
Infosessie en uitwisseling 
omtrent GGZ 

volwassenen en ouderen

15 september 2021



Agenda

• Het GGZ-netwerk in vogelvlucht

• GGZ-aanbod binnen Leuven

• Uitwisseling en vragen
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Een verbindend weefsel van 

actoren uit verschillende 

maatschappelijke sectoren 

betrokken bij de hulpverlening van 

de doelgroep volwassenen (en 

ouderen) met psychische 

kwetsbaarheid voor Vlaams-

Brabant-Oost.

Diletti?



Niet hetzelfde als…
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Een netwerk met deelnetwerken

= afbakening regionale zorgzone
= 6 eerstelijnszones

4 operationele 
coördinatoren

&
2 netwerk-

coördinatoren



AANBOD BINNEN HET GGZ-
NETWERK
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DE PSYCHEWAAIER

Papieren verwijshulp & handvatten



Korte inhoud

• Wat: Aanbod en tips aangaande psychosociale en 

geestelijke gezondheidszorg binnen de regio van het 

GGZ-netwerk Diletti

• Voor wie: Thuiszorg en andere 

eerstelijnsprofessionals 

• Indeling: Twee zijdes, los van elkaar te lezen
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Papieren waaier
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Niet te verwarren met de website: www.psychewijzer.be

http://www.psychewijzer.be/


Voorzijde

Hulpverleningsaanbod binnen Diletti volgens drie categorieën: 

• niet-dringende hulpvragen:

• dringende hulpvragen,

• aanbod voor specifieke doelgroepen.

www.diletti.be | ggznetwerk@diletti.be 10
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Achterzijde

• Communicatietips en handvatten om op een correcte manier te reageren 

bij psychische problemen of crisis, 

• Advies en vormingen omtrent suïcidepreventie inclusief online zelfhulp 

(apps – cursus) voor cliënten

• Overzicht van online- en telehulp, 

• Informatie omtrent ervaringsdeskundigheid en lotgenotencontact,

• Tips voor zelfzorg.
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Te bestellen via de website van LOGO Oost-Brabant

Zolang de voorraad strekt…



NIET-DRINGENDE HULPVRAGEN
Ideale stappen volgens 
stepped/matched care principe:
• Verwijshulp
• Brede uitklaring van de hulpvraag
• Indicatiestelling → advies over het 

zorgtraject 
• Ambulante GGZ-begeleiding & 

behandeling 
• Intensieve GGZ in de maatschappij 

voor mensen met een EPA



• (Eerstelijns)psycholoog
• Herstelacademie
• Chatboxen en luisterlijnen
• OCMW, CAW
• Huisarts
• Thuisverpleegkundige, gezinshulp…
• Dienstencentrum
• Wijkgezondheidscentrum

• CGG
• Ambulante drugsverlening 
• Mobiel team 
• Activiteitencentrum
• MDO

• Psych. afd. alg. ziekenhuis 
(PAAZ)

• Psych. Ziekenhuis
• Beschut wonen
• Psych. verzorgingstehuis

Wegwijs in geestelijke 
gezondheidszorg
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Brede uitklaring:
• Huisarts
• CAW



DE PSYCHE(WEG)WIJZER 

Online verwijshulp

Voor hulpverleners en burgers



Psychewijzer  
Wie ? 

VLOGG ism de netwerken GGZ 

Wat ? 

Online verwijshulp: 1 punt met alle contactadressen voor GGZ bij volwassenen 

(voor jongeren en ouderen nog in ontwikkeling)

Waar ? 

www.psychewijzer.be

http://www.psychewijzer.be/


Psychewijzer  



DE CONSULTDESK GGZ 
VOOR ALLE PROFESSIONALS   

Telefonische verwijshulp en advies



Consultdesk ggz   



VRIJE ADVIES RAADPLEGING OF 
EENMALIG PSYCHIATRISCH 

CONSULT

Voor huisartsen
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• Mogelijkheid om snel een raadpleging bij een psychiater te 

regelen

• Hierna advies aan de huisarts over het behandeltraject

• Geen crisissituaties 

• Verbonden aan elk psychiatrisch ziekenhuis

www.diletti.be | ggznetwerk@diletti.be 23



SUPPORTTEAM GGZ
Voor professionals en zorgvragers

Daisy Menten
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Supportteam GGZ Tienen/Leuven
Alexianen Zorggroep Tienen

Een team ter beschikking van 0e, 1e en 2e lijn inzake:

Met telkens aanbod voor cliënten (18+) en hulpverleners

De ondersteuning van het netwerk staat centraal

Aanmelden:

• 0477 78 09 88 of

• supportggzleuven@azt.broedersvanliefde.be

Oriëntering
-----------
Specialis-
tische
diagnostiek

Kort-
durende
begeleiding

Vorming



PsyNET Leuven
Psychologenkring, ELZ, Alexianen Zorggroep (Supportteam Leuven)

- 1 telefoonnummer ( 0477/78.09.88)

- Bereikbaar elke werkdag van 9u tot 16u30

- Zowel verwijzers als cliënten met hulpvraag naar GGZ

- Front office = Supportteam

- Bemannen de telefoon

- Noteren de aanmelding en schatten de nood naar een therapeutisch traject in

- Verwijzing binnen een groot netwerk van psychologen/orthopedagogen (Via Siilo app)

- Een warme overdracht naar de therapeut



PSYCHOLOGENKRING 
LEUVEN

Voorzitter: Tine Swyngedouw

Info|@psychologenkringleuven.be

www.psychologenkringleuven.be
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Psychologenkring Leuven

Een kring voor

• alle erkende klinisch psychologen/orthopedagogen 

• die wonen en/of werken in loondienst of als zelfstandige

• in 3 ELZs: Leuven, Leuven Zuid & Leuven Noord



Hoe doorverwijzen?

- Sociale kaart van KP/KO in de 3 ELZs: wordt herwerkt en uitgebreid

- Leuvense oncopsychologen

- Vluchtelingen

- PsyNet Leuven: te contacteren door cliënt zelf of doorverwijzer, in 

samenwerking met supportteam Leuven

https://psychologenkringleuven.be/psy/members/
https://psychologenkringleuven.be/psy/leuvense-oncopsychologen/
https://psychologenkringleuven.be/psy/intervisiegroepen/
https://psychologenkringleuven.be/psy/psynet-leuven-2/


VERSTERKT AANBOD 
PSYCHOLOGISCHE ZORG

Terugbetaalde ‘eerstelijnspsychologen’

www.diletti.be | ggznetwerk@diletti.be 30



Doelgroep & opdrachten psychologische zorg 

K&J, JOVO, Volwassenen en ouderen

Twee functies (integraal gepresenteerd naar de patiënt toe)

• de functie eerstelijnspsychologische zorg → (risico op) lichte/milde psychische problemen

❑ Kortdurend, matige intensiteit

❑ Preventie/promotie van gezondheid

❑ Vroegdetectie

❑ Veerkracht versterken

❑ Oriëntatie

❑ Professionele ondersteuning

• de functie gespecialiseerde psychologische zorg →matige tot ernstige problemen

❑ Behandeling

❑ Oriëntatie

❑ Professionele ondersteuning

Individuele en 
groepssessies

Individuele en 
groepssessies
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• Nog uit te werken met partners ggz-netwerk, eerstelijnszones en kringen

• Ten vroegste vanaf januari 2022

• Eerstelijnspsychologen binnen huidig model blijven tot dan actief

• Nuancering: theoretisch kunnen, met minimaal pakket van 8u,  per eerstelijnszone 25 
psychologen instappen

• Excel-overzicht eerstelijnspsychologen in huidig model: www.diletti.be (info voor 
professionals)

• Meer communicatie omtrent nieuwe model volgt…

http://www.diletti.be/


CGG’S ACTIEF IN REGIO 
LEUVEN

CGG VBO

CGG PASSANT
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Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

35

• Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

• Ambulant

• Multidisciplinair kader

• Individuele, koppel-, gezins-of groepssessies

• Naast algemene opdracht, elkeen specifiek aanbod



Multidisciplinair en diagnostisch kader

• Algemene aanbod bij psychiatrische 
problemen

• Preventie

• Drughulpverlening

• Forensische hulpverlening

• Kindermishandeling

• Verstandelijke beperking

• Vluchtelingenwerking 

• …
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Algemene aanbod bij psychiatrische 
problemen

Aanbod voor personen met een verstandelijke 
beperking é psychische problemen >>> Open 
Oor-moment (consult, advies en overleg)

Suïcidepreventie (advies, vorming, 
beleidsvorming…) 

Therapeutische kinderwerking met 
groepsaanbod

…

CGG VBO CGG Passant



Contact

Kinderen en jongeren

0016 85 79 78

Leuven-kj@cgg-vbo.be

Volwassenen

016 85 79 79

Leuven-vo@cgg-vbo.be
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016 31 99 99

Info.leuven@passant.be

CGG VBO – antenne Leuven
CGG Passant - antenne Leuven

mailto:Leuven-kj@cgg-vbo.be
mailto:Leuven-vo@cgg-vbo.be
mailto:Info.leuven@passant.be


AMBULANTE HULP BIJ MIDDELEN 
GERELATEERDE STOORNIS
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Medisch Sociaal Opvangcentrum Vlaams-Brabant (MSOC)
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• Ambulant centrum

• Multidiscipilnair team

• Aanbod:
• Psychosociale begeleiding

• Substitutiebegeleiding en andere medische begeleiding

• Psychiatrisch consult

• Spuitenruil 

• …

• Het Veerhuis:
• 016/236567

• leuven@mscovlaamsbrabant.be

• www.msoc-vlaamsbrabant.be

mailto:leuven@mscovlaamsbrabant.be
http://www.msoc-vlaamsbrabant.be/


Fenix+ (onder vzw Walden)

40

• Ambulant behandelcentrum, focus op afhankelijkheid/verslaving 

• Personen met dubbel-diagnose en forensisch statuut

• Doelen: persoonlijk herstel, opname- en detentievermijdend werken



Raadpleging verslaving 18-65 jaar UPC KULeuven
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• Vragen of problemen rond verslaving aan alcohol, medicatie, drugs, gokken of 
gamen.

• 016 34 80 00 – campus Gasthuisberg

• 02 758 16 77 – campus Kortenberg



VERMAATSCHAPPELIJKTE EN INTENSIEVE 
GGZ

voor mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid

www.diletti.be | ggznetwerk@diletti.be 42



1. Mobiel Team (MT2b)

2. Beschut Wonen

3. Activering

4. Psychiatrische thuiszorg (soms ingekanteld in mobiel team)



MOBIEL TEAM 2 B

www.diletti.be | ggznetwerk@diletti.be 44



Mobiel Team (functie 2b)

- 2 multidisciplinaire teams voor regio Leuven : 

- MT Minderbroederstraat 

- MT Oudebaan

- Aanmelding kan bij 1 van de 2 teams waarbij gecontacteerde team aanmelding aanneemt of 

verwijst naar ander team indien patiënt woonachtig in gemeente opgevolgd door het andere MT

- Doelgroep: 16 + / Personen met ernstige, langdurige psychische problemen

- Behandeling en begeleiding in de eigen leefomgeving van de cliënt vormt meerwaarde



Mobiel Team 2b

Behandelkader:

- Werken vanuit een herstelgerichte visie

- Noden op de verschillende levensdomeinen worden in kaart gebracht

- Uitgaande van de krachten van patiënt om eigen regie over leven in handen te 

nemen

- Elke patiënt heeft in principe een signaal plan en een crisisplan

- Samen met patiënt wordt netwerk uitgebouwd (informeel en formeel)



Mobiel Team 2b

- Begeleiding: kortdurend >< langdurig

- Afspraken omtrent zorgcoördinatie, casemanagement

- Begeleiding werkt ook netwerkondersteunend

- Mogelijkheid tot supervisie/intervisie voor netwerkpartners, ook wanneer 

MT niet betrokken bij effectieve begeleiding of patiënt niet geïncludeerd in 

MT-werking. 

- Beide teams hebben een referentiepersoon familiewerking



Mobiel Team voor doelgroep ouderen

• OUDreach UPC : gerontopsychiatrische expertise

• Begeleiding kortdurend gericht op uitbouw en ondersteuning 1ste lijn en 

netwerk

• Binnenkort ook aanmelding van 65+ via reguliere mobiele teamwerking (zie 

mobiele teams 2b hierboven)



Outreach werking voor specifieke doelgroepen

• Mobiele zorg psychose/VRINT

• Mobiele zorg persoonlijkheidsstoornissen/ MT Onderweg

• Mobiel team NAH Vlaams Brabant

• Experten team Vlaams-Brabant

• Fenix of forensisch team

www.diletti.be | ggznetwerk@diletti.be 49



Mobiel Team NAH Vlaams-Brabant
• Outreachende ondersteuning van personen met een niet-

aangeboren hersenletsel (vanaf 16 jaar), inclusief personen die 

lijden aan het syndroom van Korsakov.

• Gespecialiseerd team in nauwe samenwerking met 

doelgroepwerking Cerenah, centrum voor psycho-neurologische 

behandeling Sint-Kamillus Bierbeek.

• Inschatting, indicatiestelling, begeleiding en behandeling van: 

• Emotionele, relationele en/of gedragsmoeilijkheden die het gevolg 

kunnen zijn van hersenletstel.

• Cognitieve moeilijkheden bij hersenletsel (aandacht, geheugen, 

executieve functies,…)



Ondersteuning van personen met de ziekte 
van Huntington in de thuissituatie
• Ziekte van Huntington is een erfelijke neurologische 

degeneratieve aandoening met complexe gevolgen op vlak van 

de motoriek, cognitie en gedrag. 

• De referentiepersoon Huntington ondersteunt patiënten, 

mantelzorgers en zorg verleners met advies (valpreventie, 

slikstoornissen, emotionele veranderingen,…), organisatie van 

overleg, indicatiestelling, coaching en functionele ondersteuning.

• Samenwerking Zorggroep Sint-Kamillus, Huntington Liga en 

andere partners.



Aanbod voor Personen met een Verstandelijke 
beperking: consulententeam

• Consulententeam:

• Voor professionelen met vragen over het begeleiden van personen met 

een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags– en/of 

psychiatrische problemen. 

• Het Consulententeam kan jou ondersteuning bieden wanneer:

• je als hulpverlener werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met een 

verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische 

problemen.

• je het gevoel hebt dat je bent vastgelopen bij de begeleiding van een cliënt 

waarmee je een langdurig engagement aanging. 

• je nood hebt aan advies van externe deskundigen. 

(buitenstaanderperspectief). 



Aanbod voor Personen met een Verstandelijke 
beperking: intensieve zorgbemiddeling
• Casemanagement en zorgbemiddeling bij vastgelopen en/of 

complexe trajecten:

• Beeldvorming: zich informeren over de verschillende 

levensdomeinen (bv. netwerk, zorg, gedrag). Men verzamelt 

informatie via de verschillende contacten. 

• Overleg zorgbemiddeling: met een multidisciplinair team 

waarin ieder vanuit zijn specialisatie een goed beeld kan geven 

van de betrokkene. 

• Ondersteuning en implementatie: in deze module wordt het 

budget van de zorgvrager volledig ingezet.

• Aanmeldingstraject via VAPH en financiering via PVB.



Aanbod voor Personen met een Verstandelijke 
beperking: Expertenteam

• Mobiele outreach voor personen met dubbeldiagnose 

verstandelijke beperking en psychiatrische zorgvraag.

• Gespecialiseerd team met verpleegkundigen, orthopedagogen 

en psychologen.

• Verbonden aan doelgroepwerking Zorggroep Sint-Kamillus 

Bierbeek.



Fenix (onder vzw Walden)

 Personen met een forensisch statuut en psychische kwetsbaarheid

 Woonbegeleiding met (of zonder) aanbieding van verblijfplaats

 Bereiken van maatschappelijke integratie
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BESCHUT WONEN
De Hulster – vzw Walden - Pastya

www.diletti.be | ggznetwerk@diletti.be 56



Algemeen

• Doelgroep: personen met een ernstige psychiatrische problematiek

• Gaande van jongvolwassenen (JOVO), volwassenen en ouderen

• Sociale integratie door aanbod van huisvesting in een beschermde omgeving. 

• Ondersteuning, begeleiding en behandeling

• Psychosociale ondersteuning op verschillende levensdomeinen. 

• Herstel-traject

• In samenwerking met reguliere zorg en welzijnsactoren

• Gemeenschapswoning en individueel beschut wonen

• Aanbod vanuit De Hulster, vzw Walden en Pastya
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De Hulster
• Gemeenschapswoningen in regio Leuven, Kortenberg, Tervuren en Zaventem. 

• Specifiek aanbod: 

• gemeenschapswoning voor personen met een verslavingsproblematiek (huis voor verslaving), 

• gemeenschapswoning voor jongvolwassene (Kotlab). 

• Algemene info & contact

• Algemeen nummer

016 29 87 60

• Algemeen coördinator

gulsah.kapsiz@dehulster.be

• Algemene info

info@dehulster.be

mailto:gulsah.kapsiz@dehulster.be
mailto:corinne.staskowiak@dehulster.be


Vanuit De Hulster
- Polparol : Praatcafé, ggz samen met buurtwerkers en vrijwilligers ontmoetingsmomenten 

voor iedereen en in het bijzonder voor personen met psychische problemen. Fun to bike: 

project opgestart in samenwerking met vrijwilligers, buurtwerkers en de Hulster. Uitleenbare 

elektrische duofiets voor buurtbewoners. Mindermobielen kunnen voor verplaatsingen de 

fiets gemakkelijk uitlenen.

- ‘t Kosterhuis: ontmoeting en laagdrempelige activiteiten (koken, workshop,…) voor personen 

met een psychiatrische problematiek. Georganiseerd in samenwerking met vrijwilligers.  Ook 

aandacht voor beweging, wekelijks wandeling en badminton. 



vzw Walden
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• Verschillende werkingen
• Beschut wonen: woonbegeleiding met (of zonder) aanbieding van verblijfplaats

• Ontmoetingscentrum

• Arbeidstrajectbegeleiding

• Psychosociale revalidatie

• Forensische outreach, begeleiding en behandeling

Samenwerkingsverband tussen Zorgcentrum Sint-Kamillus en het CGG 
Vlaams-Brabant Oost

www.vzwwalden.be

Vital Decosterstraat 86-88 te Leuven 016 240 580

http://www.vzwwalden.be/


Pastya
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• Drie gemeenschapshuizen in en rond Leuven

• Telefoon: 016/29.53.02

• GSM: 0472/41.23.72

• E-mail: bw@pastya.be



ACTIVERING/
ONTMOETNG
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Psychosociale rehabilitatie (functie 3)

- Wat: realiseren activeringstrajecten voor elke cliënt met een 

wens/vraag naar werk, opleiding, ontmoeting en vrije tijd.

- Hoe: participeren en groeien in een veilige context rekening 

houdend met de mogelijkheden van iedere persoon. 

• Gedifferentieerd aanbod binnen activering (participatieladder)



Participatieladder
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Trede 3, 4, 5 en 6 participatieladder: focus op werk 

• Gespecialiseerde activeringsteams: trajectbegeleiding, jobcoaching en 

oriëntering op maat , ondersteuning in zoektocht naar werk, vrijwilligerswerk, 

stageplek of opleiding

• Team UPC: W²/De Hulster/Fides

• Team Walden: arbeidstrajectbegeleiding Echo

• W²-netwerk Vlaams-Brabant (voor personen met medische, mentale, 

psychische, psychiatrische en sociale problemen): netwerkcoördinator 

Mieke Vermeulen, UPC KU Leuven: 02/7580805 - 0475540240



Trede 2 participatieladder: 
focus op ontmoeting, vrije tijd 

• Ontmoetingscentrum Het Hoeckhuys

 Ontmoetingsplek van lotgenoten met een focus op participatie, initiatief, identiteit en 

verantwoordelijkheid

 Ontmoeten, Vrije tijdsinvulling, Vorming en Vrijwilligerswerk

• Psychosociaal revalidatiecentrum Sonar

 Intensief hersteltraject op maat.

 Groeps- en individuele sessies

 Opbouwen van betekenisvol leven, uitbouw van sociaal en zorgnetwerk, opnemen van actieve rol in 

samenleving
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HERSTELACADEMIE DILETTI
Oost-Brabant
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Wat maakt HerstelAcademie bijzonder?

Iedereen = welkom

• Mensen met psychische kwetsbaarheid

• Hulpverleners

• Familieleden en naastbetrokkenen

• Studenten

• Buurtbewoners

• Geïnteresseerde burgers

Focus op samen co – creatie

Samen produceren

Cursussen ontwikkeld vanuit professionele 
expertise en ervaringskennis.

Samen doceren

Duo ervaringsdeskundige - professionele 
trainer.

Samen leren

Uitwisseling vanuit open, positieve 
waardering met ruimte voor ieders 
inbreng/visie in veilige leeromgeving, 
iedereen leert evenwaardig van elkaar.



HerstelAcademie     als partnerschap

• Vormgeving cursussen 

• Inzet ervaringsdeskundigheid

• Trainer(s) engageren : professional en/of 

ervaringswerker

• Train-de-Trainer opleiding voor trainers

• Trainersoverleg: coaching, participatie, trefdagen 

(voor alle trainers)

• Verlaagde drempel voor cursisten om stap te zetten 

naar aanbod van partnerorganisatie

• Vermelding van d organisatie op website en 

promokanalen van HerstelAcademie

• Een verlaagde drempel voor de eigen cliënten om 

de stap te zetten naar het aanbod van de 

HerstelAcademie

• Toeleiding van cursisten, vrijwilligers en trainers

• Aanbod HerstelAcademie bekend maken binnen 

zorgorganisaties

• Gebruik van lokalen van de partners voor cursussen 

HerstelAcademie (laagdrempelige toegankelijkheid 

op verschillende locaties)

• Ondersteuning door gastspreker via partners



praktische info…

AANBOD: VOORJAAR –
EN NAJAAR 

PROGRAMMA (PROMO 
VIA WEBSITE, SOCIALE 

MEDIA, FOLDER, 
NIEUWSBRIEF)

AANTAL 
SESSIES/CURSUS: 2 À 
4 DUURTIJD SESSIE: 

CA 2 À 3 UUR

AANTAL 
CURSISTEN: 

KLEINE GROEPEN 
( 5 – 10 

DEELNEMERS)

BEREIKBAARHEID: 
VLOT BEREIKBAAR 

MET OPENBAAR 
VERVOER, 

PARKEERMOGELIJK

HEDEN

LOCATIE: VAAK 
BUURTCENTRUM, 
DIENSTENCENTR

UM, BIBLIOTHEEK, 
…

KOSTPRIJS: 
€ 3 /SESSIE



Greep uit het aanbod
www.herstelacademie.be/oost-brabant

🞂 Jezelf in Herstel
🞂 Mijn Goedgevoelplan
🞂 Je krachten gebruiken
🞂 Je leerplan evalueren
🞂 Positief actief & "vrije tijd"
🞂 Mijn herstelverhaal schrijven
🞂 Efficiënt communiceren
🞂 Herstel in beeld
🞂 Aan de slag met positief zelfbeeld
🞂 Gezonde nachtrust
🞂 Depressie beter begrijpen
🞂 Trauma beter begrijpen
🞂 Middelengebruik beter begrijpen
🞂 Omgaan met somberheid
🞂 Werk vinden en behouden
🞂 Herstel na burn-out
🞂 Herstel na borstkanker
🞂 …

http://www.herstelacademie.be/oost-brabant


PSYCHIATRISCHE 
THUISZORG
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Psychiatrische ondersteuning in de thuiszorg aan 
eerste lijn en personen met psychiatrische 
kwetsbaarheid
Pastya

• gesprekken in Pastya 

• bezoeken aan huis bij de patiënt 

• overleg, coaching en supervisie van eerstelijns- en reguliere thuiszorgdiensten en 

mantelzorgers.

016 29 53 01

Ptz@pastya.be
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GOEDE PRAKTIJKEN INZAKE 
INTERSECTORALE SAMENWERKING 
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SAMENWERKING 
AANKLAMPENDE ZORG
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• Voor dak- en thuislozen met of zonder verslavingsproblematiek

• Samenwerkingsproject tussen verschillende partners in regio Leuven: CAW 

(straathoekwerk), OCMW, Politie, mobiele GGZ-teams en Dilleti.

• Outreachende en aanklampende werking

• 1,5 – 2 VTE specifiek toegewezen vanuit mobiele teams 2b.

• Stuurgroep partners volgt het project op.

• Aanmelding via mobiel team Minderbroederstraat of mobiel team Oudebaan
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BUURTSUPPORT GGZ
Samenwerking Leuvense buurt- en basiswerkingen én ambulante GGZ-

partners
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• 1 Basiswerking = 1 Ambulante GGZ-partner
• Basiswerkingen: Leuvense buurthuizen, De Meander, Ruimtevaart, ‘t Lampeke

• GGZ-partners: Walden, Pastya, De Hulster, Mobiel Team OB 

• Maandelijks overlegmoment buurtwerkers en toegewezen GGZ-partner

• Reden
• Basiswerkingen: Opmerkzame en grote groei van bezoekers met psychische kwetsbaarheid

• Doel
• Ondersteuning vanuit GGZ van basiswerking in bejegening, begeleiding of ondersteuning van 

persoon of bezoeker met psychische kwetsbaarheid, psychiatrische problemen of psychosociale 
moeilijkheden. 

❑ Advies en handvaten voor de buurtwerker

❑ Aanbieden van perspectieven en mogelijkheden tot toeleiding van persoon/bezoeker

• Bereikbare en gekende GGZ-contactpersoon bij moeilijkheden, problemen of crisissen. 

• Opleidingsaanbod voorzien met basisprincipes uit de geestelijke gezondheidszorg



DRINGENDE HULPVRAGEN 
BIJ CRISIS OF LEVENSGEVAAR

• Crisiskaart
• Huisarts
• mobiel crisisteam 
• 112
• Advies of een gesprek 



Crisiskaart
Samenvatting, in eigen woorden

 Hoe crisis er uitziet

 Hoe anderen moeten handelen en hoe niet

 Voorkeur medicatie en opname

Korte medische info

Contactpersonen
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MOBIEL CRISISTEAM 2A
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Mobiel crisisteam (functie 2a)

• Multidisciplinair team 

• Nauwe samenwerking met spoed UZ Leuven

• Doelgroep 16-65j (65+ in bespreking), in een acute psychische en/of emotionele 

crisis.

• Opstart binnen 24-48 uur

• Ambulant of mobiel

• Bij wachtlijst of exclusie: oriëntatie naar andere hulp



MCT : behandelkader

- Ondersteuning van patiënt alsook omgeving

- Behandeling in de thuissituatie moet mogelijk zijn

- Evenwicht herstellen tussen draagkracht en draaglast

- In overleg tussen alle betrokkenen (patiënt, familieleden, hulpverleners) de crisis in 

kaart brengen en een crisisinterventieplan opstellen

- De duur van de begeleiding is beperkt van 4 weken tot maximum 6 weken

- Indien nodig verdere hulpverlening installeren

016 34 26 08
Mobielcrisisteam@upck

uleuven.be
Aanmelding via 
zorgverstrekker

mailto:Mobielcrisisteam@upckuleuven.be


Omgaan met crisis in eerste lijn: suïcidaliteit

Vorming en advies ? 
• Suïcidepreventiewerking van CGG PassAnt
• VLESP
• ASPHA 



GGZ vanuit waarden herstelgericht werken
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Vragen?
Ervaringen om te 
delen?
Bemerkingen? 
Suggesties?



CONTACT
Netwerkcoördinatoren

Evelyne.vereecke@diletti.be
Dirk.hellemans@diletti.be

Operationeel en teamcoördiantoren
Bart.schepers@kamillus.broedersvanlief

de.be
Ingeborg.laporte@vzwwalden.be

Gulsah.kapsiz@dehulster.be
Kaat.ghyselen@dehulster.be

ward.mentens@kamillus.broedersvanlie
fde.be

mailto:Evelyne.vereecke@diletti.be
mailto:Dirk.hellemas@diletti.be
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mailto:Ingeborg.laporte@vzwwalden.be
mailto:Gulsah.kapsiz@dehulster.be
mailto:Kaat.ghyselen@dehulster.be
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