
Infomoment 

Advies & Coaching GG ADS 



Overzicht 
1. Netwerk geestelijke gezondheid Aalst – Dendermonde – Sint Niklaas 

 1.1 Vermaatschappelijking van de zorg 

 1.2 Netwerk GG ADS 

 1.3 Functies 

2. Advies & Coaching GG ADS (functie 1) 

 2.1 Indeling 

 2.2 Doel 

 2.3 Opdracht 

  Telefonisch advies 

  Oriëntatiefunctie 

  Deskundigheidsbevordering 

3. Contact 

2 



1. Netwerk GG ADS 

 situering en informatie 

3 



1.1 Vermaatschappelijking van de 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
 
 

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

● Doel van deze hervorming is de ontwikkeling van een 

gemeenschapsgerichte GG door de realisatie van 

zorgnetwerken en zorgcircuits. 
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● De ≠ 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. 

● Krachtlijnen 

○ Continuïteit van de zorg door nauwe 
samenwerking ts verschillende partners 

○ Subsidiariteitsprincipe/getrapte zorg/ketenzorg 

○ Cliënt centraal (herstelondersteunende zorg) 

● Wettelijke basis: artikel 11 en artikel 107  
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Meer informatie m.b.t. tot art. 107 

http://www.psy107.be/ 
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 1.2 Netwerk GG ADS 

Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas 

 
 
●Bedoeling om samen strategieën uit te werken, die een 

oplossing bieden voor alle geestelijke gezondheids-
zorgnoden die bij de bevolking in deze regio leven. 

●  De uiteindelijke doelstelling van een “artikel 107-project” is 
continuïteit van de zorg voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. 
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Situering 
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1.3 5 Functies 

Functie 1 

Activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, 

vroegdetectie, screening en diagnosestelling en 

ambulante therapie. 

Functie 2 
Mobiele teams voor de acute (2a) en de mobiele 

teams voor de langdurige GGZ-problemen (2b) 

Functie 3 

Rehabilitatieteams die werken rond reïntegratie 

en sociale inclusie (op vlak van arbeid, vorming, 

vrije tijd en ontmoeting). 

Functie 4 

Intensieve residentiële behandelunits voor zowel 

de acute als langdurige GGZ-problemen indien 

ziekenhuisopname noodzakelijk is. 

Functie 5 

Specifieke woonvormen waarin zorg aangeboden 

kan worden indien het thuismilieu of het 

thuisvervangend milieu niet in staat is 

om de nodige zorg te organiseren. 



2. Advies & Coaching GG ADS 
 (functie 1) 
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2.1 Indeling 

 

a) Primaire preventie, promotie, beeldvorming, 

destigmatisering 

b) Secundaire preventie: zorgpad voor suïcidepogers 

c) Deskundigheidsbevordering, advies, coaching, 

vorming 

d) Ambulante diagnostiek en behandeling 
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2.2 Doel 

Ondersteuning van hulpverleners in de zorg 
voor mensen met (vermoeden van) een 
psychische kwetsbaarheid. 
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2.3 Opdracht 

● Telefonisch advies 

● Oriëntatiefunctie 

● Deskundigheidsbevordering 
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Telefonisch advies  

●  Via algemeen nummer 0499 90 49 44 

●  Permanentiesysteem elke werkdag van 9u - 12u  

●  Algemeen of casus-specifiek 
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Oriëntatiefunctie 

●Informatie rond ggz - aanbod en mogelijkheden 

uitbouwen netwerk 

●Ondersteunen en meedenken in de zoektocht 

naar geschikte hulpverlening 

●Nauwe samenwerking bevorderen met andere 

eerstelijnsdiensten  
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Deskundigheidsbevordering 

● Coaching 

● Vorming 

● Intersectorale intervisie 
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COACHING  

 

●Samen opzoek gaan naar handvaten via een 
gestructureerde methodiek 

●1-malig of structureel 

●Eerder casus gebonden  

●In groep en individueel  

●We werken anoniem 

●Gratis 
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VORMING 

 

● Vorming aanbieden 

(in samenwerking met andere relevante partners) 

● Prijs op aanvraag 
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INTERSECTORALE INTERVISIE 

 
●Steeds in groep 

●Collegiale ondersteuning en advisering a.d.h.v. casussen 

(aangebracht door deelnemers) 

●Doelstelling: bevordering van deskundigheid over 

verschillende sectoren heen 

●Moderator via gestructureerde methodiek 
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●Praktisch 

○ +/- 15 deelnemers 

○ Jaarlijks twee intervisieperiodes (3 sessies)  

○ Gratis 
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Contact 

●Website: www.ggzads.be 

●Teamcoach: Annelies De Feyter 

 

    0499/90 49 44 

    volgt 

Brusselsestraat 90, 9200               
Dendermonde 
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