Conventie psychologische zorg in
de eerstelijn
31 maart en 7 april
infosessies
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Visie
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Kwaliteit
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Netwerken GGZ en ELZ’s

Wat zijn de netwerken GGZ?
● Opgestart in 2011 – art 107
● Vanuit globale visie op gemeenschapsgerichte GGZ

● In België:

○ 11 netwerken Kinderen en Jongeren (°2015)
○ 20 netwerken Volwassenen

● In provincie Antwerpen:
○ Kinderen en Jongeren
• PANGG 0-18

○ Volwassenen
• Emergo
• Kempen
• SaRA

pangg0-18.be
netwerkemergo.be

Netwerken GGZ en ELZ’s

Wat zijn de netwerken GGZ?

Netwerken GGZ en ELZ’s

Wat zijn de netwerken GGZ?
● Samengesteld door:
○
○
○

Cliënt en familieorganisaties
Eerstelijnsactoren
GGZ en verslavingszorgactoren

● Alle actoren werken samen aan:
○
○
○

Efficiënte opvolging van patiënten
Continuïteit van zorg
Beter aanbod en kwalitatief goede zorg

● Georganiseerd in 5 functies:
○

○
○
○
○

Functie 1: preventie, promotie van de ggz, vroegdetectie, screening en indicatiestelling, ambulante
diagnostiek en behandeling
Functie 2: Mobiele intensieve behandeling
Functie 3: Rehabilitatie ifv herstel en sociale inclusie
Functie 4: Intensieve residentiële behandeling
Functie 5: Woonvormen

Netwerken GGZ en ELZ’s

Functies binnen het GGZ netwerk?

Netwerken GGZ en ELZ’s

Wat zijn de eerstelijnszones?
● Opgestart in 2019
● 60 eerstelijnszones in Vlaanderen

● 16 in provincie Antwerpen
● Doel: Mensen zo kwalitatief mogelijk in hun eigen omgeving laten leven
● Middel: Werk van zorg- en hulpverleners en lokale overheden beter op elkaar
afstemmen, zodat er een coherente begeleiding op alle levensdomeinen kan zijn
● Aangestuurd door een zorgraad

Netwerken GGZ en ELZ’s

Wat zijn de eerstelijnszones?
Noorderkempen
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Netwerken GGZ en ELZ’s

Wat zijn de eerstelijnszones?
Actoren in de zorgraad
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Korte geschiedenis

Korte geschiedenis
● Conventie Maggie De Block 2019 - 2021

○ Enkel individuele eerstelijnspsychologische zorg
○ Samenwerking gefocust op de huisarts (via voorschrift)
○ Relatief klein budget

● Conventie Frank Vandenbroucke sept. 2021 – dec. 2023
○
○
○
○
○
○

Uitbreiding zorgaanbod (ELP en Gespecialiseerd; Individueel en Groep)
Specifiekere visie (Public Mental Health)
Focus op multidisciplinaire samenwerking
Budget x4
Meer aantrekkelijke voorwaarden voor verstrekkers
Zowel zelfstandige verstrekkers als in loondienst

Agenda

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voorstelling netwerken GGZ en eerstelijnszones
Korte geschiedenis conventie
Visie
Zorgaanbod
Samenwerking
Kwaliteit
Kandidaatstelling

Visie

Quadruple Aim

Visie

Visie

Doelgroep

•
•
•
•

lichte tot matig ernstige problemen

Prevalentie 1/3 burgers psychische problemen
Focus op lichte tot milde problemen
Focus op milde tot matig ernstige problemen
Gradaties in zorgzwaarte

Visie

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

Visie

Governance

Vragen

Vragen?
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Zorgaanbod

Interventiespectrum

Zorgaanbod

Zorgfuncties
Eerstelijnspsychologische zorg of ELP
● Betreft kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot het
algemeen psychisch welbevinden en zijn gericht op vraagverheldering, verbetering van het
mentale welbevinden, psycho-educatie en versterking van veerkracht.
● Deze psychologische interventies richten zich op:
a. Inschatting van de aanwezige problemen en vraagverheldering
b. Kortdurende en laagdrempelige psychologische zorg, begeleide zelfhulp
c. Bevorderen van de zelfredzaamheid en veerkracht van de cliënt of van zijn familiale context
d. Ondersteuning van de eerstelijnsactoren rond de cliënt
e. Doorverwijzing naar gespecialiseerde zorg en/of doorverwijzing naar andere zorg- en
ondersteuningsorganisaties en/of patiënten- en familieverenigingen.

Zorgaanbod

Zorgfuncties
Gespecialiseerde zorg
●

a.
b.
c.

Deze functie is gericht op personen die naar aanleiding van hun onderliggende psychische kwetsbaarheid of
aandoening gespecialiseerde zorg nodig hebben. Psychologische interventies zijn gericht op
Psychodiagnostiek
Behandeling, aangepast aan de onderliggende aandoening
In een netwerk van gespecialiseerde zorg (matched care)

Zorgaanbod

Diagnostiek binnen de conventie
● Diagnostiek is mogelijk binnen de conventie, maar de conventie is niet geheel
afgestemd op de realiteit van diagnostische onderzoeken.
● Voor diagnostiek gelden dezelfde regels als voor andere sessies:
○ De diagnosticus is rechtstreeks toegankelijk
○ Er is een beperking van 1 sessie (45’ contacttijd, 15’ dossiertijd) per dag
○ Er is geen vergoeding voorzien voor verslagtijd die de dossiertijd overschrijdt
○ Groepsaanbod en individueel aanbod kunnen niet gecombineerd worden

Zorgaanbod

Zorgaanbod
● Door wie?
○
○

Klinisch psychologen en orthopedagogen
■ Zelfstandig of in loondienst
Bij groepsaanbod steeds met 2 (minstens 1 geconventioneerd KO/KP):
■ evt. in samenwerking met artsen, andere eerstelijnsactoren en (familie-)ervaringsdeskundigen
■ Co-therapeut dient eveneens een verbintenis aan te gaan met het GGZ-netwerk

● Eerstelijnspsychologische zorg
○
○

Veerkracht, vraagverheldering, indicatiestelling, ondersteuning eerstelijnsprofessionals, voorkomen ontwikkelen
psychopathologie
#sessies:
■ Individueel: Volw.: max. 8; K&J: max. 10
■ OF Groep: Volw.: max. 5; K&J: max. 8

● Gespecialiseerde zorg
○
○

Voor onderliggende, matig ernstige psychische aandoeningen
# sessies:
■ Individueel: Volw.: max. 20; K&J: max. 20
■ OF Groep: Volw.: max. 12; K&J: max. 15

Eerstelijnspsychologische zorg

Gespecialiseerde zorg

Veerkracht, vraagverheldering, verwijzing,
ondersteuning EL-actoren,…

GZ voor onderliggende psychische aandoeningen

Zorgaanbod Oude en Nieuwe Conventie
Doelstelling/-groep
Verstrekkers
Leeftijd
#Sessies/jaar

Individueel

Klinisch psycholoog/orthopedagoog (zelfstandig of in loondienst)

Groep

2 verstrekkers: KP/KO, artsen, eerstelijnsactoren en ervaringsdeskundigen; min. 4 deelnemers

K&J

0-23

Volwassenen

15+

K&J

Ind. max. 10; groep: max. 8

Ind. max. 20; groep: max. 15

Volwassenen

Ind. max. 8; groep: max. 5

Ind. max. 20; groep: max. 12

Ja

Eventueel

Vindplaatsgericht en outreach
Multidisciplinaire werk
Samenwerkingsverbanden

Met artsen, andere eerstelijnsactoren en context
Netwerken ambulante gespecialiseerde GGZ, op
niveau ELZ of werkingsgebied Emergo

Multidisciplinaire buurtteams

Voorschrift

Nee

Functioneel Bilan
(te delen mits toestemming cliënt)

Ja
Door ELP-verstrekker, cliënt (+ EL-actor)+…

Verplicht voor opstart
Door GZ-verstrekker, cliënt + arts+ …

Individueel

€75,59 per sessie 60’(minimum 45’ contact) + €60,47 dossierkost/cliënt/jaar (€30,24 bij verwijzing)

Groep

€403,16 (2xKP/KO) / €328,58 (KP/KO + ander) per 120’ (minimum 90’contact)

MDO GZ

+3 zorgverleners; minimum 60’; €226,78/cliënt/jaar

Vergoeding

Aandeel Cliënt

Ind. €4/€11 (ELP eerste gratis); groep €2,5

Facturatie

Via pseudocodes en facturatietool
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Samenwerking

Samenwerking
● Vindplaats:
○
○
○

○

Is een natuurlijke en niet-stigmatiserende plek waar de kwetsbare doelgroep zich begeeft waar 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, jeugdhuizen, scholen, buurthuizen, kruispunten, …

● Multidisciplinaire teams; over organisaties heen (op buurtniveau)
○
○

Met focus op eerstelijnspsychologische zorg
O.a. ELP; “vindplaatsen”; huisarts; welzijnswerkers; straathoekwerkers; kinesisten; apothekers; …

● Samenwerking gefaciliteerd door:
○
○

Samenwerkingsafspraken m.b.t. aanmelding, verwijzing en overleg
■ Communicatie via functioneel bilan: kan door alle actoren ingevuld/aangevuld worden
■ Multidisciplinair overleg (enkel bij gespecialiseerde zorg)
Intervisie

Samenwerking

Lokale en multidisciplinaire samenwerking

Samenwerking

Functioneel bilan
•

Beschrijving van toestand van patiënt

•

Moeilijkheden en capaciteiten van patiënt

•

Doelen:
○

inschatten zorgnood of ondersteuning

○

behandelingsplan opstellen

○

schatting van de duur van traject

○

evaluatie van behandeling

○

communicatie-instrument tussen partners

○

indicator voor gespecialiseerde psychologische zorg

•

Opgesteld samen met patiënt en EL-actoren

•

(Voorlopig) delen via cliënt, post of E-Healthbox

Samenwerking

Functioneel bilan
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Kwaliteit

Kwaliteit (in ontwikkeling)
● Visie
● Monitoring

○ Meso: Door netwerk: o.a. zorggebruik obv registraties in facturatietool
○ Microniveau: Door verstrekkers: o.a. tevredenheidsmetingen

● Klachtenprocedures
● Intervisie en supervisie
● Vorming

Vragen

Vragen?
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Kandidaatstelling

Kandidaatstellingsprocedure
● Onderzoek naar lokale zorgnoden wordt vertaald in zorgpakketten
● Kandidaatstelling adhv portfolio: mogelijkheid om eigen expertise, mogelijkheden, wensen als
potentiële verstrekker aan te geven

● Beoordeling en selectie door een gemandateerd orgaan binnen het netwerk (2 lokale coördinatoren
en gemandateerd afgevaardigde van ELZ)
● Netwerken zoeken mee naar goede match tussen zorgaanbod en noden ELZ of kunnen mee zoeken
naar geschikte co-therapeuten, (familie-)ervaringsdeskundigen, werkplekken, …

Kandidaatstelling

Zorgpakketten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De zorgverlener dient minstens 8u/week zich te verbinden met 1 of meerdere GGZ-netwerk(-en).
Een combinatie met verschillende netwerken is mogelijk.
Een combinatie van verschillende zorgpakketten is eveneens mogelijk.
Er is aandacht voor regionale spreiding van de zorgverleners en voor de spreiding van expertise
van de zorgverleners.
Kandidaten moeten zelf geen praktijkruimte hebben (welzijn, outreach, …).
Zowel zelfstandigen als organisaties kunnen kandideren op de zorgpakketten.
Kandidaten mogen ook zelf hun aanbod aanbrengen waarbij bekeken wordt of deze kan
aansluiten bij de noden van de ELZ.
Portfolio is richtinggevend voor de samenstelling van de pakketten per ELZ.
Zaken waaraan de verschillende ELZ nood hebben: cultuursensitief aanbod, meertalige
therapeuten, uitgebreider en toegankelijk groepsaanbod, vlotte bereikbaarheid (eveneens
letterlijk) van psychische hulp, GGZ dicht in de buurt (vindplaatsgericht), aanklampende zorg, zorg
bij middelenmisbruik, hulp voor kwetsbare gezinnen, opvoedingsondersteuning, preventief
aanbod betreffende psychische klachten, ….

Kandidaatstelling

Zorgpakketten Netwerk Emergo
●
●
●

Voor Emergo streven we naar:
90% individuele zorg en 10% groepswerking
65% ELP en 35% gespecialiseerde zorg, verdeeld als volgt:
○
○
○
○

○

Zorgpakket Buurtgerichte zorg: ELP
Zorgpakket Multidisciplinaire praktijken: ELP en gespecialiseerde zorg
Zorgpakket Ambulante praktijken: ELP en gespecialiseerde zorg
Zorgpakket Specifiek project ELZ: Outreachende zorg: ELP
Zorgpakket Groepsaanbod over de voorgaande zorgpakketten heen

Kandidaatstelling

Zorgpakketten Netwerk Pangg0-18
●
●
●

Voor Pangg 0-18 streven we naar:
70% individuele begeleiding en 30% groepswerking
55% ELP en 45% gespecialiseerde zorg, verdeeld als volgt:
○
○
○

Zorgpakket Buurtgerichte zorg: ELP
Zorgpakket Multidisciplinaire & ambulante praktijken: ELP en gespecialiseerde zorg
Specifiek zorgpakket ELZ: ELP en gespecialiseerde zorg

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Buurtgerichte zorg
●
●
●
●

Onder het luik Buurtgerichte zorg verstaan we aanbod van GGZ-interventies in
initiatieven/organisaties die sterk buurtgericht zijn.
Het aanbod is uitsluitend ELP (individueel/groep)
U richt zich op personen met lichte tot matige psychische klachten, kortbij (of samenvallend met) de
vindplaats. Doelgroep hangt samen met de effectieve vindplaats.
Als mogelijke werkplekken denken we aan: dienstencentra, buurthuizen, overkop-huizen
(transitieleeftijd), kind-en-gezin (eerste 1000 dagen, opvoedingsondersteuning bij psychische
problemen, …), toekomstige GGZ-kruispunten, sociaal huis, CAW …

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Buurtgerichte zorg
Uur/week
●

Mechelen-Katelijne
○

●

17u

ELP

17u

Pallieterland
○

●

ELP

Rupelaar
○

●

23u

Bonstato
○

●

ELP

ELP

24u

Klein-Brabant Vaartland
○

ELP

16u

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Multidisciplinaire praktijken
●

●
●

●

Onder het luik Multidisciplinaire praktijken verstaan we aanbod van GGZ-interventies in praktijken waar
een multidisciplinaire samenwerking is (vb. huisartsenpraktijk, wijkgezondheidscentrum, andere
multidisciplinaire praktijk, …)
Het aanbod kan zowel ELP (individueel/groep) als gespecialiseerde zorg (individueel/groep) zijn
Binnen de zorgfunctie ELP kan de aandacht gaan naar: aanbieden van laagdrempelige toegankelijke
psychische hulp, vraagverheldering en indicatiestelling, emotie- en stressregulatie, veerkrachtversterking,
opvoedingsondersteuning bij psychische problemen, relationele moeilijkheden, moeilijkheden met
zelfbeeld, ondersteuning bij schokkende gebeurtenissen, motiverende gespreksvoering, psychische
ondersteuning bij somatische moeilijkheden…. .
Binnen de zorgfunctie Gespecialiseerde zorg kan de aandacht gaan naar: omgaan met rouw/verlies,
traumatherapie, begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen, begeleiding bij ontwikkelende
psychopathologie, (milde) hechtingsmoeilijkheden, begeleiding mensen met KOPP-moeilijkheden,
begeleiding bij afhankelijkheid van middelen, diagnostische acten…

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Multidisciplinaire praktijken
Uur/week
●

Mechelen-Katelijne
○
○

●

29u
17u

ELP
Gespecialiseerde zorg

27u
16u

Pallieterland
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

Rupelaar
○
○

●

39u
23u

Bonstato
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg:

ELP
Gespecialiseerde zorg

29u
17u

Klein-Brabant Vaartland
○
○

ELP
Gespecialiseerde zorg

27u
16u

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Ambulante praktijken
●
●
●

●

Onder het luik Ambulante praktijken verstaan we aanbod van GGZ-interventies gesitueerd in
(groeps-)praktijken van klinisch psychologen/klinisch orthopedagogen.
Het aanbod is zowel ELP (individueel/groep) als gespecialiseerde zorg (individueel/groep).
Binnen de zorgfunctie ELP kan de aandacht gaan naar: aanbieden van laagdrempelige toegankelijke
psychische hulp, vraagverheldering en indicatiestelling, emotie- en stressregulatie,
veerkrachtversterking, opvoedingsondersteuning bij psychische problemen, relationele
moeilijkheden, moeilijkheden met zelfbeeld, ondersteuning bij schokkende gebeurtenissen,
motiverende gespreksvoering, psychische ondersteuning bij somatische moeilijkheden…. .
Binnen de zorgfunctie Gespecialiseerde zorg kan de aandacht gaan naar: omgaan met rouw/verlies,
traumatherapie, begeleiding bij ontwikkelingsstoornissen, begeleiding bij ontwikkelende
psychopathologie, (milde) hechtingsmoeilijkheden, begeleiding mensen met KOPP-moeilijkheden,
begeleiding bij afhankelijkheid van middelen, diagnostische acten …

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Ambulante praktijken
Uur/week
● Mechelen-Katelijne
○
○

●

17u
23u

ELP
Gespecialiseerde zorg

17u
23u

Pallieterland
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

Rupelaar
○
○

●

23u
31u

Bonstato
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

ELP
Gespecialiseerde zorg

24u
32u

Klein-Brabant Vaartland
○
○

ELP
Gespecialiseerde zorg

16u
22u

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Specifieke projecten
●
●
●

●

Onder het luik Specifieke projecten verstaan we aanbod van GGZ-interventies afgestemd op de
noden van de ELZ die niet door de andere zorgpakketten kunnen gedekt worden.
Het aanbod is uitsluitend ELP (individueel/groep)
Binnen dit pakket richt u zich in deze fase op Outreachende hulp: school, ouderen, (tijdelijk)
mindermobiele mensen, kwetsbare gezinnen, aanklampende zorg, opvoedingsondersteuning bij
psychische klachten aan huis, jonge gezinnen, hervalpreventie…
Op termijn kunnen er bijkomende specifieke projecten komen, afhankelijk van de opvolging van de
nodenanalyse.

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Specifieke projecten
Uur/week
●

Mechelen-Katelijne
○

●

11u

ELP

11u

Pallieterland
○

●

ELP

Rupelaar
○

●

16u

Bonstato
○

●

ELP

ELP

16u

Klein-Brabant Vaartland
○

ELP

11u

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Groepsaanbod
●
●

●

We zetten in op het ganse leeftijdsbereik met voldoende aandacht voor de transitieleeftijd
Voorbeelden mogelijk ELP groepsaanbod K&J en volwassenen:
○ veerkrachtversterking, emotieregulatie, omgaan met stress/spanning, zelfbeeld, identiteit,
weerbaarheid, zelfzorg, peersupport, Ik en mijn lijf (relaxatie), waarderende communicatie en
andere
Voorbeelden mogelijk gespecialiseerd groepsaanbod K&J en volwassenen:
○ MBT-training, DGT-training, vaardigheidstraining, surfen op emoties, gespreksgroepen (divers),
ACT, mindfulness en andere

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Groepsaanbod
●
●

●

We zetten in op het ganse leeftijdsbereik met voldoende aandacht voor de transitieleeftijd
Voorbeelden mogelijk ELP groepsaanbod K&J en volwassenen:
○ veerkrachtversterking, emotieregulatie, omgaan met stress/spanning, zelfbeeld, identiteit,
weerbaarheid, zelfzorg, peersupport, Ik en mijn lijf (relaxatie), waarderende communicatie en
andere
Voorbeelden mogelijk gespecialiseerd groepsaanbod K&J en volwassenen:
○ MBT-training, DGT-training, vaardigheidstraining, surfen op emoties, gespreksgroepen (divers),
ACT, mindfulness en andere

Kandidaatstelling

Zorgpakket Emergo: Groepsaanbod
Reeksen per jaar
●

Mechelen-Katelijne
○
○

●

14 reeksen van 5 sessies
3 reeksen van 12 sessies

ELP
Gespecialiseerde zorg

14 reeksen van 5 sessies
3 reeksen van 12 sessies

Pallieterland
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

Rupelaar
○
○

●

20 reeksen van 5 sessies
5 reeksen van 12 sessies

Bonstato
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

ELP
Gespecialiseerde zorg

21 reeksen van 5 sessies
5 reeksen van 12 sessies

Klein-Brabant Vaartland
○
○

ELP
Gespecialiseerde zorg

14 reeksen van 5 sessies
3 reeksen van 12 sessies

Kandidaatstelling

Zorgpakket Pangg0-18: Buurtgerichte zorg
●
●
●
●

Onder het luik Buurtgerichte zorg verstaan we aanbod van GGZ-interventies in initiatieven/organisaties die sterk
buurtgericht zijn of zich situeren in de leefomgeving van kinderen en jongeren
Het aanbod is uitsluitend ELP (individueel/groep)
U richt zich op kinderen en jongeren met lichte tot matige psychische klachten
Binnen de zorgfunctie ELP kan de aandacht gaan naar
○
○

○

●

Als mogelijke werkplekken denken we aan
○
○
○

●

Infant mental health: preventie van de eerste 1000 dagen ter voorkomen van ernstige problemen op latere leeftijd; ondersteuning van
een gezonde en veilige relatie tussen ouder en kind, en andere
Het jonge kind: emotieregulatie, opvoedingsondersteuning bij psychische problemen, schools functioneren, sociale vaardigheden,
stemming en andere
Jongeren: veerkrachtondersteuning zelfbeeld, identiteit, gender, oplossingsgerichte vaardigheden en andere
Materniteit, Huizen van het Kind, Kind en Gezin
Jeugdwerkingen, jeugdhuizen, overkop-huizen (transitieleeftijd)
Buurthuizen, andere ontmoetingsplaatsen of vindplaatsen

U kan de eerstelijns psychologische zorg opnemen in individuele sessies, inclusief sessies met de context van een kind of
jongere of in een passend groepsaanbod op de werkplek of buurt overstijgend.
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Zorgpakket Pangg0-18: Buurtgerichte zorg
uur/week
● Mechelen-Katelijne
○

●

11u

ELP

8u

Pallieterland
○

●

ELP

Rupelaar
○

●

20u

Bonstato
○

●

ELP

ELP

16u

Klein-Brabant Vaartland
○

ELP

13u
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Zorgpakket Pangg0-18: Multidisciplinaire en ambulante praktijken
●
●
●
●

●

●

Onder het luik multidisciplinaire en ambulante praktijken verstaan we aanbod van GGZ-interventies in zelfstandige GGZpraktijken als werkplekken (multidisciplinaire praktijk met huisarts, wijkgezondheidscentrum, groepspraktijk, e.a.)
Het aanbod is ELP en gespecialiseerde zorg (individueel/groep)
U richt zich met de ELP functie op kinderen en jongeren met lichte tot matige psychische klachten, met uitbreiding de
context van het kind/jongere om mee in te staan voor maximale totaalzorg. U richt zich met de gespecialiseerde functie
tot K&J met lichte en matige klachten bij onderliggende kwetsbaarheid
Binnen de zorgfunctie ELP kan de aandacht gaan naar
○ Het jonge kind: opvoedingsondersteuning bij psychische problemen, sociale vaardigheid, zelfregulatie en
emotieregulatie en andere
○ Jongeren in de groep 12 – 15 jaar en jongeren op transitieleeftijd (15- 23 jaar): identiteit en relaties, emotie- en
stressregulatie, stemming, weerbaarheid, autonomie, oplossingsgerichte vaardigheden, en andere
Binnen de zorgfunctie gespecialiseerde zorg kan de aandacht gaan naar
○ Het jonge kind: gezinsrelaties, diagnostiek en opvoedingsondersteuning bij ontwikkelingsstoornissen, faalangst,
slaapproblemen, schools functioneren, en andere
○ Jongeren in de groep 12 – 15 jaar en jongeren op transitieleeftijd (15 – 23 jaar): gedragsproblemen, herstelgerichte
interventies bij gezinsproblemen, stemmingsproblematieken, beginnende afhankelijkheid en andere
U kan de eerstelijns psychologische zorg en gespecialiseerde zorg opnemen in individuele sessies, inclusief sessies met de
context van een kind of jongere of in een passend groepsaanbod
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Zorgpakket Pangg0-18: Multidisciplinaire en ambulante praktijken
uur/week
● Mechelen-Katelijne
○
○

●

4u
15u

ELP
Gespecialiseerde zorg

5u
19u

Pallieterland
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

Rupelaar
○
○

●

8u
28u

Bonstato
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

ELP
Gespecialiseerde zorg

6u
22u

Klein-Brabant Vaartland
○
○

ELP
Gespecialiseerde zorg

5u
18u
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Zorgpakket Pangg0-18: Specifiek zorgproject ‘onderwijs’
●
●
●
●

Onder het luik Specifiek zorgpakket ‘onderwijs’ verstaan we aanbod van GGZ-interventies op school als
werkplek of bij uitbreiding in een naburige praktijk in samenwerking met CLB en school.
Het aanbod is ELP en gespecialiseerde zorg (individueel/groep)
U richt zich op kinderen en jongeren met lichte tot matige psychische klachten, met uitbreiding de context
van het kind/jongere en tot lichte en matige klachten bij onderliggende kwetsbaarheid
Binnen de zorgfunctie ELP kan de aandacht gaan naar
○

●

Binnen de zorgfunctie gespecialiseerde zorg kan de aandacht gaan naar
○

●

Doelgroep 12 – 15 jarigen en jongeren op transitieleeftijd (15-23 jarigen): outreachend binnen de schoolcontext
ondersteuning bij psychische klachten; vraagverheldering, indicatiestelling, krachtgericht en vraaggericht aanbod
rond identiteitszorgen, zorgen in de familiecontext, schoolcontext, peergroep, pesten, uitdagingen rond samenleven
in diversiteit, en andere

Doelgroep 12 – 15 jarigen en jongeren op transitieleeftijd (15 – 23 jaar): onderliggende (ontwikkeling)
problematieken die het schools functioneren en het groepsfunctioneren kunnen verstoren zoals externaliserend
gedrag, grensoverschrijdend gedrag, ondersteuning in moeilijk lopende schoolrelaties, relaties met eigen context, en
andere

U kan de eerstelijns psychologische zorg en gespecialiseerde zorg opnemen in individuele sessies, inclusief
sessies met de context van een kind of jongere of in een passend groepsaanbod
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Zorgpakket Pangg0-18: Specifiek zorgproject ‘onderwijs’
uur/week
● Mechelen-Katelijne
○
○

●

9u
4u

ELP
Gespecialiseerde zorg

11u
6u

Pallieterland
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

Rupelaar
○
○

●

16u
8u

Bonstato
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

ELP
Gespecialiseerde zorg

13u
6u

Klein-Brabant Vaartland
○
○

ELP
Gespecialiseerde zorg

10u
5u
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Zorgpakket Pangg0-18: Groepsaanbod
●

●

●

We zetten in op het ganse leeftijdsbereik met voldoende aandacht voor de
transitieleeftijd
Voorbeelden mogelijk ELP groepsaanbod K&J en volwassenen:
○ veerkrachtversterking, emotieregulatie, omgaan met stress/spanning, zelfbeeld,
identiteit, weerbaarheid, zelfzorg, peersupport, Ik en mijn lijf (relaxatie),
waarderende communicatie en andere
Voorbeelden mogelijk gespecialiseerd groepsaanbod K&J en volwassenen:
○ MBT-training, DGT-training, vaardigheidstraining, surfen op emoties,
gespreksgroepen (divers), ACT, mindfulness en andere
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Zorgpakket Pangg0-18: Groepsaanbod
reeksen/jaar
● Mechelen-Katelijne
○
○

●

11 reeksen van 8 sessies
5 reeksen van 15 sessies

ELP
Gespecialiseerde zorg

14 reeksen van 8 sessies
6 reeksen van 15 sessies

Pallieterland
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

Rupelaar
○
○

●

21 reeksen van 8 sessies
9 reeksen van 15 sessies

Bonstato
○
○

●

ELP
Gespecialiseerde zorg

ELP
Gespecialiseerde zorg

17 reeksen van 8 sessies
8 reeksen van 15 sessies

Klein-Brabant Vaartland
○
○

ELP
Gespecialiseerde zorg

13 reeksen van 8 sessies
6 reeksen van 15 sessies
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Portfolio
● = Basis voor kandidaatstelling en selectie
● Omvat minimaal:
○
○
○
○
○
○
○

Administratieve gegevens
Visum
Inschrijvingsnummer psychologencommissie (voor klinisch psychologen)
Doelgroep (leeftijd)
Expertise in problematieken
Expertise in behandelmethoden
Relevant wetenschappelijk onderzoek

● Bijkomende vragen, specifiek binnen het netwerk
○
○
○
○
○

Zorgpakket waarvoor men kandideert, binnen welke ELZ
De expertise die men wenst in te zetten in het kader van de conventie
Gevraagde/beschikbare werkplaats
Uren waarvoor men kandideert
….
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Beoordelingscriteria
●

Kwaliteit:
○ Beschikken over vereist diploma en voldoen aan alle wettelijke vereisten i.v.m. uitoefening van het gezondheidsberoep
○ Bereidheid tot deelname aan intervisie en vorming georganiseerd door het netwerk
○ Gebruik maken van een functioneel bilan
○ Kennis en ervaring hebben met kortdurende interventies bij milde tot matig-ernstige psychische problemen en specifieke deskundigheid ifv
het werkpakket
○ Bij gebrek aan ervaring aantonen samenwerking met ervaren supervisor
○ Ingeschreven zijn bij de psychologencommissie of gebonden zijn door deontologische code organisatie in geval van loondienst
○ Bereid zijn mee te werken aan evaluatie

●

Bereikbaarheid:
○ Fysieke bereikbaarheid/toegankelijkheid
○ Regionale spreiding kandidaten in ELZ
○ Spreiding van de consultatie-uren
○ Verwachtte opstarttijd van de begeleiding (1 à 4 weken)
○ Eventueel mogelijkheid om online te werken

●

Verbondenheid:
○ De kandidaat is bereid tot multidisciplinaire samenwerking met verwijzer en andere hulpverleners en ervaringswerkers op niveau van de
vindplaats, de ELZ en het GGZ Netwerk ter realisatie van een passend aanbod in functie van de noden van een patiënt, gaande van de nulde
lijn (bv. lotgenotencontact, mantelzorg) tot de vierde lijn
○ De kandidaat is gekend met én door het lokale netwerk van eerstelijnszorg en welzijnszorg en laagdrempelige initiatieven (of toont aan hoe
hij/zij denkt hierop in te zetten)
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Termijnen voor kandidaatstelling
• Openen oproep op 4 april door middel van invullen portfolio, beschikbaar op de
websites van de GGZ Netwerken:
• Emergo: www.netwerkemergo.be
• Pangg0-18: www.pangg0-18.be (let op de juiste regio!)
• Afsluiten oproep 19 april voor Emergo

Contactgegevens

Lokale coördinatoren
● Verbindingsfiguren tussen de netwerken, ELZ, zorgverstrekkers, (familie-)ervaringsdeskundigen,
organisaties, ….
● Contactgegevens
○ Ludmilla Moons:
■ ludmilla.moons@pangg0-18.be
■ 0493/406493
○ Bart Jansen
■ bart.jansen@netwerkemergo.be
■ 0470/703337

Vragen

Vragen?

