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Beste lezers,

Oproep handboek vernieuwende

Na een tweetal maanden briefen we jullie graag over de

praktijken

laatste laatste ontwikkelingen binnen Het PAKT. Veel
leesplezier!
Ilse, Liesbeth en Sofie

Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid: projecten chronic care

In opvolging van het ‘Handboek innovatieve praktijken’, dat in juni gelanceerd werd,
doet de FOD volksgezondheid nu een oproep naar nieuwe innoverende praktijken
rond de gekende én rond nieuwe thema’s
zoals rol van de eerste lijn en huisartsen, in-

Eind 2015 ondertekenden de ministers van volksgezond-

tensifiëring van residentiële zorg bij crisis, het

heid het “Gemeenschappelijk plan voor chronisch zie-

elektronisch patiëntendossier en communi-

ken: geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid”.

catiemiddelen,…

Met dit plan wil overheid het huidige zorgsysteem voor

Meer info en de nodige documenten:

chronisch zieken hervormen naar een systeem van

ilsedeneef@pakt.be.

meer geïntegreerde, persoonsgerichte zorg en onder-

Het handboek kan bekeken worden via de

steuning.

website www.innopsy107.be.

Begin 2016 resulteerde dit in een oproep tot het indienen van kandidaturen om een pilootproject te ontwik-

Activiteiten in de regio

kelen rond geïntegreerde zorg. Intussen kregen 20 pi-

Dit najaar organiseren verschillende part-

lootprojecten de goedkeuring en financiering om hun

ners van Het PAKT een activiteit voor een

voorstel te conceptualiseren.

breed publiek:

In de regio van Het PAKT gaat het om twee projecten,

 Vrijdag 18/11 - sfeermarkt in De Kei-

namelijk regio’s Gent en Vlaamse Ardennen. De sector
geestelijke gezondheidszorg is betrokken bij de uitwerking van beide projecten: in Gent sluit Het PAKT aan op
de overlegtafel en in Vlaamse Ardennen neemt

berg
 Zondag 20/11 - winterhappening bij
Compagnie de Sporen

PopovGGZ dit voor zijn rekening. Er is voldoende af-

 Maandag 28/11, dinsdag 29/11 en

stemming tussen beide partners zodat de informatie

woensdag 30/11 - Toneelstuk Utopia;

zeker gedeeld wordt met elkaar.

georganiseerd door Villa Voortman

Vragen of suggesties?
Nieuwe directeur RCGG

U mag deze nieuwsbrief gerust verspreiden

geïnteresseerden. Vragen,

Dirk Aelbrecht is sinds kort de nieuwe directeur van het

naar

RCGG. Hij volgt Raf Opstaele op, die met pensioen

suggesties of ideëen in verband met de

ging. Dirk is reeds lang verbonden aan het RCGG als

nieuwsbrief van Het PAKT kan u doormailen

therapeut en coördinator van het team kinderen en

naar ilsedeneef@pakt.be.

jongeren. We danken Raf voor zijn jarenlange inzet en

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te

wensen Dirk veel succes in zijn nieuwe functie!

ontvangen, mail naar ilsedeneef@pakt.be.

andere

IN DE KIJKER: Netwerk internering
De problematiek van internering is de afgelopen jaren onderwerp geweest van heel wat discussies
en acties zowel op overheidsniveau als op het terrein. De zorg voor deze doelgroep en het verder
uitbouwen van een degelijk forensisch-psychiatrisch zorgcircuit is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Vanuit de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid werd onder meer
voorzien in de aanstelling van “netwerkcoördinatoren zorgtraject geïnterneerden”. Deze coördinatoren werden aangeduid per hof van beroep (in ons geval betreft dit de provincies Oost- en WestVlaanderen), naar analogie met de eerder aangestelde “coördinatoren extern zorgcircuit voor geïnterneerden” vanuit de FOD Justitie. De coördinatoren van beide overheidsdepartementen werken
samen, met als doelstelling een brug te vormen tussen justitie en de geestelijke gezondheidszorg. Deze samenwerking moet de uitstroom van geïnterneerden uit de gevangenis naar het zorgnetwerk,
alsook de doorstroom doorheen het gehele zorglandschap, faciliteren. Zij trachten samenwerkingsverbanden te bewerkstelligen om zo bij te dragen aan de uitbouw van een zorgcircuit voor geïnterneerden. Het streefdoel blijft dat de forensische hulpverlening maximaal wordt geïntegreerd in de
reguliere GGZ.
De coördinator volksgezondheid vertegenwoordigt de (zorg-)aanbodzijde en fungeert hiertoe als
schakel binnen en tussen de netwerken geestelijke gezondheidszorg van zijn werkingsgebied. Hij ziet
erop toe een dynamiek in het zorgcircuit te implementeren. Bij wijze van hefboom neemt de coördinator volksgezondheid deel aan overlegstructuren binnen deze zogenaamde “107-netwerken”. Zorgpartners uit het werkingsgebied kunnen steeds een beroep doen op de coördinator volksgezondheid
wanneer zij ondersteuning nodig hebben bij het werken met geïnterneerden of het beantwoorden
van hun vragen.
Begin 2014 werden de “schakelteams internering” opgericht, eveneens werkzaam per hof van beroep. Het schakelteam biedt op de eerste plaats ondersteuning bij de uitbouw van een individueel
zorgtraject. De uitwerking van een zorgtraject kan betrekking hebben op een waaier van aspecten
zoals de psychiatrische zorg, sociale en administratieve paperassen, huisvesting, opleiding, aangepaste tewerkstelling,…. Concreet kan dit betekenen dat het schakelteam ondersteuning biedt bij het
uitwerken van een (residentieel of ambulant) reclasseringsplan vanuit de gevangenis, een ambulant
of minder omkaderd residentieel traject na opname in een psychiatrisch ziekenhuis of FPC mee uitbouwt, of op andere (schakel)momenten ondersteuning biedt bij het zoeken naar zorgpartners en
de uitbouw van een gepast zorgnetwerk. Bij het uitbouwen van een zorgcircuit dient men zoveel mogelijk aansluiting te vinden bij het bestaande hulpverleningsaanbod en de beweging van de vermaatschappelijking van de zorg. Naast het effectief uitwerken van een zorgtraject kan het schakelteam eveneens instaan voor het verschaffen van informatie, advies of andere vormen van ondersteuning.
Contact: joris.dheedene@fracarita.org, netwerkcoördinator internering Hof van beroep Gent
Meer info vindt u via www.schakelteam.be.
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