FICHE “Psychiatrisch Expertiseteam”
IDENTIFICATIE
Organisatie: Psychiatrisch Expertiseteam
Sector: Geestelijke Gezondheidszorg
Werkingsgebied: Regio Noord-West-Vlaanderen (Groot Brugge, Houtland, Oostkust, Oostende &
Westkust)
Samenwerkingsverband tussen: diverse GGZ-actoren uit de regio (CGG en initiatieven Beschut
Wonen)
Startjaar: 2013
Contactpersoon:
naam: Arne Ruckebusch
adres: Langestraat 113
tel: 050/342424
mail: arne.ruckebusch@netwerkggzregionw-vl.be
website: www.netwerkggzregionw-vl.be
OMSCHRIJVING
Aanleiding:
De zorgvernieuwing binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (Artikel 107), waarbij we met het
Psychiatrisch Expertiseteam Functie 1 willen vormgeven (zie doelstellingen hieronder).
Doelstellingen
• Screening
• Vroegdetectie & -interventie
• Ondersteuning eerstelijn & mantelzorg
• Toeleiding GGZ
Doelgroep
• Eerstelijnsactoren die problemen ondervinden in het werken met clienten met (het
vermoeden van) een geestelijk gezondheidsprobleem.
• (Jong)volwassenen (16+) van wie vermoed wordt dat ze kampen met een geestelijk
gezondheidsprobleem.
Korte beschrijving van de werking
Het Psychiatrisch Expertise Team (PET) staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en
indicatiestelling, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, psychoeducatie, vroeginterventie en kortdurende behandeling, toeleiding naar de gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg en vorming en deskundigheidsbevordering. Het doel van deze werking
is het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van ernstige
psychische problemen.
Visie op vermaatschappelijking
In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is er reeds vele decennia een proces bezig van
vermaatschappelijking van zorg. Deze evolutie streeft er naar om de psychiatrische patiënt met
zijn/haar mogelijkheden en kwetsbaarheden zoveel mogelijk te integreren in de maatschappij, en
dit op meerdere domeinen (zorg, woonst, daginvulling, etc.). Deze toe te juichen trend zorgt voor
een grotere autonomie voor de patiënt. Met de recente zorgvernieuwing binnen de GGZ (Artikel
107) werd deze vermaatschappelijking een versnelling hoger geschakeld.
Vanuit het Psychiatrisch Expertiseteam (PET) zetten we voor 100% onze schouders onder dit
project. Het is immers onze kernopdracht om eerstelijn, welzijn en mantelzorg te ondersteunen in
hun steeds frequentere ontmoeting met de psychiatrische patiënt. We doen dit op diverse
manieren (zie hierboven).
Eerstelijnsactoren deskundiger maken, overleg, netwerking en zorgafstemming organiseren,
verbinding maken tussen GGZ en niet-GGZ; het zijn kerntaken van PET die ons essentieel lijken
om tot een succesvolle vermaatschappelijking van GGZ te komen.
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