
Beste, 

Vanuit onze SEL-werkgroep ‘Eerstelijn en Geestelijke Gezondheidszorg’ kwam het werken 

met een goeie en bruikbare zorgplanning voor personen met een psychiatrische 

problematiek aan bod.  

Eerder legden wij ons oor al eens te luister in het werkveld met welke ‘plannen’ momenteel 

gewerkt wordt en vooral waar nood aan is binnen zo’n zorgplan. Uit de reacties die we 

ontvingen merken we op dat er heel wat verschillen zitten binnen de tools die gebruikt worden 

en ze vermoedelijk alleen toepasbaar zijn binnen de eigen voorziening. Ons lijkt het vreemd 

dat een ‘boek’ geschreven wordt waarin de patiënt/cliënt de hoofdrol speelt maar waarin hij/zij 

zelf soms amper zijn verhaal kan mee uitschrijven. In sommige gevallen lijkt het niet eens zo 

eenvoudig zijn eigen ‘biografie’ in kijken, laat staan te laten lezen door andere personages die 

bij zijn verhaal betrokken zijn.   

Vanuit de werkgroep beogen we dan ook een plan…  

 waarin de patiënt/cliënt centraal staat 

 waarin de patiënt/cliënt mee zijn eigen noden, verwachtingen en doelen bepaald.  

 dat de patiënt/cliënt volgt ongeacht waar hij is of heen gaat, die een overzicht biedt van 

de totaliteit van zijn zorgverlening en zorgteam,…  

Met andere woorden een echt lijn- en sector overschrijdend bruikbaar instrument voor zowel 

patiënt als hulp- en zorgverlener.  

Een literair werk waarin de patiënt zowel hoofdpersonage, eigenaar als medeauteur is en 

waar ook alle andere betrokken hun stukje in kunnen neerpennen! 

 

Een echt bruikbaar zorgplan, zoals hierboven omschreven, lijkt op dit moment nog niet voor 

handen. Wel voelen we hier, zowel vanuit de patiënt, de GGZ als de Eerstelijn een groeiende 

nood aan. Ook vanuit de overheid wordt hier inzet rond verwacht. In de handleiding voor de 

registratie van de minimale psychiatrische gegevens (2003) vinden we al een heel aantal 

gegevens terug die ook een zorgplan kunnen voeden. En ‘de patiënt/cliënt centraal en 

doelgerichte zorg’ is één van de speerpunten van de Eerstelijnsconferentie!  

De verwachtingen van de overheid gecombineerd met de nood hieraan lijkt ons een goeie basis 

om hiermee verder te gaan.  

Wat vinden jullie van dit idee?, Hoe staan jullie hier tegenover?, Voelen jullie ook die nood?, 

En zo ja wat moet dan zeker in zo’n plan worden opgenomen?, Zijn jullie er ook van overtuigd 

dat het werken via een goede zorgplanning de hulpverlening aan cliënten/patiënten met een 

psychiatrische problematiek ten goede komt?, Wat zou voor jullie voor de meerwaarde zorgen 

en hoe zie je dat vanuit de hulpverlening gerealiseerd?,…  

Heel graag hadden we jullie uitgenodigd op een eerste kennismakingsoverleg dat door gaat 

op donderdag 11 oktober 2018 van 12u tot 14u. 
Nadien kunnen we met een kleinere werkgroep verder aan de slag maar op dit eerste 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/handleiding_mpg_derde_druk.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/handleiding_mpg_derde_druk.pdf


verkennend gesprek hadden we graag elk van u uitgenodigd. Een brainstorm met alle 

mogelijke personages uit ons boek. Hierbij denken we aan:   

 actoren rond de patiënt zelf: patiëntenverenigingen, mantelzorgverenigingen,… 

 eerstelijnspartners: Huisartsen, maatschappelijk werk, eerstelijnspsychologen, 

mutualiteiten, diensten gezinszorg, apothekers, verpleegkundigen, kinesisten,… 

 Welzijnspartners: alle diensten rond woon, werk en vrijetijd, iedereen die rond ‘leef-

kwaliteit’ werkt CAW’s, OCMW’s, LDC’s diensten samenleving, VDaB, 

trajectbegeleiding, DOP,… 

 Gespecialiseerde zorg: Psychiaters, psychologen, residentiële en ambulante diensten, 

PAAZ afdelingen, mobile teams, CGG,…  

 Iedereen die hier graag aan meewerkt! 

   Hou jullie dus zeker niet in deze oproep mee te helpen verspreiden! 

 

SCHRIJFT U MET ONS MEE AAN DIT 

VERHAAL?                                                                                                            

                                   

Laat ons dan iets weten voor 20 september 2018! 

 

Met vriendelijke groet en alvast heel hartelijk bedankt!!  

-In naam van de werkgroep EL en GGZ- 

Dokter Verdonck en Julie vanbleu  

 

Julie Vanbleu 

Coördinator SEL Zorgregio Gent vzw                                                      

Gsm: 0488 57 35.01 

Tel. nr: 09/225 15 02           

Fax: 09/225 75 18                                                                          

E-mail: julie@selgent.be       

 

Koning Willem I-kaai 8, 9000 Gent (1ste verdieping) 

Opgelet: gewijzigde straatnaam! (locatie blijft hetzelfde) 

mailto:julie@selgent.be


9000 Gent 

Fax: 09 225 75 18 

Algemene info: info@selgent.be 

Ga ook eens een kijkje nemen op onze website! 

*---------- www.selgent.be----------* 

 

Denk aan het milieu alvorens u deze e-mail uitprint 
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