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Achtergrond 

 

 

• In België worden mensen met psychische problemen voornamelijk in 
het ziekenhuis behandeld 

 
• België is koploper in het aantal psychiatrische bedden per 1000 
inwoners 

 
• Psychische zorg wordt (nog?)  vaak gelinkt met opname 
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Achtergrond 

 

 

Behandeling in een ziekenhuis is vanuit puur economisch perspectief de 
duurste zorg. 
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Achtergrond  
(o.a. Itinera analyse, 2013) 

 

Tegenover heel wat ernstige aandoeningen staat geen zorg:  

• 17% mensen met een psychose,  

• 45% mensen met een depressies  

• en ruim 60% mensen met een angststoornissen blijft volledig 
onbehandeld. 

  

• Internationaal schat de OESO dat 80% van de personen met een 
zorgbehoefte geen enkele zorg ontvangen.  

 

• Bij ernstige aandoeningen ontvangt slechts de helft van de personen 
zorg. (treatment gap of behandelingskloof) 
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Achtergrond 
 

Treatment gap of behandelingskloof: 
• Periode van 10 jaar tussen de aanvang van de aandoening en eerste 

contact GGZ: opstart van professionele zorg komt veel te laat! 
• Onderbehandeling omwille van: 

• Niet weten waar je hulp kan vragen 
• Financiële redenen (slechts een minderheid) 

• Ondanks problemen wordt de diagnose niet gesteld en wordt er ook 
geen gepaste hulp voorzien 

• Problemen met adequate doorverwijzing 
• Wachtlijsten (onvoldoende doorstroom) 
• Stigma 
• Eigen aan problematiek  
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Achtergrond 

 

Het grootste deel van mensen met GGZ-problematiek worden niet 
bereikt. 
 
Indien mensen met GGZ-problemen worden bereikt: 
• blijkt dit om de minder ernstige GGZ-problemen te gaan 

• Wordt er meestal overgegaan tot opname (duurste vorm van zorg) 
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Achtergrond 

De juiste zorg, op de juiste moment, en op de juiste plek, door de juiste 
persoon 
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Achtergrond 
Getrapte zorg of stepped care 
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Achtergrond 

Evenwichtige zorg of Balanced care 

• Zorg met een brede waaier aan zorgvoorzieningen in de 

maatschappij  

• Niet alleen met focus op opname in een psychiatrisch ziekenhuis, 

want dit is slechts tijdelijk, vooral met focus op hoe de cliënt zo 

zelfstandig mogelijk kan functioneren met oog op kwaliteit voor 

leven (bij voorkeur in natuurlijk leefmilieu) 
Psychische kwetsbaarheid is dan niet meer alleen de verantwoordelijkheid van 

de GGZ, maar van de ‘maatschappij’(gedeelde verantwoordelijkheid) 
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Achtergrond 

Evenwichtige zorg of Balanced care 

• Afstappen van seriële zorg: eerst aanpak van symptomen en dan 

kijken wat persoon met psychische kwetsbaarheid nodig heeft om 

een kwalitatief  leven te lijden 

• Introduceren van en tegelijkertijd behandeling 

(verminderen/stabiliseren van de symptomen) en ondersteuning op 

de verschillende levensdomeinen  
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Artikel 107? 

Hervorming van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
naar een vermaatschappelijking van zorg 

 

 

 

 

 

 

www.psy107.be 
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Naar vermaatschappelijking van de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) 

• In 2010 deden de verschillende overheden in België een oproep om 
een project in te dienen in het kader van de hervormingen 'naar een 
betere geestelijke gezondheidszorg voor de doelgroep volwassenen'.  

• Het doel van deze hervorming is de ontwikkeling van een 
gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg door de realisatie 
van zorgnetwerken en zorgcircuits.  

• Via netwerken van voorzieningen moeten er zorgcircuits gerealiseerd 
worden.  
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Naar vermaatschappelijking van de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) 

 

 

• De verschillende onderdelen van het zorgcircuit zullen in een intensief 
samenwerkend netwerk beter op elkaar worden afgestemd zodat zorg, 
ondersteuning en begeleiding optimaal beantwoorden aan de concrete 
behoeften van personen met psychische problemen.  

• De wettelijke basis hiervoor werd gelegd in artikel 11 en artikel 107 
van de wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. 
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Naar vermaatschappelijking van de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) 
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Naar vermaatschappelijking van de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) 

Artikel 107  Netwerken en zorgcircuits 

• netwerken in een afgebakende regio, getrapte zorg, continuïteit van 
zorg, ketenzorg,… 

• extramurale GGZ (meer outreach/ opnames, gemeenschapsgerichte 
zorg,…  

• herstelondersteunende zorg, cliëntenparticipatie, familieparticipatie, 
ervaringsdeskundigheid,…  
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Naar vermaatschappelijking van de 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
Doel en te verwachten resultaten: 

• alternatieven uitbouwen op intramurale zorg in samenwerking met 
GGZ-partners en diverse niet-GGZ- diensten 

• opvolging realiseren binnen het leefmilieu na ontslag, met focus op 
verschillende levensdomeinen 

• gezondheids- en welzijnsdiensten ondersteunen bij cliënten met 
psychische problemen  

• preventie / vroeginterventie uitbouwen 
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Krachten van een Netwerk Geestelijke Gezondheid 

1. Een zorgnetwerk geeft mogelijkheid tot continuïteit van zorg en 
ketenzorg  

 
Continuïteit van zorg is het doorgeven van zorg voor een cliënt (en 
cliëntsysteem) tussen zorgpartners (liefst naadloos)  
 
Ketenzorg is het aanbieden van zorg door verschillende 
zorgpartners aan een cliënt (en cliëntsysteem) tegelijk in de tijd en 
vanuit een integraal zorgplan.  
Ketenzorg = het leveren van zorg-op-maat met meerdere partners 
voor een cliënt  
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Krachten van een Netwerk Geestelijke Gezondheid 

2. Een zorgnetwerk geeft mogelijkheid tot getrapte/geschakelde zorg  

Getrapte zorg staat voor een weloverwogen inzet van de 
behandelcapaciteit: 
•  op basis van de zorgnoden van een cliënt kiest men voor de minst 

intensieve en minst restrictieve behandeling.  
• het gaat over minimale zorg waar mogelijk en maximale zorg waar 

nodig.  

Dit bevordert de autonomie van de cliënt en vermijdt zorgafhankelijkheid.  
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Krachten van een Netwerk Geestelijke Gezondheid 

2. Een zorgnetwerk geeft mogelijkheid tot getrapte/geschakelde zorg  

Met geschakelde zorg wordt bedoeld dat het over een beweging gaat 
van meer en minder betrokken zorgverleners en specialisaties.  
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Krachten van een Netwerk Geestelijke Gezondheid 
 

 

 

Derde lijn: zorg vanuit een 
residentiële setting 

Tweede lijn: centrum voor geestelijke 
gezondheidszorg, privé-therapeut 

Eerste lijn: huisarts, Thuisverpleging, gezinszorg, 
ergotherapie, kinesitherapie, apotheek, WGC…. 

Zelfzorg/mantelzorg 
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Naar vermaatschappelijking van de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) 

Artikel 107 gaat over zoveel meer dan “afbouw van bedden” 

Mondriaan 

Residentiële zorg 

Serieel 

concurrent 

eigen en enige verantwoordelijkheid 

Autonomie van de hulpverlener (ik) 

zorg zoveel mogelijk door mezelf 

Return eigen voorziening 

Pollock 

Vermaatschappelijking ( toegankelijkheid / onontgonnen terrein ) 

Tegelijkertijd ≠ levensdomeinen 

bondgenoot 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

Autonomie van de pt./cl. (wij) 

Zorg doorgeven naar een meer juistere actor 
(ketenzorg) 

Return voor de pt. /cl 
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Situering Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 
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Situering Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 
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Situering Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 
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Situering Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 

Noord Midden Zuid 

Beveren-Waas 47.937 Aalst 84.760 

Kruibeke 16.590 Hamme 24.753 Lede 18.445 

Sint-Gillis-Waas 19.239 Zele 20.894 Erpe-Mere 19.723 

Sint-Niklaas 75.984 Berlare 14.780 Haaltert 18.250 

Stekene 18.095 Dendermonde 45.573 Denderleeuw 19.830 

Temse 29.492 Buggenhout 14.530 Ninove 38.448 

Waasmunster 10.759 Lebbeke 19.052 Geraardsbergen 33.163 

Totaal subregio Noord 218.096 Totaal subregio Midden 139.582 Totaal subregio Zuid 232.619 

Totaal inwoners Netwerk GG ADS 590.297 
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Situering Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 

Uitbouwen van een zorgnetwerk over 5 bepaalde functies in een 
afgebakende geografische regio voor (jong)volwassenen (16-65 jaar) 

• Over sectoren heen: GGZ, justitie, huisvesting, werk, wonen,…  

• Over doelgroepen heen: algemene GGZ en categorale GGZ 
(forensisch, verstandelijke handicap, verslaving)  

• Over lijnen heen: • 0e (mantelzorg), • 1e (huisarts, 
straathoekwerker, thuisvpk,…), • 2e (psychotherapeut in CGG,…) 
en • 3e (PAAZ, psychiatrisch ziekenhuis,…) •  

• Met cliëntenparticipatie | Met familieparticipatie 
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Situering Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 

• Doelgroep: volwassenen 

• Financiering: herallocatie van bedden in ziekenhuizen 

• Doel: Samenwerken in netwerk met GGZ-partners en eerstelijnspartners uit 
de regio 
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Situering Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 
De 5 functies in het zorgnetwerk Beschrijving volgens ‘Gids’ overheid:  
• F1: activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, vroegdetectie, 

screening, vroeginterventie en gespecialiseerde ambulante diagnostiek 
en behandeling  

• F2: ambulante intensieve behandelteams (in de thuissituatie) voor 
zowel acute (F2a) als chronische (F2b) psychische problemen  

• F3: rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie, 
psychosociale rehabilitatie  

• F4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als 
chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk 
is  

• F5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien 
het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is 
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F1: activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, 
vroegdetectie, screening, vroeginterventie en gespecialiseerde 
ambulante diagnostiek en behandeling  

35 

Opgedeeld in deelwerkgroepen: 

a) Primaire preventie, promotie, beeldvorming, destigmatisering 

b) Secundaire preventie: zorgpad voor suïcidepogers 

c) Deskundigheidsbevordering, advies, coaching, vorming 

d) Ambulante diagnostiek en behandeling 



F2: ambulante intensieve behandelteams (in de thuissituatie) voor 
zowel acute (F2a) als langdurige(F2b) psychische problemen  

Verschuiving van residentiële middelen naar gemeenschapsgerichte zorg (vermaatschappelijking) 

Noot: verschuiving ≠ uitbreiding! 

70 bedden  46,5 FTE + FTE vanuit verschillende actoren  eind 2018 inzet van 54 FTE in de MT  

Mobiel Team Acute Zorg ≠ Mobiel team Langdurige Zorg 

MTAZ MTLZ 

Noord / Midden - Zuid Noord-Midden-Zuid 

2 teams, zelfde werking 3 teams, zelfde werking 
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F2: mobiele teams     WAT? 

MTAZ MTLZ 

een multidisciplinair samengesteld team  een multidisciplinair samengesteld team  

behandeling en begeleiding aan huis  begeleiding en behandeling aan huis 

aan volwassenen  met acute psychiatrisch 
problemen (acuut ≠ urgent!) 

aan volwassenen met een ernstige 
psychiatrische kwetsbaarheid 

begeleidingsduur van max. 4 weken begeleidingsduur is afhankelijk van de zorgnood  

Kosteloos voor cl. Kosteloos voor cl. 
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F2: mobiele teams     voor wie?  
MTAZ MTLZ 

• psychiatrische  crisis: plotse acute 
symptomen 

• psychopathologie aanwezig 
• beperking in maatschappelijk en sociaal 

functioneren 
• indicatie voor gecoördineerde zorg 

(zorgnetwerk) 
 

 

• psychiatrische diagnose, die 
zorg/behandeling noodzakelijk maakt (niet in 

symptomatische remissie)  

• ernstige beperkingen in het sociaal en/of 
maatschappelijk functioneren gepaard gaat 
(niet in functionele remissie) - waarbij de 
beperking oorzaak en gevolg is van een 
psychiatrische diagnose en niet van 
voorbijgaande aard is (structureel c.q. 
langdurig)  

• Indicatie voor gecoördineerde zorg van 
professionele hulpverleners in 
zorgnetwerken 
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F2: mobiele teams   wijze aanmelding?  
MTAZ MTLZ 

Telefonisch 
 
Aanmelden kan enkel via een arts: huisarts, 
psychiater, spoedarts, ... 
 
Bij een juiste indicatie wordt binnen de 24 uur 
een intake gepland waarna beslist wordt of de 
cliënt al dan niet geïncludeerd wordt. 
 
 

Telefonisch  
 
Iedereen kan aanmelden 
 
Intakebundel 
Intakegesprek 
Wachtlijst  
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F3: rehabilitatieteams die werken rond herstel 
en sociale inclusie, psychosociale rehabilitatie  
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F4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute 
als langdurige psychische problemen wanneer een opname 
noodzakelijk is  

 

Afstemming residentiële actoren in het Netwerk GG ADS: 
• Samenwerking bevorderen tussen PZ en PAAZ 

• Differentiatie doelgroep 

• F2 en F4: cascade 
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F5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden 
aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend 
milieu hiertoe niet in staat is 

• Proefprojecten 

• Aanbieden van een continuüm 
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Wat doet art. 107 voor de cliënt/patiënt/zorgvrager? 

• toegankelijker en transparanter maken van zorg 
• Betere doorstroom 
• Inzetten op continuïteit van de zorg 
• Betere levenskwaliteit van mensen met psychische kwetsbaarheid 
• Minder en kortere opnames 
• Zorg in de natuurlijk leefomgeving 
• Zorg op vraag via dialoog met de patiënt 
• Gecoördineerde zorg 
• Zorg volgens stepped care en balanced care: juiste zorg op de juiste 

moment, om de juiste plek door de juiste persoon 
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Wat doet art. 107 voor de hulpverlener in de eerste 
lijn? 

• Toegankelijker en transparanter maken van zorg i.k.v. doorverwijzing 

• Gedeelde zorg: gemeenschappelijke doelen, gedeelde 

verantwoordelijkheid 

• Erkenning van ieders expertise 

• Ondersteuning vanuit gespecialiseerde GGZ 

• Bevorderen van deskundigheid in omgaan met mensen met psychische 

kwetsbaarheid 

• Mede-actor in de zorg 
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Eerstelijnszorg vervult een essentiële rol in 
de GGZ 

1ste lijn maakt deel uit van de trappen in de  getrapte zorg: 

 

• Verbindingspersoon zijn in het aanbieden van een alomvattende en 
gecoördineerde zorg 

• signaalfunctie 

• Samen een gemeenschappelijk doel bereiken: betere levenskwaliteit 
van de cliënt 

• verspreiden van kennis in organisatie 
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“Ge kunt maar zaaien met wat er in uwen 
zak zit” 

 
Bron: historisch (volkswijsheid) 
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Naar vermaatschappelijking van de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) 

Artikel 107 gaat over zoveel meer dan “afbouw van bedden” 

Mondriaan 

Residentiële zorg 

Serieel 

concurrent 

eigen en enige verantwoordelijkheid 

Autonomie van de hulpverlener (ik) 

zorg zoveel mogelijk door mezelf 

Return eigen voorziening 

Pollock 

Vermaatschappelijking ( toegankelijkheid / onontgonnen terrein ) 

Tegelijkertijd ≠ levensdomeinen 

bondgenoot 

Gedeelde verantwoordelijkheid 

Autonomie van de pt./cl. (wij) 

Zorg doorgeven naar een meer juistere actor 
(ketenzorg) 

Return voor de pt. /cl 
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Vragen??? 

 

 

“Qui cache son fou, meurt sans voix” 

 

(Henri Michaux) 
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netwerkcoördinator 
Vanessa De Roo 
Ankerstraat 91 | 9100 Sint-Niklaas 
0495 29 56 35 
netwerkcoordinator@ggzads.be 

www.ggzads.be 
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