FICHE “Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen
Project/initiatief: Vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg (oftewel GGZvernieuwing) realiseren
Sector: Geestelijke gezondheidszorg
Werkingsgebied:
Samenwerkingsverband tussen: GGZ-organisaties, eerstelijns- en welzijnsactoren, cliënten- en
mantelzorgverenigingen en belendende sectoren (op vlak van ondermeer arbeid en vrije tijd)
Contactadres: Koning Albert I laan 8, 8200 Brugge
Startjaar: 2011
Contactpersoon:
naam: Elise Pattyn (netwerkcoördinator)
adres: Koning Albert I laan 8, 8200 Brugge
tel: 0471470101
mail: elise.pattyn@netwerkggzregionw-vl.be
website: www.netwerkggzregionw-vl.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
De federale overheid heeft de opstart van de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg
geïnitieerd. Door middelen te gaan verschuiven wil men de geestelijke gezondheidszorg
anders gaan organiseren (verschuiving van middelen van residentiële zorg naar zorg die
verschaft wordt in de thuiscontext door mobiele teams). Dit wordt mogelijk gemaakt door
wetsartikel 107, vandaar dat men vaak de term ‘Artikel 107’ plakt op de GGZ-vernieuwing.
Doelstellingen
Het netwerk wil vraaggestuurde, herstelgerichte zorg aanbieden aan iedere persoon met een
psychische kwetsbaarheid die daar nood aan heeft. Hierbij zetten we in op laagdrempelige,
getrapte geestelijke gezondheidszorg waarbij ten allen tijde continuïteit van zorg nagestreefd
wordt. We vertrekken vanuit de natuurlijke context van de cliënt, nl. de maatschappij en
werken dan ook nauw samen met zowel de nulde als de eerstelijn. Bovendien ligt de focus
tijdens het zorgtraject niet enkel op het luik ‘behandeling’, maar naast klinisch herstel gaat
ook aandacht uit naar persoonlijk herstel en sociaal herstel door te focussen op het
(her)opnemen van maatschappelijke rollen. Dit trachten we te realiseren door meer
samenwerking te genereren tussen partners in de zorg.
Doelgroep
Personen die kampen met een psychische kwetsbaarheid, acuut of chronisch, en die
woonachtig zijn in de regio Noord-West-Vlaanderen (Brugge-Houtland-Oostkust-OostendeWestkust)
Korte beschrijving van de werking
De werking van het Netwerk situeert zich op volgende domeinen:
-promotie van mentaal welbevinden en preventie van geestelijke gezondheidsproblemen
-taboedoorbreking ikv destigmatisering van personen met een psychische kwetsbaarheid
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-stimuleren van vroegdetectie en vroeginterventie bij vermoeden van psychische problemen
-deskundigheidsbevordering van de eerstelijn betreffende het omgaan met personen die
kampen met een psychische kwetsbaarheid (door het Psychiatrisch Expertiseteam)
-aanbieden van zorg in de thuissituatie voor personen met een psychische kwetsbaarheid,
zowel voor acute als voor chronische problemen (door het Mobiel Crisisteam en de Mobiel
(behandel)teams)
-persoonlijk en maatschappelijk herstel stimuleren door in te zetten op activering op vlak van
arbeid, vrije tijd, vorming en ontmoeting
-complementair residentieel zorgaanbod aanbieden (zo intensief als nodig en zo lang als
nodig)
-aanbieden van diverse woonzorgvormen voor personen met een psychische kwetsbaarheid
(o.a. beschut wonen, brugwonen, psychiatrisch verzorgingstehuis), maar ook ondersteuning
bieden aan cliënten die beroep doen op sociale huisvesting of op eigen adres wonen.
-ontwikkelen van verknopingstools ikv faciliteren van continuïteit van zorg (bv. aandacht
voor ontslagmanagement, gedeeld ondersteuningsplan,… )
-promoten van herstelgericht werken binnen de geestelijke gezondheidszorg
-inzetten op ervaringsdeskundigheid (empowerment van cliënten)
-stimuleren van het expliciteren van een familiebeleid binnen GGZ-organisaties
Bijgevoegd bij deze fiche kan u een ppt-presentatie terugvinden van de actuele stand van
zaken van het Netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen. Deze ppt. is ook terug te vinden op de
website www.netwerkggzregionw-vl.be.
Visie op vermaatschappelijking
We vertrekken vanuit het principe dat de cliënt best geholpen kan worden in zijn natuurlijke
klimaat, nl. de thuiscontext. Indien een residentiële opname toch vereist is, dient deze zo kort
als mogelijk te zijn. Verder zien we het bieden van geestelijke gezondheidszorg ook niet
louter als het bieden van behandeling van psychische symptomen, maar willen we breder
inzetten op diverse levensdomeinen. Het doel is immers het verhogen van de levenskwaliteit
van de cliënt en dit trachten we te bereiken door zorg op maat te bieden, vertrekkende vanuit
de zorgvraag van de cliënt.
Daarnaast achten we het cruciaal om ook in te zetten op kwartiermaken, want de maatschappij
in al haar geledingen staat niet altijd open voor onze doelgroep. Daarom is het zeer belangrijk
om blijvend aandacht te besteden aan taboedoorbreking en destigmatisering en om proactief
samenwerkingsverbanden op te zetten met reguliere verenigingen.

Update november 2016

_____________________________________________________
Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw
Tillegemstraat 81 8200 Brugge
050 40 70 16 / 0472 53 39 51
www.welzijnsplatform.be
info@welzijnsplatform.be

