
Advies & Coaching ADS

Netwerklunch

ELZ Dender Zuid



Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Aalst Dendermonde Sint-Niklaas

Functie 1: preventie, 
promotie, advies, coaching, 
vroegdetectie, screening en 

ambulante therapie

Advies&Coaching 
ADS

Conventie 
psychologische zorg 

in de eerste lijn

Transmuraal zorgpad 
suïcidepogers ADS

Functie 2: 
Behandelingsteams 
in de thuisomgeving

Mobiel Team Acute 
Zorg (MTAZ)

Mobiel Team 
Langdurige Zorg 

(MTLZ)

Mobiel Team 
Aanklampende Zorg 

(MTAKZ)

Functie 3: 
Psychosociale 
Rehabilitatie

Parcoer VZW

HerstelAcademie 
ADS

Functie 4: 
Residentiële Zorg

Intensieve Diensten

(ID)

Functie 5: 
Woonvormen

Zorgcircuit Langdurige Zorg ADS

Zorgcircuit Dubbeldiagnose Oost Vlaanderen

Zorgcircuit Middelenmisbruik Oost Vlaanderen

Zorgcircuit Acute Zorg ADS



Advies&Coaching ADS

Ondersteuning van hulp- en dienstverleners in de zorg voor mensen met 

(het vermoeden) van een psychische kwetsbaarheid.

◦ Oriëntering/Advies

◦ Coaching

◦ Intervisie

◦ Vorming

◦ Netwerkopdrachten (intersectoraal verbinden)
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A&C ADS: Oriëntatie/Advies

Wat?

Casusgebonden oriëntatie in de zoektocht naar een match tussen vraag en aanbod 

(geestelijke gezondheidszorg).

◦ Wegwijs bestaande hulpverleningsaanbod GGZ (of daarbuiten)

◦ ‘Wegwijzers in het bos’

Inhoud?

Vragen rond GGZ problematiek – geen crisis.

Voor wie?

Professionelen uit de 0e en 1e lijn die een concrete vraag hebben.

ANONIEM!
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A&C ADS: Oriëntatie/Advies

“Huisarts vraagt naar mogelijke ondersteuning van een patiënt die een gokproblematiek heeft. Wat 

zijn de mogelijkheden die ze kan bespreken met de man.”

“Dame, 38j. Verleden van trauma. Gescheiden en een zoon met een mentale beperking. Mevrouw 

heeft het moeilijk, grote gedragsverandering de laatste weken. Opeens veel gaan feesten, veel 

drinken, niet opdagen voor het werk. Gaat sinds enkele maanden bij een psycholoog, die zich 

vooral richt op EMDR – merkt geen effect. Hoe kunnen we mevrouw verder ondersteunen?”

“Man, 48j. Stelt bizar gedrag en vermoeden van psychoses en wanen. Weigert een ziekte uitkering 

want hij vindt dat hij niet ziek is. De andere zien de waarheid niet volgens hem. Huisarts is niet meer 

betrokken. Doordat hij geen inkomen meer heeft, dreigt een uithuiszetting”
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A&C ADS: Coaching

Casusbespreking met mensen die betrokken zijn in de casus

Kan individueel of per team bijv. maatschappelijk werkers of bijv. met verzorgenden die aan huis 

komen bij cliënt

◦ Eigen aandeel/kijk op de zaken bekijken en delen met elkaar

◦ Handvaten aanreiken

Optie MDO indien geen GGZ partner betrokken.
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A&C ADS: Intervisie

Collegiale ondersteuning en advisering aan de hand van casussen.

Kennisverruiming en persoonlijke groei via het inbrengen of delen van eigen 
praktijkervaringen.

◦ Intersectoraal (diversiteit aan zorg- en hulpverleners)/themaspecifiek

◦ Thema GGZ

◦ Netwerking

Praktisch: 

◦ 2 keer per jaar 3 sessies /deelname per sessie 

◦ Gratis
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A&C ADS: Vorming

Aanbod 

◦ Eigen aanbod vorming op maat rond GGZ thema’s

◦ Matchen vraag en aanbod indien gespecialiseerde thema’s

◦ Ter ondersteuning van team/ dienst

◦ Netwerk Op Date

Doel

◦ Delen van kennis en inzichten

◦ Vergroot gerichte zorgverlening

◦ Meer draagkracht binnen team

◦ Gedeelde zorg = netwerk versterking
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https://www.ggzads.be/vorming


A&C ADS: Netwerkopdrachten

Inzet op (sectoroverstijgende) verbinding

◦ Betrokkenheid in de zorgraden van de eerstelijnszones in de regio

◦ Vreemdgaan-Wisselleren

◦ Herstelacademie

◦ BN 18 (A Way Home Waasland, BN18 Zuid Oost Vlaanderen)

◦ Ronde Tafels Gedeelde zorg

Promotie GGZ

◦ 10 daagse GGZ
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http://www.vreemdgaan-wisselleren.be/
https://www.herstelacademie.be/aalst-dendermonde-st-niklaas/
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Werkingsgebied

Netwerk GG ADS

(Advies&Coaching ADS)

ELZ Waasland (NO-ZW)

ELZ Dender

ELZ Aalst

ELZ Dender Zuid
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Bereikbaarheid:

Telefonisch

Permanentie elke werkdag 9.00 uur tot 12.00 uur

0499/90 49 44

Per mail 

advies.coaching@ggzads.be

www.ggzads.be

U ontvangt een antwoord binnen de 5 werkdagen – vaak 

vroeger en mogelijks een aanvulling in de loop van de week.

Praktisch

mailto:advies.coaching@ggzads.be
http://www.ggzads.be/

