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                                1. CONTEXT

Psychische klachten zijn steeds complex en ernstig.
Het zorgaanbod in België wordt aangepast aan de psychische
noden van de bevolking.
Uitstel van zorg maakt dat klachten verergeren.
Ik ken waar netwerk SaRA, PANGG 0-18 voor staat.

Wat denk jij?       JA/NEE



Doelgroep: lichte tot matig ernstige problemen

Prevalentie 1/3 burgers psychische
problemen







    2. Conventie



Milde tot matige psychische klachten



Public Mental Health
Budget is beperkt; Hoe maken we keuzes voor wie en hoe budget wordt ingezet?
Uitgangspunten:

Aandacht om zorg te richten op groepen die geen toegang vinden in het reeds bestaande aanbod

Meer socio-economische kwetsbaarheid = meer psychische kwetsbaarheid

Zorg naar de doelgroep brengen d.m.v. “vindplaatsen” en “outreach”

Onderzoek naar specifiek lokale zorgnoden 

Zorg kosten-efficiënt inzetten d.m.v.

Vroeg interventie en -detectie

Matched care

Groepsaanbod



Public Mental Health
Op basis van cijfers en een vragenlijstonderzoek werden o.a. lokale precaire
doelgroepen geïdentificeerd:

Personen in armoede/socio-economisch kwetsbaar
Personen met een migratieachtergrond
Anderstaligen (met bijzondere aandacht voor Berbers, Arabisch en Turks)
Werklozen
Alleenstaande ouders
Alleenstaande ouderen
Personen met een (mentale) beperking
Personen met chronische ziekten
Transitieleeftijd

Keuze voor ELZA Antwerpen Centrum



De conventie in cijfers



Vindplaatsen
Is een natuurlijke en niet-stigmatiserende plek waar de kwetsbare doelgroep
zich begeeft en noden kunnen worden gedetecteerd.
Een plek waar de populatie al aanwezig is voor een ander doeleinde dan
psychische gezondheid zoals materiële of sociale hulp, generalistische zorg,
vrijetijdsbesteding (kan ook online), …
Een plek waar al eerstelijnsverstrekkers en –actoren aanwezig zijn, die toelaat
om  geïntegreerd, i.e. multidisciplinair en intersectoraal te laten samenwerken =
integratie in een team
bijv. Huisartsenpraktijken, welzijnsorganisaties, buurthuizen, jeugdhuizen,
scholen, kruispunten, …



Vindplaatsen

Sleutelfiguren
Faciliteren van vroegdetectie van mentale problemen 
het verhogen van de tijdige toegang/toeleiding tot gepaste hulp. 

Werkplaats, die ondersteuning op het vlak van mentaal
welbevinden wenst aan te bieden:

Werkplaatsen van waaruit een zelfstandig klinisch psycholoog of
orthopedagoog (al dan niet vanuit een organisatie) individueel
hulpverleningsaanbod (binnen deze conventie) organiseert.
Werkplaatsen van waaruit een zelfstandig klinisch psycholoog,
orthopedagoog (al dan niet vanuit een erkende organisatie)
groepsaanbod binnen deze conventie organiseert. 
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Mobiele teams

GGZ Aanbod 3ᵈᵉ lijn

Katelijne Pierré
Coördinator Mobiel Psychiatrisch
Team
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Mobiel Psychiatrisch Crisisteam



Mobiel Psychiatrisch Crisisteam
Mensen met EPA die in crisis zijn
Ter vervanging/vermijding van opname
Crisisbegeleiding in thuiscontext
24/7 Telefonische permanentie i.s.m. Epsi in ZNA Erasmus
Intake 24u tot max. 48u na aanmelding
Vier wijkteams
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Inclusiecriteria
Leeftijd: 18 jaar of ouder
Crisis
Aanmelding door arts 
Met akkoord van patiënt
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Exclusiecriteria
Ernstige intoxicatie en/of somatische
urgentie
Dreigend geweld of gevaar
Verblijfplaats buiten MCTA-regio
Geen vaste verblijfplaats
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Mobiel Psychiatrisch Team 
‘t Stad



Mobiel Psychiatrisch Team ‘t Stad
Multi- disciplinaire behandeling aan huis 
psychiater mee aan huis
Klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel
Voor mensen met een ernstige psychiatrishce
stoornis
Problemen op verschillende levensdomeinen 
Geen of beperkt netwerk
Noodzaak om aan huis te komen
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Mobiel Psychiatrisch team 1524
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Mobiel Psychiatrisch team 1524
Doelgroep
15- tot - 24 jarigen met een ernstig psychisch lijden 
met uitval op belangrijke levensdomeinen
moeite met ontwikkelingstaken passend bij transitie van adolescent tot jongvolwassene 
verblijfplaats: arrondissement Antwerpen (SARA-netwerk) (tijdelijk binnen de Singel)
Aanbod
behandeling aan huis via wekelijkse contacten gedurende circa 18 maanden
jongeren bepalen eigen traject en tempo
netwerkondersteunend & verbredend
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MPT dak- en thuislozen



MPT dak- en thuislozen
Samenwerkingsverband tussen CAW, Multiversum, ZNA en Stad
Antwerpen
Voor dakloze mensen met EPA, zorgmijders
Focus op band maken, vertrouwen krijgen
Doorstroom naar zorg en woonst
Regio: Antwerpen en districten
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Samenwerking 
met de 1ˢᵗᵉ lijn



Samenwerking met de 1ˢᵗᵉ lijn

‘Samen’ en ‘aanvullend’
zorgoverleg
Brugfunctie
Faciliteren van overgang naar 1ˢᵗᵉ lijn
Faciliteren van toegang GGZ
Coaching cliënt gebonden
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Contactgegevens
ZNA Volwassenpsychiatrie

03/217 77 50

Vrije raadpleging ZNA Erasmus
weekdagen 9-15u
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PROJECT GGZ 4 ELZA 
HET HELPT 



Toegankelijkheid en continuïteit GGZ
verbeteren

4 Antwerpse Eerstelijnszones

Doelstelling

Grondgebied 



Realisatie I: Website
www.hethelpt.be



Realisatie II: 
Animatievideo's



Realisatie III: Crisiskaarten



Realisatie IV: zorgpad suïcidale personen
www.zorgpadsuicideantwerpen.be



Realisatie V: De Herstelacademie -
Roadshow

Kortdurende cursussen met focus op vaardiger
worden in het leven met een psychische
kwetsbaarheid
Roadshow ter bekendmaking van het aanbod 
Iedereen met interesse in psychisch welzijn:
cursisten, hulpverleners, doorverwijzers, familie,
betrokkenen,... 
30/11 Roadshow Antwerpen 
Meer info: www.herstelacademie.be/Antwerpen

 



Campagne Het Helpt

Samenwerking artiest IKRAAAN - Young FENIX



Campagne Het Helpt

Sociale media campagne: TikTok, Facebook,
Instagram, YouTube
Samenwerking SaRA-netwerk en PANGG0-18
Toekomst binnen ELZ





Kathleen Raskin: kathleen.raskin@netwerksara.be

Katelijne Pierré: katelijne.pierre@zna.be

Muriel Mahoro: muriel@elzacentrum.be

CONTACT
Eerstelijnspsychologische Hulpverlening

Mobiel Psychiatrisch Team

GGZ 4 ELZA: Het Helpt

Schrijf je in voor
 de nieuwsbrief!

         


