité van 
VDAB Limburg. Op deze manier wordt de wer-
king van Job-art geïntegreerd in ‘mijn loopbaan’ 
van VDAB. Dit maakt dat alle arbeidsbemid-
delaars in de RELING regio personen met een 
psychische kwetsbaarheid kunnen toeleiden naar 
deze modules. Daarnaast kunnen de trajectbege-
leiders van Job-art hun werk registreren in ‘mijn 
loopbaan’ wat een enorme meerwaarde bete-
kent voor de cliënt. Individuele cliëntendossiers 

kunnen immers door elke arbeidsbemiddelaar 
geraadpleegd worden, wat maakt dat dubbelwerk 
uitgesloten wordt en de continuïteit van trajecten 
ten goede komt. 

Met een verscheidenheid aan trajecten, op de 
verschillende treden van de participatieladder, 
wordt getracht inclusie en re-integratie mogelijk te 
maken in een (on)betaalde tewerkstellingsvorm. 

Tegemoetkomen aan basisbehoeften, het aan-
spreken en versterken van mogelijkheden en 
competenties, en nog zoveel meer maakt dat ie-
mand in staat wordt gesteld om (opnieuw) te kun-
nen participeren in de maatschappij. Men krijgt 
een plaats, oefent een zinvolle dagbesteding uit, 
bouwt structuur op, vervult een bepaalde rol, … 

De opgebouwde inactiviteit wordt doorbroken en 
men vindt voor zichzelf een gepaste plaats in de 
maatschappij. 
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ID, bestaande uit twee kleine units, met comfortrooms en een aangepaste binnentuin.

A NEVER 
ENDING STORY
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EEN VERANDERD ZIEKENHUISLANDSCHAP
‘A never ending story’

Asster creëert specifieke modules voor  
intensieve zorg

Het ziekenhuis pioniert met 2 intensieve  
diensten en een High en Intensive Care-eenheid
Asster stelt psychiatrische ziekenhuisbedden bui-
ten gebruik, niet alleen om de mobiele teams bin-
nen RELING te versterken, maar ook om in het 
ziekenhuis “zorg te intensifiëren”. Intensifiëring 
van zorg kadert binnen het alom gekende “artikel 
107” van de ziekenhuiswet, waardoor ziekenhui-
zen de mogelijkheid krijgen bedden af te bouwen 
en de vrijgekomen personele middelen “anders” 
in zetten. Bij intensifiëring van zorg worden deze 
vrijgekomen personele middelen toegevoegd aan 
opname-eenheden, waardoor deze een betere 
personeelsomkadering krijgen. De overheid heeft 
voor de creatie van deze geïntensifieerde dien-
sten een aantal belangrijke krijtlijnen vastgelegd. 
Asster zal – als eerste in Limburg – een High en 
Intensive Care-eenheid (afgekort HIC) uitbouwen 
en twee Intensieve Diensten (afgekort: ID). Op de 
HIC en de ID’s neemt ook het aantal artsenuren 
toe.

1. HIC
Asster zal vanaf december 2019 starten met een 
High en Intensive Care. De HIC is een acute op-
nameafdeling voor patiënten uit het werkingsge-
bied van het ziekenhuis die een ernstige psychi-
atrische crisis doormaken en voor wie intensieve 
zorg nodig is ter herwinning van de zelfcontrole. 

Door de psychische stoornis loopt de patiënt aan-
zienlijk risico op ernstige schade voor hemzelf of 
voor een ander. De behandeling is intensief en 
kortdurend.

Doelgroep
In principe gaat het over patiënten (volwasse-
nen) die in het ziekenhuis nog niet gekend zijn 
of waarvan de problematiek, die diagnose en het 
behandeltraject (nog) niet helder zijn. Vooral de 
ernst van de symptomen en de mate van contro-
leverlies bepalen de indicatie voor de opname. 
Het gaat overwegend over mensen met een psy-
chose, manie of ernstige depressie, al of niet in 

Door Jaak Poncelet
Algemeen directeur Asster
Voorzitter RELING

combinatie met middelengebruik. Hierbij is vaak 
sprake van suïcidaal, zelfdestructief, manisch, 
agressief of ander moeilijk te hanteren gedrag. 
Patiënten kunnen zowel vrijwillig als gedwongen 
opgenomen worden op de HIC. 

Mensgerichte zorg
Het is niet de bedoeling om met de HIC een nieu-
we doelgroep binnen het ziekenhuis aan te trek-
ken, maar wel om patiënten die we ook nu reeds 
opnemen beter en meer nabij te behandelen en 
te begeleiden. Het ziekenhuis wil met de oprich-
ting van de HIC het aantal vrijheidsbeperkende 
maatregelen sterk doen verminderen. De afdeling 
zal ook beschikken over een comfortroom (zie 
foto). Op korte termijn wil men ook rooming-in 
mogelijk maken.

Comfortroom HIC

Doelstellingen
De behandeling binnen de HIC is erop gericht de 
patiënt de eigen regie te laten hervinden en her-
stel mogelijk te maken. Het gaat om diagnostiek, 
bestrijding van symptomen en vermindering van 
lijden door het toepassen van psychiatrische be-
handeling door een interdisciplinair team. 

In veel gevallen zal de behandeling op de HIC 
een intermezzo zijn binnen een ambulant behan-
deltraject. Het is een tijdelijke onderbreking of een 
start van ambulante behandeling. Samenwerking 
met ambulante hulpverleners, patiënt en naasten 
staat centraal.

Met de HIC wil men het 
aantal vrijheidsbeperkende 

maatregelen reduceren
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Functionele werking
De patiënt wordt op een kleine eenheid (van 12 
patiënten binnen een afdeling van 24 bedden) 
opgenomen. Er worden zorgafspraken gemaakt 
over de doelstellingen van de patiënt en een be-
handeltraject uitgewerkt. Gastvrijheid, nabijheid 
en patiëntvriendelijkheid staan voorop. 

Als de zorg op de kleine eenheid van 12 niet af-
doende is, kan de patiënt overgeplaatst worden 
naar de nabijgelegen Intensive Care Unit (ICU, 
met een capaciteit van 4 bedden) voor opscha-
ling van zorg. Op deze ICU krijgt de patiënt inten-
sievere zorg aangeboden. De ICU is géén aparte 
afdeling, maar een annex aan de kleine eenheid 
van 12: bij overplaatsing naar de ICU gaat de me-
dewerker (waarmee de patiënt een vertrouwens-
relatie heeft) ook mee. Het verblijf op de ICU is zo 
kort mogelijk maar zolang als nodig. 

Zodra de regie door de patiënt voldoende te-
ruggewonnen is en de crisis voldoende onder 
controle is, kan de patiënt terug naar huis met 
ondersteuning van de partners in de zorg. Indien 
er een iets langer intramuraal traject nodig blijkt 
wordt de patiënt overgeplaatst naar één van de 
ID’s (zie verder) of een andere behandelafdeling 
van Asster.

2. ID
Binnen de cluster “afhankelijkheid” (Libra) en 
de cluster “psychosezorg” (Orion) wordt een 
Intensieve Dienst (ID) gecreëerd. Zo’n ID bestaat 
uit 2 X 11 of 2X12 bedden en beschikt ook over 
2 “crisisbedden”. De ID is een acute opname-af-
deling voor patiënten met een gekende diagnose 
en behandeltraject die op de betreffende afdeling 
gespecialiseerde behandeling krijgen aangebo-
den. De ID’s zijn relatief kleine afdelingen met 
een verhoogde personeelsomkadering. Deze 
eenheden beschikken naast crisisbedden, ook 
over voldoende comfortkamers en –ruimtes. Op 
de crisisbedden kunnen crisissen van gekende 
patiënten of patiënten met een duidelijke proble-
matiek opgevangen worden.

Op de ID voor psychosezorg en de ID voor af-
hankelijkheid ligt de focus op crisisinterventie bin-
nen de desbetreffende zorgcluster. Bij de HIC ligt 
de klemtoon op crisisbehandeling voor personen 
met uiteenlopende pathologieën en niet op ge-
specialiseerde interventies in functie van de aard 
van de problematiek.

Naast de ID’s zijn er ook gespecialiseerde afde-
lingen voor volwassenen met persoonlijkheids-
stoornissen, somatoforme stoornissen, seksuele 
gedragsstoornissen en dubbele diagnose (men-
tale beperking en psychiatrische problematiek). 
De gespecialiseerde afdeling voor jongvolwasse-
nen beschikt ook over een crisisbed.

Crisisopnames kunnen ook plaats vinden op de 
crisiseenheid van kinder- en jeugd- psychiatri-
sche afdeling Spika en op de ouderenpsychiatrie.

3. Enkele neven-effecten van de bevriezing 
van bedden en intensifiëring van zorg
De bevriezing van bedden en meer bepaald de 
intensifiëring van zorg heeft een aantal gunstige 
neveneffecten.
1. Alle afdelingen van Asster zullen in de nabije toe-

komst enkel nog over één- en tweepersoons-
kamers beschikken. Meerpersoonskamers (> 
2) worden afgeschaft.

2. Crisis-afdelingen zullen over één of meer com-
fortrooms beschikken.

3. Ruim de helft van de afdelingen van Asster zal 
slechts 23 of minder bedden tellen. De meeste 
afdelingen zijn opgedeeld in subeenheden van 
10 tot maximum 15 plaatsen.

4. Het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen 
is reeds sterk gedaald. Met intensifiëring van 
zorg hopen wij dit aantal nog te doen dalen.

5. Naast “meer nabijheid” en intensievere zorg, 
wordt op diverse afdelingen ook ruimte ge-
creëerd voor nieuwe projecten zoals bv. out-
reach en inzet van ervaringsdeskundigen en 
naasten.

6. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie zal ge-
experimenteerd worden met een comfortgar-
den. Het is de bedoeling om soortgelijke tuinen 
voor de volwassen-psychiatrie uit te bouwen.

De meeste afdelingen zullen minder dan 23 bedden tellen. 
In Asster worden alle 3- en 4 persoonskamers 
afgeschaft: het ziekenhuis kent dan enkel nog één en 
tweepersoonskamers. 
Er wordt ingezet op comfortrooms en comfortgardens.

“
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ROADMAP
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OVER ZORGCIRCUITS EN ZORGPROGRAMMA‘S
‘Roadmap to clarity’

Zorg-innovatie via netwerking vraagt om nieuwe 
paden naar heldere doelen.
In dit artikel wordt duiding gegeven bij de keuze 
van het Netwerk RELING om zorginnovatie te 
operationaliseren via zorgprogramma’s. Naar 
aanleiding van een probleemanalyse vanuit he-
likopterperspectief werden een drietal kernele-
menten geformuleerd waarop vanuit netwerking 
kan worden ingezet, namelijk: herstel-ondersteu-
nende zorg, betere zorgcontinuïteit en de inzet 
van ervaringsdeskundigheid. En dit telkens te re-
aliseren vanuit het ‘patiënt centraal’ perspectief. 
Voor de betekenis van de term ‘zorgprogramma’ 
beroepen we ons op de publicatie “Een pragma-
tisch en patiëntgericht raamkader voor de gees-
telijke gezondheidszorg. P. De Meulemeester, E. 
Nassen, G. Molenberghs en P. Bellings, 1998”.

Door David Dol
Netwerkcoördinator RELING

Overzicht van en samenhang tussen de verschillende perspectieven van het raamkader

De gids “Naar een betere geestelijke gezondheid, 
door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwer-
ken” koppelt de opdracht om zorgprogramma’s 
geestelijke gezondheidszorg te optimaliseren 
aan het ontstaan van regionale netwerken. De 
opdracht bestaat erin om alle bestaande modu-
les in de netwerkregio in kaart te brengen en dat 
aanbod per zorgprogramma uit te zetten tegen-
over de noden van de regio. Op deze manier wor-
den leemtes en doublures zichtbaar. Vervolgens 
kan het netwerk aan de slag gaan om via het 
verschuiven van middelen en het wijzigingen van 

kernopdrachten van partners betere antwoorden 
te vinden op de gedetecteerde noden. Dit alles 
moet vooral leiden tot een meer coherente en 
kwalitatief ‘betere zorg’, waarbij evenwel ook 
efficiëntiewinsten kunnen worden geboekt. Toch 
is het belangrijk de netwerkopdracht regelmatig 
los te zien van de ontegensprekelijke nood aan 
meer middelen voor geestelijke gezondheidszorg 
in zijn totaliteit. Netwerken hebben hierop geen 
impact, wat niet wil zeggen dat ze niet mee ijve-
ren voor ‘meer zorg’.

In het Netwerk RELING baseren we ons steeds 
uitdrukkelijker op een drietal zorgprogramma’s, 
namelijk: crisiszorg (ongeplande zorg), behan-

deling & rehabilitatie (geplande zorg met relatief 
voorspelbare einddoelen en doorlooptijden) en 
langdurige zorg (geplande zorg met eerder open 
einddoelen en doorlooptijden). Niettegenstaande 
er inhoudelijk heel wat verbanden bestaan tus-
sen deze drie zorgprogramma’s onderscheiden 
ze zich voornamelijk door de manier waarop men 
de toegankelijkheid tot de zorg, de inzet van ex-
pertise en de diverse werkvormen organiseert. 
Zo verreist bijvoorbeeld crisiszorg een constante 
bereikbaarheid en een garantie tot snelle opstart 
van handelen terwijl de langdurige zorg duurzame 
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“In een veranderende geestelijke gezond-
heidszorg vindt het functiegerichte denken 
steeds meer ingang. Het functiegerichte 
denken sluit nauw aan bij een patiënten-
perspectief en vult het traditionele structu-
rele voorzieningenperspectief aan. Daarbij 
bestaat de behoefte aan een kader dat de 
verschillende perspectieven integreert en 
in een logisch verband plaatst.”

“Modules worden gevormd door bepaalde 
zorgfuncties die in een bepaalde modus 
(tijdsduur, locatie, periodiciteit, bescher-
mingsgraad) aan een bepaalde doelgroep 
worden aangeboden. Uit de drie functione-
le dimensies (zorgfunctie, modus en doel-
groep) volgt de structurele organisatie van 
de zorg in zorgeenheden, voorzieningen, 
zorgcircuits en regionale netwerken.”

“Het raamkader biedt mogelijkheden om in 
een bepaalde regio het zorgaanbod in kaart 
te brengen en om zorgcircuits te ontwik-
kelen. Het kan het algemene beleid in de 
geestelijke gezondheidszorg inspireren.” 

Uit “Een pragmatisch en patiëntgericht  
raamkader voor de geestelijke 
gezondheidszorg.”

planning, maatwerk en opvolging vraagt die door 
verschillende partners samen wordt uitgevoerd in 
een steeds veranderende context. 

Doorheen elk zorgprogramma hebben we aan-
dacht voor de vijf functies zoals beschreven in 
bovengenoemde gids: 
1. activiteiten inzake preventie, promotie 

van de GGZ, vroegdetectie, screening en 
diagnosestelling

2. ambulante intensieve behandelteams voor 
zowel acute als chronische psychische 
problemen

3. rehabilitatieteams die werken rond herstel en 
sociale inclusie 

4. intensieve residentiële behandelunits voor 
zowel acute als chronische psychische pro-
blemen wanneer een opname noodzakelijk is

5. specifieke woonvormen waarin zorg kan 
worden aangeboden indien het thuismilieu 
of het thuis vervangend milieu hiertoe niet in 
staat is.

Dit maakt dat zorgprogramma’s over alle zorg-
lijnen heen lopen (nuldelijn, eerstelijns, twee-
delijns,…) en raakvlakken vertonen met andere 
zorgcircuits (vb. kinderen en jongeren,…) en sec-
toren (vb. VAPH, samenlevingsopbouw,…). Deze 
erg brede benadering zorgt ervoor dat ontwik-
kelingen eerder traag verlopen maar gefundeerd 
zijn op een doorgedreven samenwerking over 
muren en sectorgrenzen heen. 

Basiskenmerken van de zorgprogramma’s 
RELING:
Met voortschrijdend inzicht en vanuit gezamen-
lijke visievorming schuiven de netwerkpartners 
RELING steeds nadrukkelijker enkele belangrijke 
basiskenmerken naar voren waaraan de gees-
telijke gezondheidszorg van de toekomst moet 
voldoen. Deze staan uitvoerig omschreven in 
werk- en visieteksten die zijn ontstaan naar aan-
leiding van brainstormoefeningen, debatsessie, 
denkdagen en werkgroepen. Het netwerkcomité 
heeft de visie-elementen gaandeweg bekrachtigd 
en via o.a. het subregionaal overleg en concrete 
projecten worden ze verder uitgedragen en ge-
implementeerd in modules van toekomstige zorg-
programma ‘s. 

Geestelijke gezondheidszorg is herstel-onder-
steunende zorg 
“Herstellen is wat de patiënt doet. Herstel-
ondersteuning is de hulp die hij daarbij krijgt. 
Herstelondersteunende zorg is wat de zorg hierin 
bijdraagt.” (Droës, ea)

In de te ontwikkelen zorgprogramma’s staan de 
cliënt en zijn context in herstel centraal. De rol van 
de cliënt en zijn context verandert van passieve 
ontvanger van zorg in die van ervaringsexpert in 

het eigen leven die richting geeft aan zijn herstel-
proces en zich daarbij desgewenst door profes-
sionelen laat bijstaan. 

Modules die onderdeel uitmaken van zorgpro-
gramma’s evolueren daarom steeds meer naar: 
• het inzetten op zelfregie en gedeelde 

besluitvorming; 
• het werken met persoonlijke herstelplannen sa-

mengesteld uit unieke, individuele combinaties 
van zorg en ondersteuning en zo goed moge-
lijk bestand tegen het soms grillige verloop van 
een hersteltraject;

• het samenwerken met (familie-)ervaringsdes-
kundigen in de organisatie van de zorg en 
tijdens interventies;

• het hanteren van interventies van bewezen 
waarde zoveel mogelijk aangeboden in de 
maatschappelijke omgeving van de cliënt. 

Activiteiten zoals: lotgenotencontact, psycho-
educatie, de herstelacademie, ervaringsdes-
kundigen in zorg en participatie,… worden fun-
damenteel onderdeel van alle modules, telkens 
in een aangepaste vorm. Daarnaast worden 
de herstel-ondersteunende basisattitudes van 
hulpverleners en zorgverstrekkers verder aan-
gesterkt. Elk hulpaanbod (van preventief tot 
curatief) staat in het teken van maatschappe-
lijke participatie zoals op dat moment door de 
cliënt en zijn context als wenselijk aangegeven. 
Verschillende netwerkpartners zijn al herstel 
bevorderende ontwikkelingstrajecten gestart en 
passen hun aanbod systematisch aan. Ze kun-
nen voor ondersteuning o.a. beroep doen op de 
netwerk IRB-coachen, opgeleid in de ‘Individuele 
Rehabilitatie Benadering’ (Rehabilitatie’92) met 
steun van FOD Volksgezondheid. 

Geestelijke gezondheidszorg is toegankelijk
Door de verhoogde aandacht voor geestelijke 
gezondheid in de maatschappij en door de uit-
bouw van basis geestelijke gezondheidszorg in 
de eerste lijn en welzijn komen potentiele cliën-
ten sneller in aanraking met een gepast aanbod. 
(vroeg-)Detectie en kortdurende interventies in 
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Zeven goede redenen om geestelijke 
gezondheidszorg te integreren in de 
eerstelijnszorg (dr. Geert Pint)
1. De grote lijdensdruk door psychische 

problemen.
2. Mentale en fysieke problemen zijn met 

elkaar verweven.
3. De treatment gap voor psychiatrische 

aandoeningen is groot.
4. De ervaren hoge drempel naar  

psychische hulp.
5. Toegankelijke eerstelijnszorg is een 

mensenrecht, ook voor personen met 
psychiatrische problemen.

6. De betaalbaarheid en kostenef-
fectiviteit van vroegdetectie en 
eerstelijnsinterventies.

7. De effecten op vlak van de algemene 
gezondheid van burgers.

de eerstelijnszorg en welzijn hebben hun effici-
entie al meermaals bewezen bij de aanpak van 
milde psychische klachten. Daarnaast hebben ze 
twee bijkomende positieve effecten: het vermij-
den van onnodige lijdensdruk bij burgers die an-
ders pas in een latere fase gepaste hulp krijgen 
en het verminderen van de druk op de gespeci-
aliseerde zorg. Werkmodellen om de deskundig-
heid van geestelijke gezondheid te versterken in 
de nulde en eerste lijn en welzijn zijn:
• laagdrempelige adviesverlening en supervisie 

door specialisten
• co-housing van generalistische en specialisti-

sche hulpverleners
• geplande en gedeelde zorg bij erg complexe 

zorgsituaties waarbij men vlot moet kunnen 
op- en afschalen in zorg

• collaboratieve hulpverlening waarbij specialis-
tische hulpverleners zich beperkt en voor zeer 
gerichte taken inschakelen in de eerstelijns-
zorg (Gask, e.a.) 

In de schoot van de netwerksamenwerking ont-
stonden al verschillende initiatieven die hierop 
inzetten, o.a.: de ‘Peer-support’ activiteiten bij 

een armoedevereniging, vormings- en supervi-
sieacties door specialisten bij eerstelijnspartners, 
team EKWO (voor sociale huurders met psy-
chische noden) en team CABRIO (voor dak- en 
thuislozen), de ‘eerstelijnspsychologische func-
tie’, enzovoort. 

Bij nood aan gespecialiseerde zorg is de link tus-
sen detectie en aanbod best zo duidelijk en kort 
mogelijk. Hier loopt het echter nog vaak mis, tot 
frustratie van iedereen. Op zoek naar de oorza-
ken hiervan stoten we vaak als eerste op de ca-
paciteitstekorten, vooral tastbaar in de ambulante 
geestelijke gezondheidszorg, die maken dat de 
toegang tot gespecialiseerde zorg traag verloopt 
of zelfs blokkeert. Zoals eerder gesteld hebben 
netwerken echter geen impact op de totale be-
schikbare capaciteit geestelijke gezondheidszorg 
van een zorgregio. 

Netwerken kunnen wel inzetten op ‘verschuivin-
gen van capaciteit’, zowel op vlak van locaties 
(binnen de eigen regio) als op vlak van zorg-
vormen, wanneer dit de kwaliteit van de zorg 
te goede komt. Zo werd bijvoorbeeld - door het 
ontstaan van de mobiele teams uit het ‘bevrie-
zen’ van bedden - voor een belangrijke groep 
zorgvragers een nieuwe toegang tot zorg gecre-
eerd. We stellen zelfs vast dat de gebruikers van 
mobiele zorg deels een ander ‘publiek’ zijn dan 
de gebruikers van de residentiële of ambulante 
zorgvormen. De gewijzigde ‘plaats’ van behan-
deling maakt dat behandel- en begeleidingsvor-
men moeten worden aangepast. Ook de aard 
van de beschermingsgraad wijzigt doordat men 
meer beroep kan doen op de directe omgeving. 
De mobiele zorg bereikt cliënten die ambulant of 
residentieel soms moeilijk of niet in zorg geraken. 
Op deze manier verrijken ze, met verschuivingen 
van bestaande middelen, het totale aanbod aan 
zorg voor de regio. De effecten van die rijkere 
diversiteit in benaderingswijzen en zorgvormen 
vraagt echter verder onderzoek.

Een ander voorbeeld is het regionaal centralise-
ren van (aan-)meldpunten waarover nagedacht 

wordt bij het ontwikkelen van de zorgprogram-
ma’s crisiszorg en langdurige zorg. Ook hier gaat 
het om het ‘anders’ inzetten van een deel van de 
resources van partners. Door bewust een aantal 
deeltaken regionaal samen te gaan organiseren 
beogen we om de kwaliteit van het totaalaanbod 
op te krikken, de toegankelijkheid van de zorg te 
verbeteren en eventueel zelfs om efficiëntiewin-
sten te boeken, al is dit laatste niet het meest lei-
dende principe. 

Geestelijke gezondheidzorg is een continuüm 
van zorg 
Het geestelijke gezondheidslandschap is door-
heen de jaren erg gefragmenteerd en los van 
elkaar georganiseerd geraakt. De groeiende sec-
tor aan privé gevestigde therapeuten en het ver-
maatschappelijken van basis geestelijke gezond-
heidszorg naar de eerste lijn en welzijn dreigen 
die verbrokkeling nog te vergroten. Met als gevolg 
dat cliënten nog meer overgangen in zorg moeten 
doormaken. In netwerkverband proberen we die 
overgangen te vermijden waar het kan en te ver-
beteren waar het moet. 

De samenwerking die nodig is om dit te realise-
ren zal steeds meer onderwerp van bespreking 
worden op het subregionale (lokale) niveau. Daar 
ontmoeten de verschillende hulpverleners en or-
ganisaties elkaar om de patiëntenstromen voor 
hun subregio beter georganiseerd te krijgen. Er 
worden regio-eigen afspraken gemaakt rond com-
municatie, zorgoverleg en ‘warme overdracht’. Er 
zijn al partners die bij verwijzingen naar elkaar de 
eigen aanmeld- en intakeprocedures laten varen, 
tot grote tevredenheid van cliënten en hulpver-
leners. Af en toe moeten onderlinge afspraken 
worden herbevestigd of herzien. Maar nu al ge-
ven lokale samenwerkingen invulling aan leem-
tes in het zorgaanbod doordat zorgpartners hun 
aanbod, onder invloed van elkaar, veranderen en 
aanpassen. 

Geestelijke gezondheidszorg wordt verbin-
dend georganiseerd 
Om bovenstaande inhoudelijke kernelementen te 
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kunnen realiseren moeten we de manier waarop 
geestelijke gezondheidszorg vandaag is georga-
niseerd bijstellen. Om ervoor te zorgen dat zowel 
cliënten als mantelzorgers, eerstelijnshulpverle-
ners, welzijnswerkers en gespecialiseerde hulp-
verleners beter in hun kracht komen te staan la-
ten we ons leiden door het subsidiariteitsbeginsel. 
Dat is een algemeen organisatieprincipe waarbij 
een hoger (gespecialiseerd) niveau niet doet of 
overneemt wat een lager (regulier) niveau kan 
doen.

De World Health Organisation (WHO) gaat in zijn 
adviezen evenwel nog verder. Sectoren met een 
structureel tekort aan specialistische hulpverle-
ners om in alle noden te voorzien worden door de 
WHO geadviseerd om bepaalde specialistische 
(deel-)taken te laten uitvoeren door eerstelijns 
hulpverleners, welzijnswerkers en mantelzorgers. 
Uiteraard met de nodige steun en back-up van 
de specialistische collega’s. Dit verhoogt o.a. de 
effectiviteit van het aanbod op populatieniveau 
(Tornicoff, e.a.). De WHO verwerkte deze vorm 
van subsidiariteit in een organisatiemodel voor 
geestelijke gezondheidszorg. In verschillende 

subregio’s van het netwerk ontstaan vandaag sa-
menwerkingsverbanden tussen gespecialiseerde 
en reguliere diensten in het kader van kennisde-
ling en wederzijdse ondersteuning of worden be-
staande initiatieven uitgebreid en verankerd.

Daarnaast laten we ons ook leiden door de basis-
principes van de ‘Innovatieve Arbeidsorganisatie’ 
(IAO) waarbij bepaalde zorgopdrachten niet lan-
ger aan monodisciplinaire of mono-specialistische 
teams (en organisaties) worden toegewezen maar 
‘herverdeeld’ worden aan interdisciplinaire sa-
menwerkingen over de muren van voorzieningen 
heen. Dit vraagt echter, naast netwerksamenwer-
king, ook een nieuw beleids- en aansturingsmodel 
waarbij verantwoordlijkheden en keuzeopties zo 
dicht mogelijk bij de uitvoerende hulpverleners 
worden gelegd. Op die manier ervaren de cliënt, 
de hulpverleners en de mantelzorgers die samen-
werken in unieke netwerkteams rond individuele 
casussen de nodige manoeuvreerruimte tot maat-
werk. Vooral bij meer complexe en uitdagende 
situaties bewijst deze benadering zijn nut (Van 
Hootegem, e.a.).

Binnen elk zorgprogramma dienen we dus na te 
denken over de manier waarop we de cliënt, zijn 
context, de eerste lijn, welzijn en andere maat-
schappelijke actoren zo goed mogelijk in hun 
kracht kunnen zetten zodat ze zelf een aantal 
(deel-)taken aankunnen. Dit vraagt van deze net-
werkpartners een zekere bereidheid om hierop in 
te zetten en tegelijkertijd van de gespecialiseerde 
hulpverleners dat ze gericht, flexibel en vlot in-
springen op momenten dat het nodig is. 

Samen’werken’ gebeurt op de ‘werk’vloer.
Vanuit de netwerksamenwerking werden tot nog 
toe bovenstaande kernelementen en waarden 
doorgesproken en bekrachtigd. Ze worden ook 
al in praktijk omgezet via enkele samenwer-
kingsprojecten. Deze leren ons dat het niet altijd 
gemakkelijk is om aan de hand van de nieuwe 
zienswijzen veranderingen te realiseren. Vaak 
vallen we toch terug in oude patronen die we 
vanzelfsprekend zijn gaan vinden. Of botsen we 
tegen structurele elementen die onze intenties 
verhinderen. Dit hoort echter bij veranderingen 
en we zullen manieren moeten vinden om hier-
mee om te gaan zodat processen niet blokkeren. 
Alle netwerkpartners worden nu uitgedaagd om 
nieuwe voorwaarden te scheppen waardoor pa-
tiënten, naastbetrokkenen en hulpverleners van 
rol kunnen veranderen. Want uiteindelijk is het 
daar, in trialoog, dat de meest ingrijpende ver-
anderingen plaats zullen vinden. Veel en open 
communicatie, de durf om op een verantwoorde 
wijze dingen anders te gaan doen en wederzijds 
vertrouwen zullen van doorslaggevend belang 
zijn. Daarom vragen we aan al de medewerkers 
van netwerkpartners om mee te zoeken naar cre-
atieve oplossingen en innovatieve insteken: hoe 
situatiegeboden en klein ook, want vele kleintjes 
maken één grote! Het netwerk RELING zal daar-
naast blijven inzetten op verbindingen met de 
eerstelijns zorgraden, de regionale zorgzones 
en op netwerking met andere sectoren. Zodat we 
sterke zorgprogramma ’s kunnen uitwerken die 
over alle drempels en muren heen reiken.  
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Naar een betere GGZ
Taskforce 107

BESTUURLIJK INHOUDELIJK

CONCREET

VERBINDEND

Comité

Subregionaal overleg

WG Resources
ZP crisiszorg 
(IAO traject)

ZP landurige 
zorg

ZP behandeling 
en rehabilitatie

Noord-Limburg

West

Herkenrode

Haspengouw

NOOLIM

LIGANT

LPNAH

ZAG

RZP 7

Gezin centraal 
N-Limburg

Vlaams 
Overlegplatform

FORUM2020

RIMO

RZP 8

ELZ Noord-Limburg

ELZ West-Limburg

ELZ Midwestlim

ELZ Herkenrode

ELZ Haspengouw

F1

F2

F3

F4

F5

· Mobiele werking dubbeldiagnose

· Mobiele herstelteams

· EKWO

· Daklozenbeleid Hasselt,  
  Sint- Truiden, Pelt

· Intensieve Diensten (residentieel)

· Mobiele Crisisteams

· Telefonische consult door CGG’s

· Regionale Kruispunten

· CABRIO (Pelt, Sint-Truiden)

· Job-art

· High Intensive Care (residentieel)

· Mobiel Zorgwonen

· Dialoog met asielcentra

· Traject individuele rehabilitatie  
  benadering

· Vorming en supervisie eerste lijn  
  en welzijn

· Dialoog doelgroep 
  jongvolwassenen

· Peer support ‘Onder Ons’,  
  Leopoldsburg

· Housing First Hasselt, Sint-truiden

· Tafels van Indicatiestelling

· Projecten zorg- en campuswonen

· TANDEM & AANZET

· Crisisnetwerk

· Herstelacademie Limburg

· Uitrol eerstelijnspsycholoog

· Samenwerking Suicidepreventie

· Week van de GGZ (stickeractie)

· Regionale zorgteams langdurige  
  zorg

· ...

38



In de schematische voorstelling van het netwerk RELING worden alle overlegorganen 
en verbindingen van het netwerk gevisualiseerd.  De concrete projecten (onderaan het 
schema) worden gerealiseerd via netwerkinitiatieven die op bestuurlijk, inhoudelijk en 
verbindend vlak worden gevoed vanuit netwerkoverleg in dialoog met de taskforce 107, 
bestaande uit alle betrokken overheden. Het zijn die realisaties die de beoogde zorgin-
novatie concretiseren en de netwerkdoelen zorgcontinuïteit, herstel en patiëntparticipatie 
waarmaken. Deze groeiende lijst van initiatieven zal met een sneeuwbaleffect de ingezette 
hervorming van de geestelijke gezondheidszorg steeds beter voelbaar maken.  

Volg het netwerk RELING via de website www.reling.be of via facebook. 

Teamnaam sectoroverschrijdend multi-disciplinair team
CABRIO 
Outreachend werken naar dak- en thuislozen 
Job-art 
Gespecialiseerde trajectbegeleiding naar werk voor  
personen met een psychische kwetsbaarheid
MWDD 
Mobiele werking dubbeldiagnose (mentale beperking en 
psychische en/of gedragsproblemen)
EKWO
Eigen Kracht Wonen: Vlaams project rond aanklampende 
zorg bij sociale huurders

Netwerk
FORUM2020 
Netwerk VAPH voorzieningen Limburg 
LIGANT 
Netwerk GGZ kinderen en jongeren Limburg
LPNAH 
Limburgs Platform Niet-Aangeboren Letsel
NOOLIM
Netwerk GGZ Volwassenen Oost-Limburg
ZAG
Zorg Aan Geïnterneerden HvB Antwerpen

Organisatie
RIMO 
Samenlevingsopbouw Limburg
 
Sectoroverschrijdende samenwerking
AANZET 
Aansluitend Ambulent Netwerkgericht Zorgtraject voor  
Ex-gedeTineerden (gevangenis Hasselt)

ELZ: EersteLijnsZorg 
Samenwerkingsverband eerstelijnzorg binnen een bepaalde zone
F#: Funcrieoverleg 
Functieoverleg in kader van ontwikkelingen in functies 1 tot 5 uit de blauwe gids 
CGG: Centra Geestelijke Gezondheid 
Multidisciplinaire ambulante geestelijke gezondheidszorg 
IAO: Innovatieve arbeidsorganisatie 
Re-design methodiek voor het organiseren van arbeid
RZP: Regionaal ZorgPlatform 
Samenwerkingsverband eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg binnen een bepaalde zone
TANDEM: Toeleiding en Aanmelding Na Detentie En Meer
Vlaams project voor zorgcontinuïteit voor gedetineerden die de gevangenis verlaten
ZC: Zorgcircuit
Volledig zorgaanbod van een netwerk voor een doelgroep 
ZP: Zorgprogramma
Logische aaneenschakeling van zorgmodules voor een bepaalde subgroep of rond een 
thematiek

Netwerk Domein

Netwerk eigen overleg Functiegroepen

Extern overleg Zorgprogramma

Legende

Onze partners
Beschut Wonen
Basis
Bewust
De Overstap
Noord-Limburg
West-Limburg Groep LITP

Centrum algemeen welzijn
CAW Limburg 

Centra geestelijke gezondheid, alcohol en 
andere drugproblemen
CGG DAGG
CGG Groep LITP
CGG & CAD Zorggroep Zin

Dienst maatschappelijk werk
DMW Christelijke Mutualiteit 
DMW De Voorzorg 
DMW Liberale Mutualiteit 

Gezinszorg
Familiehulp Limburg
Landelijke Thuiszorg
OVT Homecare
Solidariteit vr het Gezin
Thuishulp De Voorzorg 
Thuisverzorging Eerste Lijn

Revalidatiecentra
Reval Groep LITP
Validag

Thuisverpleging
Thuisverpleging De Voorzorg
Wit Gele Kruis Limburg

Uit het werkingsgebied
Huisartsenkringen
Psychologenkringen

Ziekenhuizen
JESSA Ziekenhuis
Maria Ziekenhuis Noord-Limburg
Psychiatrisch Ziekenhuis Asster
Sint Franciskus Ziekenhuis
Sint-Trudo Ziekenhuis

Andere partnerorganisaties
GTB Limburg (gespecialiseerde trajectbegeleiding)
KLAV (Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond) 
LEF (Limburgs Ervaringsdeskundigen Forum)
LISTEL (Limburgs overleg eerstelijnszorg)
LOGO Limburg (lokaal gezondheidsoverleg)
LSB² (Limburgs steunpunt Lokaal Sociaal Beleid)
Netwerk Zorg voor Geïnterneerden Antwerpen/
Limburg
PVT Asster (psychiatrisch verzorgingstehuis)
Similes (familievereniging)
Uilenspiegel (patiëntenvereniging)
VAD (Vereniging voor alcohol en andere 
drugproblemen)
VVBV (Vlaamse vereniging Behandelcentra 
Verslaafdenzorg)
ZorGGroep Zin (fusie van CAD Limburg  - centrum 
voor alcohol en andere drugproblemen - en VGGZ 
- centrum geestelijk gezondheid)
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vzw asster
maatschappelijke zetel

halmaalweg 2
3800 sint-truiden

011 78 80 11
www.asster.be


