
Netwerk Geestelijke 
Gezondheid ADS 

Situering  
Netwerkdag 25 januari 2019 

Vanessa De Roo – Netwerkcoördinator Netwerk GG ADS 



Hervormingen in de GGZ 

• Artikel 107 

• Situering van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
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Artikel 107: 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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Artikel 107: 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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Artikel 107: naar vermaatschappelijking van de 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

Meer informatie m.b.t. tot art. 107? 

http://www.psy107.be/ 
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Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 

• Overkoepelt de organisaties die aan het werk zijn binnen de 
geestelijke gezondheidszorg in regio Aalst, Dendermonde en 
Sint-Niklaas en de eerstelijnspartners uit de regio. 

 

• Men verbindt er zich toe om het bestaande aanbod open te 
stellen voor de totstandkoming en/of het intensifiëring van 
de samenwerking tussen de intramurale (= in het ziekenhuis) 
en de extramurale(= buiten het ziekenhuis, in de 
maatschappij) voorzieningen en het organiseren van de GGZ 
in zorgcircuits. 
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Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst 
Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) 

• Het is de bedoeling dat zij samen strategieën uitwerken, 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 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 

 

12 



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  
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Opgedeeld in deelwerkgroepen: 

a) Primaire preventie, promotie, beeldvorming, 
destigmatisering 

b) Secundaire preventie: zorgpad voor suïcidepogers 

c) Deskundigheidsbevordering, advies, coaching, vorming 

d) ELP 

e) Ambulante diagnostiek en behandeling 



F1: activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, 
vroegdetectie, screening, vroeginterventie en gespecialiseerde 
ambulante diagnostiek en behandeling  
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F2: ambulante intensieve behandelteams (in de thuissituatie) voor 
zowel acute (F2a) als chronische (F2b) psychische problemen  
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zie website Netwerk GG ADS: www.ggzads.be 



Mobiele teams Netwerk GG ADS 

• In de regio Aalst Dendermonde Sint-Niklaas bouwen de drie 
psychiatrische ziekenhuizen in de regio samen 70 bedden af. 
De middelen afkomstig van deze bedden worden ingezet in 
de uitbouw van de mobiele teams. 

• Het werkingsgebied voor de mobiele teams van Het Netwerk 
GG ADS werd opgedeeld in subregio’s (Noord – Midden – 
Zuid). 

• Tegen eind 2018 zal elk subregio beschikken over een 
mobiel team voor langdurige zorg en een mobiel team voor 
acute zorg.  
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Mobiele teams Netwerk GG ADS 

Er zijn verschillende mobiele teams: 

 ≠ 
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Mobiele teams Netwerk GG ADS 

• De Mobiele Teams Acute Zorg richten zich naar mensen 
met subacute of acute psychiatrische symptomen, met de 
bedoeling de psychiatrische crisis onder controle te krijgen. 

• De Mobiele Teams Langdurige Zorg  bieden ondersteuning 
aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid  met een 
langdurig karakter. De ondersteuning gebeurt op de 
verschillende levensdomeinen met het oog op optimaal 
functioneren in de maatschappij en een maximale 
levenskwaliteit. 
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F3: rehabilitatieteams die werken rond herstel 
en sociale inclusie, psychosociale rehabilitatie  

21 



F4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute 
als chronische psychische problemen wanneer een 
opname noodzakelijk is  
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F5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden 
aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend 
milieu hiertoe niet in staat is 

• Aanbieden van een continuüm 

• Proefprojecten 
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Vanessa De Roo 
netwerkcoördinator Netwerk GG ADS 
netwerkcoordinator@ggzads.be 
0495 29 56 35 
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