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Bijlage 2 
 

bij de overeenkomst betreffende de deelname aan het 
Project artikel 107 

voor de financiering van een netwerkcoördinator en een 
zorgnetwerk binnen een specifiek werkingsgebied 

 
 
 
 
 
Template activiteitenverslag 2017 
 
 
 
 
 
1. Administratieve gegevens 

 
1.1. Naam van het netwerk: Diletti (Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Volwassenen 

Arrondissement Leuven-Tervuren) 
 
1.2. Naam + voornaam van de netwerkcoördinatoren: 

Mevr. Ilse Van Wijnendaele  Mevr. An Vandeputte 
De Hulster VZW    Alexianen Zorggroep Tienen 
Minderbroederstraat 23   Liefdestraat 10 
3000 Leuven    3300 Tienen 
016/29.87.60 
0497/66.13.11    0496/28.80.57 
Ilse.vanwijnendaele@dehulster.be  an.vandeputte@fracarita.org 

 
Mevr. Ann Hendrickx   
Sint-Annendael Diest   
Vestenstraat 1     
3290 Diest     
013/38.05.08 
0473/45.62.14     
ann.hendrickx@sad.be   

 
 
 

mailto:Ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
mailto:an.vandeputte@fracarita.org
mailto:ann.hendrickx@sad.be
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1.3. Aantal uren per week besteed aan de uitoefening van de functie van 
netwerkcoördinatoren: 
Zowel mevr. Ilse Van Wijnendaele als mevr. An Vandeputte werken halftijds (0,5 
VTE) als netwerkcoördinator voor het project Diletti. Mevr. Ann Hendrickx werkte 
halftijds (0,5 VTE) als netwerkcoördinator tot 31/08/2017 en werd vervangen door 
Ilse Van Wijnendaele op 21/11/2017. De overbruggingstijd werd opgevangen door 
extra tijdsinvestering van An Vandeputte.  

 
1.4. Datum van indiensttreding van de netwerkcoördinatoren: 

De netwerkcoördinatoren zijn in dienst getreden op 1 juli 2016 (A. Vandeputte) en 
op 1 augustus 2016 (A. Hendrickx). Op 21 november 2017 heeft I. Van Wijnendaele 
de functie van A. Hendrickx overgenomen.  

 
 
2. Samenstelling en ontwikkeling van het netwerk 

 
Artikel 107 van de ziekenhuiswet is ondertussen bekend als de financieringstechniek die ons 
toelaat om met behoud van BFM een aantal bedden buiten gebruik te stellen en de daaraan 
gekoppelde middelen in te zetten in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), i.e. 
in de vermaatschappelijking van zorg. In 2012 zijn de eerste netwerken hiermee van start gegaan. 
De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg wordt er vormgegeven in 5 
functies. 
Het netwerk Leuven-Tervuren -- i.e. de regio Vlaams-Brabant-Oost+Tervuren -- ondertussen 
omgedoopt tot het netwerk Diletti, was het eerste netwerk in Vlaanderen om met deze 
vermaatschappelijkingsbeweging van start te gaan, met medewerking van 34 organisaties en 
voorzieningen, en met 2 promotoren: Z.Org KU Leuven (+SAD) & Broeders van Liefde. De regio 
werd opgedeeld in 5 operationele regio’s. Er werd een beleidsgroep en een projectgroep 
opgericht, en 5 fora voor de ontwikkeling van de 5 verschillende functies in het netwerk. Elke 
subregio kreeg ook een operationeel coördinator, en het netwerk werd gecoördineerd door 2 
halftime netwerkcoördinatoren.  
Sinds begin 2013 is er voor elke functie een forum actief: een inhoudelijk overleg, open voor alle 
geïnteresseerden uit de projectregio (ook voor niet-leden). Onderstaande lijsten dienen dan ook 
eerder als aanwezigheidslijst dan als deelnemerslijst geïnterpreteerd te worden. Sinds 2014 zijn 
de voorzitters van de vijf fora (of hun vervanger) lid van de projectgroep.  
 
Vanuit elk van de fora kunnen tijdelijke werkgroepen opgestart worden met de concrete opdracht 
om een bepaald thema verder uit te werken. Ook deze werkgroepen worden kort voorgesteld.  
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2.1. Samenstelling van het netwerk per functie 
 

2.1.1. Voor functie 1 (Voorzitter: Mevr. Evelyne Vereecke, sinds 1/7/17 in de plaats 
van Cecile Verbeke) 

 
Naam Voorziening E-mail 
Alexandra Tureluren Schakelteam Internering alexandra.tureluren@schakelteam.be  

An Haekens Alexianen Zorggroep Tienen an.haekens@fracarita.org 

An Vandeputte Netwerkcoördinator an.vandeputte@fracarita.org 

Ann Li KHOBRA ann@khobra.be  

Anne Roekens CGG VBO anne.roekens@cgg-vbo.be 

Annelies Duthu Landelijke thuiszorg aduthu@ons.be 

Annicq Hulshagen IBW De Linde annicq.hulshagen@sad.be  

Ariane Dewil IBW Hestia ariane.dewil@fracarita.org  
August Rector Alexianen Zorggroep Tienen gust.rector@fracarita.org 

Bart Tirez Familiehulp bart.tirez@familiehulp.be 

Bea Verbist Pastya pastya@skynet.be   

Cindy Merlevede CGG VBO cindy.merlevede@cgg-vbo.be 

Dirk Hellemans Coördinator VLABO dirk.hellemans@vlabo.be 

Dries Wierckx Stad Leuven dries.wierckx@leuven.be  

Els Pauwels Supportteam els.pauwels@fracarita.org ; 

Evelyne Vereecke  Voorzitter FF1 + SEL GOAL evelyne.vereecke@selgoal.be; 

Greet Claes Uilenspiegel greetclaes6@gmail.com 

Gülsah Kapsiz IBW Fides gulsah.kapsiz@uzleuven.be 
Hilde Vanderlinden Similes hilde.vanderlinden@similes.be 

Ilse Vanwijnendaele Netwerkcoördinator ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 

Ine Pellens Psychoscociaal Centrum Leuven ine.pellens@fracarita.org  

Iris Claeys CAW Oost-Brabant iris.claeys@cawoostbrabant.be  

Jeroen Decoster UPC KULeuven jeroen.decoster@uzleuven.be 

Karen Suls Psychoscociaal Centrum Leuven karen.suls@fracarita.org  

Ketelslegers Liene Sint-Annendael Diest 'liene.ketelslegers@azdiest.be' 
Liesbeth Lemmens Logo Oost-Brabant liesbeth@logo-oostbrabant.be  

Lieve Polfliet CAW Oost-Brabant lieve.polfliet@cawoostbrabant.be 

Lieve Smet BW Hestia lieve.smet@fracarita.org 

Lindsay Hacke DENK Leuven lindsayhacke1973@gmail.com 

Luc Bevernage UPC Sint-Kamillus luc.bevernage@fracarita.org  

Marleen Vanhees Landelijke thuiszorg mvanhees@ons.be  

Maryama Diallo Schakelteam Internering maryama.diallo@schakelteam.be 

Mathias Dekeyser Psychoscociaal Centrum Leuven mathias.dekeyser@fracarita.org; 

Mieke Goyens Netwerkcoördinator Internering mieke.goyens@schakelteam.be 

Mieke Vermeulen UPC KULeuven mieke.vermeulen@uc-kortenberg.be 
Mikael Ilgaoglu  CAW mikail.ilgazoglu@cawoostbrabant.be.  

Myriam Polfliet Wit-gele Kruis myriam.polfliet@vl-brabant.wgk.be  

mailto:alexandra.tureluren@schakelteam.be
mailto:an.haekens@fracarita.org
mailto:an.vandeputte@fracarita.org
mailto:ann@khobra.be
mailto:anne.roekens@cgg-vbo.be
mailto:aduthu@ons.be
mailto:annicq.hulshagen@sad.be
mailto:gust.rector@fracarita.org
mailto:bart.tirez@familiehulp.be
mailto:pastya@skynet.be
mailto:cindy.merlevede@cgg-vbo.be
mailto:dirk.hellemans@vlabo.be
mailto:dries.wierckx@leuven.be
mailto:els.pauwels@fracarita.org
mailto:evelyne.vereecke@selgoal.be
mailto:greetclaes6@gmail.com
mailto:hilde.vanderlinden@similes.be
mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
mailto:ine.pellens@fracarita.org
mailto:iris.claeys@cawoostbrabant.be
mailto:jeroen.decoster@uzleuven.be
mailto:karen.suls@fracarita.org
mailto:liesbeth@logo-oostbrabant.be
mailto:lieve.polfliet@cawoostbrabant.be
mailto:lieve.smet@fracarita.org
mailto:lindsayhacke1973@gmail.com
mailto:luc.bevernage@fracarita.org
mailto:mvanhees@ons.be
mailto:maryama.diallo@schakelteam.be
mailto:mathias.dekeyser@fracarita.org
mailto:mieke.goyens@schakelteam.be
mailto:mikail.ilgazoglu@cawoostbrabant.be
mailto:myriam.polfliet@vl-brabant.wgk.be
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Pamela De Dobbeleer CGG PassAnt (Suïcidepreventiewerker) pamela.dedobbeleer@passant.be 

Rika Vanovermeire SEL Goal rika.vanovermeire@telenet.be  

Sandra Christiaens Solidariteit voor het gezin sandra.christiaens@svhg.be 

Sara Brankaer WGC De Ridderbuurt sara.brankaer@wgcridderbuurt.be  

Sel Goal SEL Goal info@selgoal.be  

Sylvia Hubar WGC De Ridderbuurt sylvia.hubar@wgcridderbuurt.be 

Walter Geuens DENK Leuven walter.geuens2@telenet.be 

Wendy Van der Auwera CM Leuven wendy.vanderauwera@cm.be  

 
 
Overleg Forum Functie 1 
Forum Functie 1 komt halfjaarlijks samen,  in 2017 op 27/3 en 4/12.  
In de vergadering van Forum Functie 1 is gewerkt aan het uitwerken en afstemmen van 
actiepunten uit het jaarplan m.b.t. preventie, vroegdetectie en vroeghulp. Er was steeds een 
sterke opkomst en actieve deelname van de verschillende partners van Forum Functie 1. Er werd 
gefocust op drie prioritaire thema’s: Ondersteuning van huisartsen met onder meer  uitwerking 
van het éénmalige snelle psychiatrische consult in alle deelregio’s, de uitwerking van een 
signaalkaart voor tijdige probleemdetectie in de eerstelijn en de uitwerking van bijkomende GGZ-
ondersteuning in de thuis- en welzijnszorg waar de complexiteit van psychische zorgnoden 
toeneemt o.i.v. de vermaatschappelijking. 
 
Ter optimalisatie van het aanbod van Forum Functie 1 werden tijdelijke werkgroepen opgericht 
in 2016 om de prioritaire topics inhoudelijk verder uit te werken. Deze werkgroepen continueren 
in 2017. 
 

- Werkgroep F1: éénmalige, snelle psychiatrische consult  
De vroeger opgestarte werkgroep éénmalige, snelle psychiatrische consultatie bestaande 
uit huisartsen, eerstelijnswerkers en psychiaters, maakte verder werk van een snel en 
toegankelijk aanbod van psychiatrisch advies ten behoeve van eerstelijnszorg. Daarbij 
kunnen huisartsen een patiënt met een (vermoeden van) een psychisch probleem 
aanmelden voor een snel, éénmalig consult bij een psychiater voor een behandeladvies 
zodat de patiënt verder opgevolgd kan worden op de eerste lijn. Het betreft geen 
doorverwijzing naar de gespecialiseerde noch een crisisconsult, maar het consult is echt 
gericht op het ondersteunen van de huisarts die na een behandeladvies zelf verder 
opvolgt. In 2017 wordt verder gewerkt aan het optimaliseren van het nieuwe aanbod en 
de bekendmaking van de mogelijkheden van een éénmalig psychiatrisch consult in de 
verschillende regio’s.  
Deze werkgroep werkte veel via mailoverleg, en kwam fysiek samen op 24/5/2017. 
 

- Werkgroep F1: psychiatrische thuiszorg  (PTZ) 
Als gevolg van de vermaatschappelijking van de zorg blijken er meer patiënten in hun 
thuisomgeving te kunnen blijven mits voldoende thuiszorgondersteuning. Maar  
thuiszorgwerkers en welzijnswerkers ervaren zich hierrond zoekend en onzeker. 
Personen met GGZ-noden stellen hen voor nieuwe uitdagingen in hun werk, waarvoor ze 
zich niet altijd voldoende opgeleid voelen. Om een antwoord te bieden aan de ervaren 

mailto:pamela.dedobbeleer@passant.be
mailto:rika.vanovermeire@telenet.be
mailto:sandra.christiaens@svhg.be
mailto:sara.brankaer@wgcridderbuurt.be
mailto:info@selgoal.be
mailto:sylvia.hubar@wgcridderbuurt.be
mailto:walter.geuens2@telenet.be
mailto:wendy.vanderauwera@cm.be
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verhoogde noden aan GGZ-ondersteuning van de thuiszorgdiensten werd de werkgroep 
Psychiatrische Thuiszorg (PTZ) in de tweede helft van 2016 binnen het netwerk opgericht. 
De tijdelijke werkgroep inventariseerde in december alle ervaren noden en vragen 
hierrond en stelde een actieplan voor 2017 op. In 2017 concretiseerde zij verder in de 
werkgroepen op 27/3 en 4/12, en werkte concrete ondersteuningsmaterialen uit die 
begin 2018 voorgesteld en aangeboden werden aan de brede eerstelijn.  

 
 

2.1.2. Voor functie 2: (Voorzitter: Dr. Dirk De Wachter) 
 
Naam Voorziening E-mail 
Alexandra Tureluren Schakelteam Internering Alexandra.tureluren@schakelteam.be 

An Chaltin MT OB an.chaltin@fracarita.org 

An Vandeputte Netwerkcoördinator An.vandeputte@fracarita.org 

Ann Li Qing KHOBRA ann@khobra.be  

Anne Roekens CGG VBO anne.roekens@cgg-vbo.be 

Annicq Hulshagen IBW De Linde annicq.hulshagen@sad.be  

Ariane Dewil IBW Hestia ariane.dewil@fracarita.org  

August rector Alexianen Zorggroep Tienen gust.rector@fracarita.org 

Bart Tirez Familiehulp bart.tirez@familiehulp.be 

Cecile Verbeke SEL Goal cecile.verbeke.goal@gmail.com  

Dirk De Wachter Voorzitter F2 dirk.dewachter@upckuleuven.be 

Ellen Thielens CM Leuven ellen.thielens@cm.be 

Geert Pint ACH Leuven geert.pint@med.kuleuven.be  

Greet Claes Uilenspiegel greetclaes6@gmail.com 

Greet Put Sint-Annendael Diest greet.put@sad.be  

Griet Vanbaelen GTB Vlaanderen griet.vanbaelen@gtb-vlaanderen.be  

Gulsah Kapsiz IBW Fides gulsah.kapsiz@uzleuven.be 
Hilde Vanderlinden Similes hilde.vanderlinden@similes.be  

Ilse Van Wijnendaele  Netwerkcoördinator  ilse.vanwijnendaele@dehulster.be; 

Inez Tackoen UPC Sint-Kamillus ines.tackoen@fracarita.org  

Iris Claeys CAW Oost-Brabant iris.claeys@cawoostbrabant.be  

Jeroen Decoster UPC KULeuven jeroen.decoster@uzleuven.be 

Jo Uytterhoeven GTB Vlaanderen jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be  

Joris Van Roy Alexianen Zorggroep Tienen joris.van.roy@fracarita.org 
Kaat Ghyselen De Hulster kaat.ghyselen@dehulster.be 

Karel Schuermans UPC Sint-Kamillus karel.schuermans@fracarita.org  

Karlien Vermeiren VZW Walden - Fenix karlien.vermeiren@fracarita.org 

Kirsten Gielen Vzw In-Z kirsten.gielen@in-z.be 

Koen Cockx UPC Sint-Kamillus koen.cockx@fracarita.org 

Koen Van Hemelryck DENK Leuven kvanhemel@telenet.be 

Leen Romme Alexianen Zorggroep Tienen leen.romme@fracarita.org  

Liestbeth Dewolfs De hulster liesbet.dewolfs@dehulster.be 

mailto:Alexandra.tureluren@schakelteam.be
mailto:an.chaltin@fracarita.org
mailto:An.vandeputte@fracarita.org
mailto:ann@khobra.be
mailto:anne.roekens@cgg-vbo.be
mailto:annicq.hulshagen@sad.be
mailto:ariane.dewil@fracarita.org
mailto:gust.rector@fracarita.org
mailto:bart.tirez@familiehulp.be
mailto:cecile.verbeke.goal@gmail.com
mailto:dirk.dewachter@upckuleuven.be
mailto:ellen.thielens@cm.be
mailto:geert.pint@med.kuleuven.be
mailto:greetclaes6@gmail.com
mailto:greet.put@sad.be
mailto:griet.vanbaelen@gtb-vlaanderen.be
mailto:hilde.vanderlinden@similes.be
mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
mailto:ines.tackoen@fracarita.org
mailto:iris.claeys@cawoostbrabant.be
mailto:jeroen.decoster@uzleuven.be
mailto:jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be
mailto:kaat.ghyselen@dehulster.be
mailto:karel.schuermans@fracarita.org
mailto:karlien.vermeiren@fracarita.org
mailto:kirsten.gielen@in-z.be
mailto:koen.cockx@fracarita.org
mailto:kvanhemel@telenet.be
mailto:leen.romme@fracarita.org
mailto:liesbet.dewolfs@dehulster.be
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Lieve Smet IBW Hestia lieve.smet@fracarita.org 

Loes Vanden Berghe Pleegzorg Vlaams-Brabant loes.vandenberghe@pleegzorgvbb.be 

Lorent Guy UPC Sint-Kamillus guy.lorent@fracarita.org 

Luc Bemelmans Alexianen Zorggroep Tienen luc.bemelmans@fracarita.org  

Lydia Leys Sociaal huis Herent lydia.leys@sociaalhuisherent.be 
Marc Claes ED en DENK Leuven marc.claes4@gmail.com; 

Maryama Diallo Schakelteam Internering maryama.diallo@schakelteam.be 

Mathias Dekeyser MT Oude baan mathias.dekeyser@fracarita.org  

Mieke Goyens Netwerkcoördinator Internering mieke.goyens@schakelteam.be 

Myriam Lauwers Similes myriamlauwers@skynet.be 

Myriam Polfliet Wit-Gele Kruis myriam.polfliet@vl-brabant.wgk.be  

Nancy Van Lembergen CGG VBO nancy.vanlembergen@cgg-vbo.be  

Nathalie Albert Alexianen Zorggroep Tienen nathalie.albert@gmail.com 

Nora Vandenbranden Similes noravdbranden@hotmail.com 

Patrick Vandenplas CGG VBO patrick.vandenplas@cgg-vbo.be  

Sandra Christiaens Solidariteit voor het gezin sandra.christiaens@svhg.be 

Sara Reyskens Vzw IN-Z sara.reyskens@in-z.be 

Sylvia Hubar VGC De Ridderbuurt Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be  

Tom Prenen UZ Leuven - Epsi tom.prenen@uzleuven.be 

Veerle Verbic CGG VBO veerle.verbic@cgg-vbo.be  

Vera Vandersteen Pleegzorg Vlaams-Brabant vera.vandersteen@pleegzorgvbb.be 

 
Overleg Forum Functie 2 
Forum Functie 2 kwam in 2017 samen via thematische werkgroepen op 27/4/2017 (sessie 3), 
29/5/2017 (sessie 4) en er was een overkoepelende forum 2-bijeenkomst op 12/6. Forum Functie 
2 heeft als opdracht de werking van het mobiel crisisteam (2a) en de mobiele teams (2b) te 
ondersteunen, te optimaliseren en af te stemmen op de populatienoden van onze regio. In Forum 
Functie 2 wordt intersectoraal samengewerkt met eerstelijnspartners voor snelle uitbreiding van 
ondersteuning in de thuisomgeving, partners werk en partners wonen.  
 
Speciale focusthema’s in 2017 waren:  

- het voorzien van extra intervisie en ondersteuning van werknemers van MT’s bij 
aanhoudend hoge werkdruk  

- het uitbouwen van goede registratiesystemen voor doelgroepmonitering en gerichte 
zorguitbouw  

- het afbouwen van lange wachttijden door sneller inschakelen van steun door 
eerstelijnspartners in de thuisomgeving van patiënten, met garantie op directe 
interventie van het MT bij dreigende crisis. Dit gebeurde via concretiseren van volgende 
doelstellingen en acties :  
  

(1) Continuïteit van zorg garanderen: zorgcoördinatie, waakvlamfunctie, 
casemanager, signalerings- en crisisplan, zorg- en ondersteuningsplan 1e lijn, 
gedeelde communicatie/gedeeld dossier/e-zorgplan, nood aan een dienst die 
langdurig in beeld kan blijven (niet noodzakelijk GGZ-gericht) in functie van het 

mailto:lieve.smet@fracarita.org
mailto:loes.vandenberghe@pleegzorgvbb.be
mailto:guy.lorent@fracarita.org
mailto:luc.bemelmans@fracarita.org
mailto:marc.claes4@gmail.com;
mailto:maryama.diallo@schakelteam.be
mailto:mathias.dekeyser@fracarita.org
mailto:mieke.goyens@schakelteam.be
mailto:myriamlauwers@skynet.be
mailto:myriam.polfliet@vl-brabant.wgk.be
mailto:nancy.vanlembergen@cgg-vbo.be
mailto:nathalie.albert@gmail.com
mailto:noravdbranden@hotmail.com
mailto:patrick.vandenplas@cgg-vbo.be
mailto:sandra.christiaens@svhg.be
mailto:sara.reyskens@in-z.be
mailto:Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be
mailto:tom.prenen@uzleuven.be
mailto:veerle.verbic@cgg-vbo.be
mailto:vera.vandersteen@pleegzorgvbb.be
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individu (MT oproepbaar, CAW, buurtcentra, thuiszorg, vrijwilligers, huisarts), 
watchfull waiting: snelle heropstart indien nodig/mogelijkheid korte snelle 
interventie door MT bij neiging tot crisis, goede en tijdige afspraken (bvb. via 
MDO-psy): functioneel overleg in brede zin is belangrijk, ondersteuning huisarts 
door behandelende psychiater van de cliënt, locatie hulpverlening voor 
continuïteit van de zorg. 

(2) Netwerk van de cliënt optimaliseren: (formeel/informeel) netwerk van cliënt 
instelleren, kiezen van (informele) vertrouwenspersoon door de cliënt, betrekken 
van familie bij start MT en planning afbouw, huisarts als belangrijke partner 
binnen het netwerk. 

(3) Concretiseren: voorbereiden afronding door cliënt en mobiel team: 
verwachtingen eindigheid MT (van in het begin) duidelijk stellen, regelmatige 
evaluatie voortgang begeleiding cliënt/vorderingen cliënt, systeem voorzien van 
getrapte herinschakelen MT binnen de 2 jaar na afsluiten (slapend dossier), 
overdrachtsperiode: gefaseerd/geleidelijke afbouw, crisisplan in overleg met de 
cliënt, persoonlijk herstelplan cliënt, afronding goed doorsproken met cliënt en 
zijn netwerk (professioneel en informeel), bij afronden: feedback vragen aan 
cliënt om mee te nemen voor verdere begeleidingen (lerende organisatie) 

(4) Ondersteuning zorgverleners door de GGZ: hiervoor wordt verwezen naar de 
tijdelijke WG Ondersteuning in de thuiszorg (F1): vanuit cliëntenperspectief 
signalen leren inschatten door gezinshulp en communicatie hierover, goede 
coaching ondersteuning door GGZ van zorgverleners 

 
Naast de FF2 bijeenkomsten kwamen ook twee belendende werkgroepen bijeen :  

 
- Werkgroep kwantitatieve ondersteuning: registratie-analyse binnen de mobiele teams 

De supportcel ‘ondersteuning en kwaliteit’ werd in het tweede semester van 2016 
opgericht met als doelstelling de mobiele teams te ondersteunen bij hun kwantitatieve 
dataverwerking. Een eerste opdracht van de supportcel bestond uit het analyseren van 
de kwantitatieve gegevens m.b.t. de aanmeldingen, verwijzers van geïncludeerde en niet-
geïncludeerde cliënten, aanmeldingsproblematiek, ziekenhuisopname en stopzetting 
behandeling van alle mobiele (crisis)teams in de regio Leuven-Tervuren. In 2017 kregen 
alle mobiele teams input ter plekke van de supportcel.  

 
- Werkgroep Mobiel Team Artsen  

Deze nieuwe werkgroep startte op in 2017 op vraag van de mobiele teams artsen. Vanuit 
Diletti werd deze WG gesteund waar mogelijk met het oog op uitbreiden van goede 
zorgpraktijk, competentieondersteuning en intervisie.  
In 2017 stonden volgende focusthema’s voorop: 

(1) De samenwerking en doorverwijzing van de mobiele teams onderling 
(2) BOR-, Crisis- en STOR-bedden 
(3) De samenwerking/doorverwijzing spoedgevallen 
(4) De verantwoordelijkheid als MT arts 

De werkgroep kwam samen op 13/2/2017, 10/4/2017 en 20/11/17, en organiseerde een 
rondetafel onder leiding van Prof Nijs i.v.m. de verantwoordelijkheid van de MT-arts.  
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A) Specifieke missie van elk mobiel team: 

 
Functie 2a: behandeling in de thuisomgeving van patiënten in (sub-)acute toestand 

Het Mobiel Crisisteam wil snel en laagdrempelig multidisciplinair hulp bieden via actieve outreach 
aan personen met acute psychiatrische problemen. Het MCT heeft als doelstellingen: het 
vermijden van opnames in residentiële settings, het opstarten van een adequate behandeling, 
het doorverwijzen naar aangepaste zorg, het realiseren van een hogere tevredenheid bij cliënten 
en verwijzers. Het team richt zich tot (i) personen tussen 16 en 65 jaar met een acute psychische 
crisis, die voor het eerst hiermee geconfronteerd worden en geen ervaring hebben met 
hulpverlening, (ii) personen met een acute psychiatrische crisis in het kader van een al langer 
bestaande problematiek, die op dat moment niet in zorg zijn, (iii) personen met een acute 
psychiatrische crisis in het kader van een al langer bestaande problematiek, die op dat moment 
wel in zorg zijn, maar bij wie het bestaande zorgcircuit niet snel genoeg of afdoende kan 
interveniëren. 
 
Functie 2b: behandeling in de thuisomgeving van patiënten met langdurige zorgnoden 
 
Het Mobiel Team GGZ staat in voor de ambulante intensieve behandeling voor patiënten met 
langdurige psychische problemen die minder intensief-specialistische zorg nodig hebben. Als 
organisatievorm wordt gekozen voor het FACT-model dat behandeling, begeleiding, 
ondersteuning, rehabilitatie, herstelondersteunende zorg en casemanagement vanuit een 
multidisciplinair team aanbiedt. Globale doelstelling is: voorkomen dat een cliënt met een 
ernstige psychiatrische aandoening zonder specifieke (generalistische en/of specialistische) 
hulpverlening in de samenleving verblijft. Men richt zich op cliënten met (i) een psychiatrische, 
klinische stoornis (ii) een beperking in het sociale functioneren, (iii) een chronisch verloop van de 
stoornis, (iv) langdurig ambulant en/of klinisch contact met de GGZ, (v) min of meer complexe 
problematiek, (vi) zorgvragen op meerdere levensgebieden. MT Onderweg richt zich specifiek op 
cliënten met een persoonlijkheidsstoornis. 
 

B) GSM-nummer en e-mailadres mobiele teams: 
 
Mobiel Team Aarschot: 
Adres: Betekomsesteenweg 47/1, 3200 Aarschot 
Telefoonnummer: 0483/36.68.86 
E-mail: mobielteam@cgg-vbo.be 
  
Mobiel Team Diest: 
Adres: Begijnenstraat 8, 3290 Diest 
Telefoonnummer: 013/38.05.65 
E-mail: mobielteamggz@sad.be 
 
Mobiel Team Leuven Minderbroedersstraat: 
Adres: Minderbroedersstraat 23, 3000 Leuven 
Telefoonnummer: 016/29.87.75 

mailto:mobielteam@cgg-vbo.be
mailto:mobielteamggz@sad.be
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E-mail: kaat.ghyselen@dehulster.be 
  
Mobiel Team Leuven Oude Baan:  
Adres: Oude Baan 293, 3000 Leuven 
Telefoonnummer: 016/56.21.11 
E-mail: mobielteamleuven@fracarita.org 
  
Mobiel Team Tienen:  
Adres: Liefdestraat 1, 3300 Tienen 
Telefoonnummer: 016/81.90.67 
E-mail: mobielteamhestia@fracarita.org 
  
Mobiel Crisisteam Leuven:  
Adres: Herestraat 49, 3000 Leuven 
Telefoonnummer: 016/34.26.08 
E-mail: mobielcrisisteam@upckuleuven.be  
 
Naast  de 2A en 2B-teams met een globaal aanbod, zijn er in het arrondissement Leuven - 
zorgregio Tervuren ook een aantal gespecialiseerde mobiele teams werkzaam: 
 
Mobiele zorg VRINT (psychosenzorg) 
Adres: Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg 
Telefoonnummer: 0475 40 60 04 
E-mail: gert.wouters@upckuleuven.be 
 
Mobiele zorg ONDERWEG (persoonlijkheidsstoornissen) 
Adres: Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg 
Telefoonnummer: 02/758 07 28 
Email: onderweg@upckuleuven.be 
 
Mobiele zorg FENIX (internering) 
Adres: Vital Decosterstraat 86, 3000 Leuven 
Telefoonnummer: 016/24 05 80 
E-mail: Karlien.vermeiren@fracarita.org 
 

 
C) Wie, wanneer, welke functie in de mobiele teams: 

De mobiele teams zijn multidisciplinair samengesteld: alle mobiele teams bestaan uit 
verpleegkundigen, psychologen, psychiater en soms ook specifieke andere disciplines waaronder 
opvoeders, sociaal werkers en ergo. Een psychiater superviseert het team. Een coördinator leidt 
het team. 
 

D) Samenwerking met andere mobiele teams: 
 

mailto:kaat.ghyselen@dehulster.be
mailto:mobielteamleuven@fracarita.org
mailto:mobielteamhestia@fracarita.org
mailto:mobielcrisisteam@upckuleuven.be
mailto:gert.wouters@upckuleuven.be
mailto:onderweg@upckuleuven
mailto:Karlien.vermeiren@fracarita.org
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De teamleiders van alle mobiele teams ontmoeten elkaar maandelijks met de bedoeling de 
werking van de verschillende teams op elkaar af te stemmen. 
De twee Leuvense mobiele teams (MT Minderbroedersstraat en MT Oude Baan) zijn er voor de 
ganse Leuvense regio. Er is een nauwe samenwerking tussen beide teams met duidelijke 
onderlinge afspraken. Daarnaast hebben beide Leuvense teams regelmatig overleg met het 
mobiel crisisteam in het kader van doorverwijzingen. Tenslotte handelt het Mobiel Team Leuven 
Minderbroedersstraat als dispatchingsdienst voor doorverwijzingen vanuit eerste lijn naar Mobiel 
Team Onderweg, indien de problematiek meer aansluit bij de typische werking van Onderweg 
(outreachende behandeling van mensen met een persoonlijkheidsstoornis). 
 
In het kader van doorverwijzing werkt het Mobiel Team Tienen nauw samen met het Mobiel Team 
Leuven Oudebaan en Mobiel Team Diest dat aan het werkingsgebied grenst. Aangezien regio 
Tienen aansluit bij de provincie Limburg werkt het team eveneens samen met het Mobiel Team 
van Reling. 
 
Er wordt door het Mobiel Team Diest intens samengewerkt met de andere mobiele teams binnen 
het netwerk, maar evenzeer buiten het netwerk, aangezien het mobiel team zich situeert in 
deelregio Diest,  binnen de provincie Vlaams-Brabant, maar aangrenzend aan de provincies 
Antwerpen en Limburg. Deze samenwerking beoogt: doorstroom, afstemming, doorverwijzing in 
kader van regio/wachtlijst, coaching, vorming, … 
 
Het Mobiel Team Aarschot overlegt regelmatig met het team van Diest, gezien de gedeeltelijke 
overlap van hun werkingsgebied. In 2016 zijn gesprekken gestart m.b.t. het mogelijk  
samenvoegen van de werking van beide mobiele teams Diest en Aarschot. In 2017 zijn deze 
gesprekken verdergezet, en er is in 2017 een gemeenschappelijke superviserende psychiater 
ingevoegd maar beide teams blijven nog apart werken.  
 

E) Samenwerking met andere voorzieningen (naast mobiele teams): 
 
Elk mobiel 2B- team werkt ook nauw samen met de F3-teams activering en de F5-teams IBW en 
met de F4-voorzieningen in de deelregio bv. met het oog op het gebruik van een bed-op-recept 
of crisisbed voor cliënten mobiel 2B-team binnen een PZ. In Diest, Aarschot en Tienen zitten de 
mobiele teams ook samen gehuisvest met de teams F3 en F5.  
De mobiele teams werken nauw samen met andere diensten en voorzieningen op vlak van 
gezondheid (1e , 2e en 3e lijn), welzijn, tewerkstelling, … 
Op netwerkniveau werden afspraken gemaakt ter ondersteuning van welzijnspartners vanuit de 
GGZ. Buurthuizen, CAW, aanklampende zorg hebben allen uit de verschillende mobiele teams 
een contactpersoon toegewezen gekregen.  
In Leuven en Tienen zijn de PTZ-uren destijds ook ingekanteld in de werking van de MT. Sindsdien 
voorzien onze MT ook een ondersteunende werking voor de brede eerstelijn waarbij ze 
telefonisch advies geven aan thuiszorgdiensten, zorgen voor supervisie aan het centrum van 
diensten, vorming geven aan de brede eerstelijn, en waar nodig ter plekke gaan om  
eerstelijnsprofessionals casusgericht bij te staan.  
Daarnaast onderhouden de verschillende MT’s ook apart samenwerkingsverbanden.  
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Mobiel Team Leuven Minderbroedersstraat 
Het mobiel team heeft regelmatig contact met PTZ Pastya (Leuven) voor doorverwijzingen. 
Daarnaast hebben zij ook een structureel tweemaandelijks overleg ter bespreking van de 
samenwerking. Met het UZ Leuven zijn afspraken gemaakt over het gebruik van crisisbedden. 
 
Mobiel Team Leuven Oude Baan 
Wat betreft bed-op-recept heeft het mobiel team afspraken met het Nakuurhome Papiermoleken 
Leuven en het UPC Sint-Kamillus Bierbeek. Daarnaast vindt er structureel overleg plaats met de 
thuiszorgdiensten (Centra van diensten).  
 
Mobiel Team Tienen 
Het mobiel team werkt nauw samen met de Zorggroep Alexianen Tienen (voor wat betreft 
crisisopnames) maar ook met verschillende andere voorzieningen in de regio. De lijst is niet 
exhaustief: andere psychiatrische ziekenhuizen, PAAZ Tienen, CGG Tienen, Beschut Wonen Hestia 
en Fenix (Forensisch FACT-team Leuven), ambulante psychiaters en huisartsen, CAW Tienen, 
OCMW’s, etc. 
 
Mobiel Team Diest 
Er wordt systematisch met andere diensten (1ste, 2e en 3e lijn) samengewerkt, op micro- en 
mesoniveau daar waar het zinvol en nodig is in kader van goede zorgverlening. Met name met 
het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael zijn er concrete afspraken in verband met 
(her)opname van cliënten die (dreigen te) hervallen (BOR-bed en crisisbed). 
 
Mobiel Team Aarschot  
Overlegt systematisch met de partners van de eerste lijn, aan de hand van anonieme 
casusbesprekingen. Ook werden er afspraken gemaakt met het psychiatrische ziekenhuis Sint-
Annendael en het UPC Sint-Kamillus in verband met crisisopnames. 
 
 

2.1.3. Voor functie 3 (Voorzitter: Mevr. Mieke Vermeulen) 

 
Naam Voorziening E-mail  
Alexandra Tureluren Schakelteam Internering alexandra.tureluren@schakelteam.be 

An Vandeputte Netwerkcoördinator an.vandeputte@fracarita.org 
Ann Vranckx CGG VBO ann.1.vranckx@cgg-vbo.be 

Annicq Hulshagen Sint-Annendael Diest annicq.hulshagen@sad.be 
Anouschka Schroeyers MT Oude Baan anouschka.schroeyers@fracarita.org 

Ariane Dewil Hestia ariane.dewil@fracarita.org 

Babs Roex Job Link roexbabs@job-link.be 

Bea Verbist Pastya pastya@skynet.be 

Bram Grene Walden bram.grene@fracarita.org 

Connie Vanoverbeke Papiermoleken connie.vanoverbeke@fracarita.org 

Corinne Staskowiak De Hulster corinne.staskowiak@dehulster.be 

Dirk De Wachter UPC KULeuven Dirk.dewachter@upckuleuven.be 

mailto:alexandra.tureluren@schakelteam.be
mailto:ann.1.vranckx@cgg-vbo.be
mailto:anouschka.schroeyers@fracarita.org;
mailto:ariane.dewil@fracarita.org
mailto:roexbabs@job-link.be;
mailto:pastya@skynet.be;
mailto:bram.grene@fracarita.org;
mailto:connie.vanoverbeke@fracarita.org
mailto:corinne.staskowiak@dehulster.be;
mailto:Dirk.dewachter@upckuleuven.be;
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Dirk Nissen Walden dirk.nissen@fracarita.org 

Els Van De Sompel Hestia - Het werkhuis els.vandesompel@fracarita.org 

Esther Van Reeth UPC KULeuven esther.van.reeth@upckuleuven.be 

Evi De Jaeger De Hulster evi.dejaeger@dehulster.be 

Femke Deboutte WGC Ridderbuurt femke.deboutte@wgcridderbuurt.be 

Femke Vankerschaver CGG VBO femke.vankerschaver@cgg-vbo.be 

Filip Van Roey UPC Kuleuven filip.vanroey@upckuleuven.be 

Geert Vandeborght OC Hestia oc.hestia@gmail.com 

Griet Van Baelen GTB Vlaanderen griet.vanbaelen@gtb-vlaanderen.be 

Gulsah Kapzis IBW Fides gulsah.kapsiz@uzleuven.be 

Gust Rector Alexianen Zorggroep Tienen gust.rector@fracarita.org 

Ilse Van Wijnendaele  Netwerkcoördinator ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 

Ingeborg Laporte Walden ingeborg.laporte@fracarita.org 

Ingrid Vangeneugden De Hulster - echo ingrid.vangeneugden@dehulster.be 

Jeroen Decoster UPC KULeuven jeroen.decoster@uzleuven.be 

Jo Uytterhoeven GTB Vlaanderen jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be 

Karel Schuermans UPC Sint Kamillus karel.schuermans@fracarita.org 

Katlijn Tanghe VDAB katlijn.tanghe@vdab.be 
Katrien Braekers UPC KULeuven katrien.braekers@upckuleuven.be 
Liesbeth De Donder ’t Collectief-PSC Leuven liesbeth.de.donder@fracarita.org 

Lieve Polfliet CAW Oost-Brabant lieve.polfliet@cawoostbrabant.be 

Luc Bemelmans Alexianen zorggroep Tienen luc.bemelmans@fracarita.org 

Mark Vanhamme GTB Vlaanderen mark.vanhamme@gtb-vlaanderen.be 

Maryama Diallo Schakelteam Internering maryama.diallo@schakelteam.be 
Melissa Santervas Papiermoleken melissa.santervas@fracarita.org 

Mieke Goyens Schakelteam Internering mieke.goyens@schakelteam.be 

Mieke Vermeulen voorzitter forum F3 mieke.vermeulen@upckuleuven.be 

Nadine Coninx DENK Leuven nadine.coninx67@gmail.com 

Nadine Ruiters UPC Sint Kamillus Nadine.ruiters@fracarita.org 

Nancy Van Lembergen CGG VBO nancy.vanlembergen@cgg-vbo.be 

Nele reynders Sint-Annendael Diest nele.reynders@sad.be 

Nico Devos WGC De Ridderbuurt nico.devos@bovleuven.be 
Pamela Dedobbeleer CGG Passant (SCP-mwd) pamela.dedobbeleer@passant.be 

Patricia Jacobs Sint-Annendael Diest patricia.jacobs@sad.be 

Patrick Vandenplas CGG VBO patrick.vandenplas@cgg-vbo.be 

Petra Paesmans Papiermoleken petra.paesmans@fracarita.org 
Rita Meurisse DENK Leuven ritameurisse@hotmail.com 

Sandra Christiaens Solidariteit voor het gezin sandra.christiaens@svhg.be 

Sarah Moons VDAB sarah.moons@vdab.be; 

Sofie De Meersman De Hulster sofie.demeersman@dehulster.be; 

Sylvia Hubar WGZ De Ridderbuurt Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be; 

Walter Geuens DENK Leuven walter.geuens2@telenet.be 

mailto:dirk.nissen@fracarita.org;
mailto:els.vandesompel@fracarita.org;
mailto:esther.van.reeth@upckuleuven.be;
mailto:evi.dejaeger@dehulster.be;
mailto:femke.deboutte@wgcridderbuurt.be;
mailto:femke.vankerschaver@cgg-vbo.be
mailto:filip.vanroey@upckuleuven.be;
mailto:oc.hestia@gmail.com;
mailto:griet.vanbaelen@gtb-vlaanderen.be;
mailto:gulsah.kapsiz@uzleuven.be;
mailto:gust.rector@fracarita.org;
mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
mailto:ingeborg.laporte@fracarita.org;
mailto:ingrid.vangeneugden@dehulster.be;
mailto:jeroen.decoster@uzleuven.be;
mailto:jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be;
mailto:karel.schuermans@fracarita.org;
mailto:liesbeth.de.donder@fracarita.org;
mailto:lieve.polfliet@cawoostbrabant.be;
mailto:luc.bemelmans@fracarita.org;
mailto:mark.vanhamme@gtb-vlaanderen.be;
mailto:maryama.diallo@schakelteam.b
mailto:melissa.santervas@fracarita.org;
mailto:mieke.goyens@schakelteam.be;
mailto:mieke.vermeulen@upckuleuven.be;
mailto:nadine.coninx67@gmail.com;
mailto:Nadine.ruiters@fracarita.org;
mailto:nancy.vanlembergen@cgg-vbo.be;
mailto:nele.reynders@sad.be;
mailto:nico.devos@bovleuven.b
mailto:pamela.dedobbeleer@passant.be;
mailto:patricia.jacobs@sad.be;
mailto:patrick.vandenplas@cgg-vbo.be;
mailto:ritameurisse@hotmail.com
mailto:sandra.christiaens@svhg.be;
mailto:sarah.moons@vdab.be;
mailto:sofie.demeersman@dehulster.be;
mailto:Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be;
mailto:walter.geuens2@telenet.be
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Overleg Forum Functie 3 
In forum Functie 3 komen alle partners (en andere geïnteresseerden) samen ter uitwerking, 
optimalisering en bijsturing van vlotte toeleiding tot werk, rehabilitatie en sociale inclusie en 
continuering te garanderen. Binnen de werkgroep zijn er drie werkgroepen. In 2017 kwam FF3 
samen op 17/3 en 19/10. De focus lag er op het samenbrengen en verder uitwerken van alle 
opgestarte thema’s en werkgroepen : 

- De werkgroep toeleiding tot werk was in 2017 druk bezig aan de continuering van TAZ en 
aan de voorbereiding van de W2 oproep.  
Forum functie 3 werkte ook aan een overzicht van het bestaande aanbod in de regio 
m.b.t. de diverse treden van de activeringsladder op niveau ‘tewerkstelling’. Dit overzicht 
werd samen met enkele GGZ-partners, de netwerkcoördinatoren  en voorzitter forum 
functie 3 verder uitgewerkt en gebruikt als argumentatie om bij de overheid samen met 
VDAB te pleiten voor een tijdelijke verderzetting van tender activering en zorg (Taz bis 
resulteerde in Taz tris) in afwachting van de uitwerking van de toekomstige W²-trajecten. 

- De werkgroep activering (ACTO) finaliseerde in 2016 de inhoud van een brochure 
waarbinnen een overzicht geboden wordt van de verschillende activiteitencentra uit de 
projectregio. Deze brochure werd in 2017 gelanceerd. De werkgroep kwam ook in 2017 
bijeen rond herstel en activering, en cliëntenparticipatie voor visieuitwerking en 
afstemming van aanbod. 

- De werkgroep globaal plan ervaringsdeskundigheid kwam samen op 24/2/2017. 
 
 

2.1.4. Voor functie 4 (Voorzitter: Dr. Peter Joostens) 
 
Naam Voorziening E-mail 
Alexandra tureluren Schakelteam Internering alexandra.tureluren@schakelteam.be 

An Haekens Alexianen Zorggroep Tienen an.haekens@fracarita.org  

An Vandeputte Netwerkcoördinator an.vandeputte@fracarita.org 

Annicq Hulshagen IBW De Linde annicq.hulshagen@sad.be  

Ariane Dewil IBW Hestia ariane.dewil@fracarita.org  

August Rector Alexianen Zorggroep Tienen gust.rector@fracarita.org 

Auke Nagels Papiermoleken auke.nagels@fracarita.org  

Bert Joosen MSOC Vlaams-Brabant bertjoosen@hotmail.com  

Connie Vanoverbeke Papiermoleken connie.vanoverbeke@fracarita.org  

Elke Dewulf DENK Leuven elke_dewulf@hotmail.com 

Esther Van Reeth UPC KULeuven esther.van.reeth@upckuleuven.be  

Evelyne Vereecke Sel Goal evelyne.vereecke@selgoal.be 

Eveline Van Puyvelde Manager Zorg AZT eveline.van.puyvelde@fracarita.org   

Filip Boeckaert UPC KULeuven Filip.bouckaert@upckuleuven.be 

Geert Pint KOHBRA geert.pint@kuleuven.be 

Gerda Provoost RZ Tienen gerda.provoost@rztienen.be 
Greet Claes Uilenspiegel greetclaes6@gmail.com 

mailto:alexandra.tureluren@schakelteam.be
mailto:an.haekens@fracarita.org
mailto:an.vandeputte@fracarita.org
mailto:annicq.hulshagen@sad.be
mailto:ariane.dewil@fracarita.org
mailto:gust.rector@fracarita.org
mailto:auke.nagels@fracarita.org
mailto:bertjoosen@hotmail.com
mailto:connie.vanoverbeke@fracarita.org
mailto:elke_dewulf@hotmail.com
mailto:esther.van.reeth@upckuleuven.be
mailto:evelyne.vereecke@selgoal.be
mailto:eveline.van.puyvelde@fracarita.org
mailto:Filip.bouckaert@upckuleuven.be
mailto:geert.pint@kuleuven.be
mailto:greetclaes6@gmail.com
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Guido Walpot Psychosociaal Centrum Leuven guido.walpot@fracarita.org  

Gulsah Kapsiz IBW Fides gulsah.kapsiz@uzleuven.be 
Guy Lorent UPC Sint-Kamillus guy.lorent@fracarita.org 

Het veerhuis Veerhuis veerhuis@skynet.be  

Hilde Claes PAAZ RZ Tienen hilde.claes@rztienen.be  

Hilde Vanderlinden Similes hilde.vanderlinden@similes.be 

Ilse Van Wijnendaele Netwerkcoördinator ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 

Ine Pellens Psychosociaal Centrum Leuven ine.pellens@fracarita.org  

Inge Temmerman De Spiegel inge.temmerman@despiegel.org 

Isabelle Penne Therapiecoördinator CMS isabelle.penne@fracarita.org  

Ivo Vanschooland Teamcoördinator CMS ivo.vanschooland@fracarita.org  

Jeroen Decoster UPC KULeuven jeroen.decoster@uzleuven.be 

Johan Buttiens De Spiegel johan.buttiens@despiegel.org  

Johan Fondu DENK Leuven johan.f@live.be 

Karel Schuermans UPC Sint-Kamillus karel.schuermans@fracarita.org  

Karen Suls Psychosociaal Centrum Leuven karen.suls@fracarita.org  

Katrien Vanwezer UPC Sint-Kamillus katrien.vanwezer@fracarita.org  

Koen Cockx UPC Sint-Kamillus koen.cockx@fracarita.org 

Koen demyttenaere UPC Salve Mater koen.demyttenaere@uz.kuleuven.be  

Leen Romme Alexianen Zorggroep Tienen leen.romme@fracarita.org  

Marc Claes ED en DENK Leuven marc.claes@fracarita.org 

Marc De Hert UPC KULeuven marc.dehert@upckuleuven.be 

Marc Eneman Upc Sint-Kamillus marc.eneman@fracarita.org  

Marjolijn Vrolix UPC KULeuven marjolijn.vrolix@upckuleuven.be 

Maryama Diallo Schakelteam Internering maryama.diallo@schakelteam.be 
Mieke goyens Schakelteam Internering mieke.goyens@schakelteam.be 

Pamela Dedobbeleer CGG PassAnt (SCP-mdw) pamela.dedobbeleer@passant.be 

Pascal Sienaert UPC KULeuven pascal.sienaert@upckuleuven.be 

Peter Joostens Voorzitter forum F4 peter.joostens@fracarita.org  

Rika Vanovermeire Sel Goal rika.vanovermeire@telenet.be  

Sandra Christiaens Solidariteit voor het gezin sandra.christiaens@svhg.be 

Wim Simons Sint-Annendael Diest wim.simons@sad.be 

 
Overleg Forum Functie 4 
Forum Functie 4 is een overlegorgaan waar medewerkers uit de verschillende residentiële 
voorzieningen (psychiatrische en algemene ziekenhuizen, residentiële verslavingszorg) samen 
met ambulante voorzieningen, eerstelijnspartners en familievertegenwoordigers zorgen voor het 
uitwerken, optimaliseren en bijsturen van het gespecialiseerde behandelaanbod binnen het 
netwerk, de introductie van herstel in de derde lijn, samenwerking en afstemming tussen 
residentiële voorzieningen, en met outreachende teams en ambulante diensten. Binnen Functie 
4 vormt de ontwikkeling van de ROPI-coaches één van de belangrijkste realisaties. Naast het 
werken rond herstel wordt er ook nagedacht over vormen van intensifiëring van zorg. 
 

mailto:guido.walpot@fracarita.org
mailto:guy.lorent@fracarita.org
mailto:veerhuis@skynet.be
mailto:hilde.claes@rztienen.be
mailto:hilde.vanderlinden@similes.be
mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
mailto:ine.pellens@fracarita.org
mailto:inge.temmerman@despiegel.org
mailto:isabelle.penne@fracarita.org
mailto:ivo.vanschooland@fracarita.org
mailto:jeroen.decoster@uzleuven.be
mailto:johan.buttiens@despiegel.org
mailto:johan.f@live.be
mailto:karel.schuermans@fracarita.org
mailto:karen.suls@fracarita.org
mailto:katrien.vanwezer@fracarita.org
mailto:koen.cockx@fracarita.org
mailto:koen.demyttenaere@uz.kuleuven.be
mailto:leen.romme@fracarita.org
mailto:marc.claes@fracarita.org
mailto:marc.dehert@upckuleuven.be
mailto:marc.eneman@fracarita.org
mailto:marjolijn.vrolix@upckuleuven.be
mailto:mieke.goyens@schakelteam.be
mailto:pamela.dedobbeleer@passant.be
mailto:pascal.sienaert@upckuleuven.be
mailto:peter.joostens@fracarita.org
mailto:rika.vanovermeire@telenet.be
mailto:sandra.christiaens@svhg.be
mailto:wim.simons@sad.be
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Forum Functie 4 komt tweemaal per jaar samen, namelijk  in 2017 op 3/5 en 11/10. Deze fora 
werden telkens vooraf gegaan door innovatieve praktijkuitwisseling: 30 min voor de effectieve 
vergadering werd telkens in de voorziening ter plaatse een rondleiding gegeven. Op 3/5 werd een 
bezoek gepland in het kader van de verslavingszorg in De Spiegel (meer informatie over De 
Spiegel). Op 11/10 werd in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael Diest een voorstelling 
gegeven over hun herstelgericht werken en rooming-in.  
 
 

2.1.5. Voor functie 5  
 
Naam Voorziening E-mail 
Alexandra Tureluren Schakelteam Internering Alexandra.tureluren@schakelteam.be 

An Vandeputte Netwerkcoördinator an.vandeputte@fracarita.org 

Anke Martens Papiermoleken anke.martens@fracarita.org 

Annicq Hulshagen IBW De Linde annicq.hulshagen@sad.be 

Ariane Dewil IBW Hestia ariane.dewil@fracarita.org 

Ben Deckers Sint-Annendael Diest Ben.deckers@sad.be 

Chiara Dua FIDES chiara.dua@uzleuven.be 

Connie Vanoverbeke Papiermoleken connie.vanoverbeke@fracarita.org  

Corinne Staskowiak De Hulster corinne.staskowiak@dehulster.be 

Dirk Nissen Beschut Wonen dirk.nissen@fracarita.org 

Elke Dewulf DENK Leuven elke_dewulf@hotmail.com 

Esther Van Reeth UPC KULeuven esther.van.reeth@upckuleuven.be 

Fatiha Dahmani Psychosociaal Centrum Leuven fatiha.dahmani@fracarita.org 
Frieda Swinkels PVT Andreas frieda.swinkels@uzleuven.be 

Greet Put Sint-Annendael Diest greet.put@sad.be 

Gulsah Kapsiz IBW Fides gulsah.kapsiz@uzleuven.be 

Gust Rector Alexianen zorggroep Tienen gust.rector@fracarita.org 

Hilde Vanderlinden Similes Hilde.Vanderlinden@similes.be 

Ilse Van Wijnendaele De hulster ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 

Ines Tackoen UPC Sint-Kamillus ines.tackoen@fracarita.org 

Ingeborg Laporte IBW Walden ingeborg.laporte@fracarita.org 

Isabelle Anthoon Psychosociaal Centrum Leuven isabelle.anthoon@fracarita.org 

Jeroen Decoster UPC KULeuven jeroen.decoster@uzleuven.be 

Suls Karen Pleegzorg Vlaams-Brabant/Brussel karen.suls@pleegzorgvbb.be 

Kate Lippeveldt PVT Salvenbos kate.lippeveldt@fracarita.org 

Kathleen Dewit FIDES katleen.dewit@uzleuven.be 

Koen Cockx UPC Sint-Kamillus koen.cockx@fracarita.org 

Leen Romme Alexianen zorggroep Tienen leen.romme@fracarita.org 

Lien Van Roie UPC Sint-Kamillus lien.van.roie@fracarita.org 

Lieve Polfiet CAW Oost-Brabant lieve.polfliet@cawoostbrabant.be 

Lieve Smet Hestia lieve.smet@fracarita.org 

Loes Vandenberghe Pleegzorg Vlaams-Brabant loes.vandenberghe@pleegzorgvbb.be 

http://www.despiegel.org/
http://www.despiegel.org/
mailto:Alexandra.tureluren@schakelteam.be;
mailto:an.vandeputte@fracarita.org;
mailto:anke.martens@fracarita.org;
mailto:annicq.hulshagen@sad.be;
mailto:ariane.dewil@fracarita.org;
mailto:Ben.deckers@sad.be;
mailto:chiara.dua@uzleuven.be;
mailto:connie.vanoverbeke@fracarita.org
mailto:corinne.staskowiak@dehulster.be;
mailto:dirk.nissen@fracarita.org
mailto:elke_dewulf@hotmail.com;
mailto:esther.van.reeth@upckuleuven.be;
mailto:fatiha.dahmani@fracarita.or
mailto:frieda.swinkels@uzleuven.be;
mailto:greet.put@sad.be;
mailto:gulsah.kapsiz@uzleuven.be;
mailto:gust.rector@fracarita.org
mailto:Hilde.Vanderlinden@similes.be;
mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be;
mailto:ines.tackoen@fracarita.org;
mailto:ingeborg.laporte@fracarita.org;
mailto:isabelle.anthoon@fracarita.org;
mailto:jeroen.decoster@uzleuven.be;
mailto:karen.suls@pleegzorgvbb.be;
mailto:kate.lippeveldt@fracarita.org;
mailto:katleen.dewit@uzleuven.be;
mailto:koen.cockx@fracarita.org;
mailto:leen.romme@fracarita.org;
mailto:lien.van.roie@fracarita.org
mailto:lieve.polfliet@cawoostbrabant.be
mailto:lieve.smet@fracarita.org;
mailto:loes.vandenberghe@pleegzorgvbb.be;
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Luc Bemelmans Alexianen zorggroep Tienen luc.bemelmans@fracarita.org 

Lut Rubbens Similes lut.rubbens@skynet.be 

Maryama Diallo Schakelteam Internering maryama.diallo@schakelteam.be 

Mieke Goyens Schakelteam Internering mieke.goyens@schakelteam.be 

Pamela Dedobbeleer CGG Passant (SCP-mdw) pamela.dedobbeleer@passant.be 

Bea Verbist Pastya pastya@skynet.be  

Greet Borms Pastya pastya@skynet.be 

Philip Pittevils IBW De Raster philip.pittevils@fracarita.org 

Roel Druyts DENK Leuven roel.druyts@mail.be 

Sandra Christiaens Solidariteit voor het gezin sandra.christiaens@svhg.be 

Vera Vandersteen Pleegzorg Vlaams-Brabant vera.vandersteen@pleegzorgvbb.be 

Wim Simons Sint-Annendael Diest wim.simons@sad.be 

 
 
Overleg Forum Functie 5 
Forum functie 5 kwam in 2017 tweemaal samen, namelijk op: 19/5 en 15/11. Forum Functie 5 
richt zich op het uitwerken, optimaliseren en bijsturen van het woonaanbod voor mensen uit de 
regio met psychische noden. Hierbij wordt overlegd i.v.m. de plaats en opdracht van beschut 
wonen en PVT binnen de zorgvernieuwing, over diversificatie in het aanbod, in- en uitstroom, 
samenwerking met reguliere huisvestingsactoren. Prioritair werd ingezet op het kennismaken 
met het project ‘housing first’ als mogelijk aanvullend aanbod binnen de regio. Tegelijk werden 
vanuit FF5 twee focusgroepen actief :  
 

- Focusgroep Woonproject Preventieve woonbegeleiding sociale huurmarkt  
- Focusgroep Woonproject Jongeren 

 
 

2.1.6       Functie-overschrijdende werkgroepen: 
 
De onderstaande functie-overschrijdende werkgroepen kwamen 3 keer per jaar samen in 2017, 
tenzij specifiek anders aangegeven: 
 

- Werkgroep Familieparticipatie op 6/9/2017 heeft als doel het familiegericht werken in 
Diletti uit te werken. Hiervoor wordt vanuit het netwerk i.s.m. netwerkpartners en 
familieleden een visietekst uitgewerkt, worden good practices door zorgpartners naar 
voor geschoven en ondersteund, en wordt een eigen vormingsaanbod voor zorgpartners 
uitgewerkt.  
 

Familievertegenwoordigers   
Bouwen René Similes Rene.Bouwen@ppw.kuleuven.be 

Rubbens Lut Similes lut.rubbens@skynet.be 

Vanderlinden Hilde Similes hilde.vanderlinden@similes.be 
Vranckx Kathleen familie-ervaringsdeskundige katleen.vranckx3@telenet.be 

   

mailto:luc.bemelmans@fracarita.org;
mailto:lut.rubbens@skynet.be;
mailto:maryama.diallo@schakelteam.be;
mailto:mieke.goyens@schakelteam.be;
mailto:pamela.dedobbeleer@passant.be;
mailto:pastya@skynet.be
mailto:pastya@skynet.be;
mailto:philip.pittevils@fracarita.org;
mailto:roel.druyts@mail.be;
mailto:sandra.christiaens@svhg.be;
mailto:vera.vandersteen@pleegzorgvbb.be;
mailto:wim.simons@sad.be;
mailto:Rene.Bouwen@ppw.kuleuven.be
mailto:lut.rubbens@skynet.be
mailto:katleen.vranckx3@telenet.be
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Zorgverleners & thuiszorg   
Adams Katrien Feniks katrien.adams@fracarita.org 
Christianen Mariska MT Tervuren mariska.christianen@dehulster.be 
Debremaeker Kathy De Spiegel katty.debremaeker@despiegel.org 

Depestele Lies Familietherapeute AZT lies.depestele@fracarita.org 

Dewil Ariane Opco Tienen en Hestia ariane.dewil@fracarita.org 
Hoppenbrouwers Margo Cerenah Bierbeek margot.hoppenbrouwers@fracarita.org 

Kapsiz Gülsah MT Aarshot gulsah.kapsiz@uzleuven.be 

Lenoir Sofie VZW IN-Z sofie.lenoir@in-z.be 

Leyssen Liesbet Beschut wonen, Walden liesbeth.leyssens@fracarita.org 
Lippeveldt Kate PVT Salvenbos kate.lippeveldt@fracarita.org 
Nickmans Jolinde Sonar jolinde.nickmans@fracarita.org 

Prenen Tom MCT en epsi  tom.prenen@uzleuven.be 
Puttemans Bart Cerenah Bierbeek Bart.puttemans@fracarita.org 

Reynders Nele Psychologe Diest nele.reynders@sad.be 
Romme Leen teamcoördinator AZT leen.romme@fracarita.org 
Schuermans Karel dagziekenhuis UPC Sint-Kamillus karel.schuermans@fracarita.org 

Smet Lieve coördinator MT Tienen lieve.smet@fracarita.org 

Steenhoudt Anne  Beschut wonen, Walden anne.steenhoudt@fracarita.org 
Stouten Josine MT Minderbroederstraat  josine.stouten@dialogus.be 

Valvekens Sophie MT Oudebaan Leuven Sophie.valvekens@fracarita.org 

Van Moppes Lien MCT en Epsi lynn.vanmoppes@upckuleuven.be 

Van Nuffel Meike Outreach Walden meike.van.nuffel@fracarita.org 
Vanderheyden Ilse VZW IN-Z ilse.vanderheyden@in-z.be 

Vermeulen Mieke voorzitster Forum 3 mieke.vermeulen@uc-kortenberg.be 
Vranckx Ann CGG VBO ann.1.vranckx@cgg-vbo.be; 

   
Vertegenwoordiging Diletti   
Rector Gust Beleid Diletti gust.rector@fracarita.org 
Van Wijnendaele Ilse Netwerkcoördinator ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 
Vandeputte An Netwerkcoördinator an.vandeputte@fracarita.org 

   
Vertegenwoordiging Vlabo   
Hellemans Dirk   dirk.hellemans@vlabo.be 

 
 

- Werkgroep MDO Psy zorgt voor opvolging van de werking van het MDO psy, voor 
ondersteuning van de zorgcoördinatoren, en voor afstemming tussen zorgpartners bij het 
MDO Psy aanbod. De werkgroep komt twee maal per jaar samen en bestaat uit volgende 
partners: An Vandeputte, Ann Vranckx, Dirk Nissen, Esther Van Reeth, Francisca Abts, 
Gülsah Kapiz, Ilse Van Wijnendaele, Ingeborg Laporte, Kaat Ghyselen, Koen Cockx, Lien 
Vandevelde, Mathias Dekeyser, Melissa Vandersypen, Tom Prenen, Willy Paguay. 
 

mailto:katty.debremaeker@despiegel.org
mailto:lies.depestele@fracarita.org
mailto:margot.hoppenbrouwers@fracarita.org
mailto:gulsah.kapsiz@uzleuven.be;
mailto:sofie.lenoir@in-z.be
mailto:jolinde.nickmans@fracarita.org
mailto:Bart.puttemans@fracarita.org
mailto:karel.schuermans@fracarita.org
mailto:lieve.smet@fracarita.org
mailto:josine.stouten@dialogus.be
mailto:Sophie.valvekens@fracarita.org
mailto:lynn.vanmoppes@upckuleuven.be
mailto:ilse.vanderheyden@in-z.be
mailto:ann.1.vranckx@cgg-vbo.be
mailto:dirk.hellemans@vlabo.be
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- Werkgroep Consultdesk zorgt voor goede afstemming van het ondersteuningsaanbod 
van Consultdesk op noden van professionals in het netwerk Diletti. Sinds 2017 
veranderde consultdesk het aanbod waardoor de helpdesk voor professionals elke dag 
opbelbaar is van 10-13 u voor ondersteuning bij alle vragen van EL professionals en 
andere professionals rond ggz-noden. De werkgroep kwam in 2017 een 4tal keer samen. 
De werkgroep bestaat uit volgende partners : An Vandeputte, Christel Lippens, Cindy 
Ballieu, Dagmar Liefferinge, Dominique Dupourcq, Els Pauwels, Gust Rector, Hendrik Van 
Malderen, Herman Hancour, Kirsten Pauwels, Laura Beuken, Luc Bemelmans, Martine 
Appeltans. 

 
- Werkgroep Psychewijzer is een verder uitwerken van antwoorden op noden uit de WG 

thuiszorgondersteuning. De werkgroep psychewijzer heeft als doel een tool te maken 
voor thuiszorgers die actief willen onderteunen bij psychische noden in de thuissituatie. 
De werkgroep staat voortdurend in contact met thuiszorgers en ED en wordt getrokken 
door An Vandeputte, Dirk Hellemans, Laure Verbruggen, Laura Beuken, Lore Smets. 

 
- Werkgroep Aanklampende zorg zorgt voor de uitwerking van een aanklampend aanbod 

in de Leuvense regio. De werkgroep ondersteunt het intersectorale team uit CAW en MT 
waarbij een straathoekwerker daklozen opspoort en toeleidt naar ggz als psychische 
noden op de voorgrond staan, en werkte in 2017 een druk bijgewoonde studiedag uit 
n.a.v. 5 jaar aanklampend team. Het team van deze werkgroep bestaat uit: An 
Vandeputte, Bart Leroy, Els Lemmens, Mathias Dekeyser, Ilse Van Wijnendaele, Kaat 
Ghyselen, Karen Vanhoutte, Lieve Polfliet, Martine Naets. 

 
- Werkgroep Signaalkaart werkt een observatielijst uit ter ondersteuning van thuiszorgers 

met een niet-pluis gevoel. De observatielijst is gekoppeld aan de actie ‘4 voor 12’ van de 
Vlaamse overheid, en bevat items uit de Belrai ggz. Met de observatielijst is ook een 
handleiding ontwikkeld en een zorgpad basisggz voor thuiszorgers. De werkgroep is in 
2017 een 4 tal keer bijeen geweest: Annelies Duthu, Evelyne Vereecke, Geert Pint, 
Myriam Polfliet, Steven Van Espen. 

 
- Werkgroep Samen in beweging op een lijn wil een eerstelijnsoverstijgend aanbod 

uitwerken voor professionals door samenwerking van verschillende 
eerstelijnsorganisaties: de SEL, Provinciale overlegplatform, LOGO, de thuiszorgdiensten, 
LMN’s, de huisartsenkringen, chronic careteams, … De groep is een 4-tal keer 
samengekomen in 2017 en produceert 1 gemeenschappelijke nieuwsbrief voor de 
eerstelijn, een gemeenschappelijke vormingskalender en zorgde voor ondersteuning bij 
het vormingsaanbod ‘eerstelijns meets ggz’. De groep bestaat uit An Vandeputte, Ann Li, 
Annick Hirschböck, Dirk Hellemans, Evelyne Vereecke, Jolien Vandeven, Katrien 
Verschueren, Kim Van der Auwera, Lien Vandevelde, Margo Vanvelthoven, Melissa 
Vandersypen, Ria Vandermaesen, Sarah Vanderhoeven. 
 

- Werkgroep Middelenmisbruik:  komt 4 keer per jaar samen. Doel is samenwerking 
tussen partners die werken met verslavingsproblemen. I.f.v. uitbreiding van het aanbod 
van mobiele teams werkt deze groep in 2017 aan een vormingsaanbod voor 
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medewerkers van MT’s  (financiering door VLABO ism de netwerken ggz). Ze bestaat uit: 
Bronselaer Geert, Claes Marc, De Ridder Liesbeth, Fondu Johan, Goyens Mieke, Hacour 
Herman, Hellemans Dirk, Hubar Sylvia, Joosen Bert, Malfliet Sharon, Monsieur Dirk, 
Peremans Geert, Peuskens Hendrik, Polfliet Lieve, Prenen Tom, Smits Dave, Specht 
Barbara, Temmerman Inge, Van Eeckhaut Katrien, Vandenwijngaerden Sofie, Vandeputte 
An, Vanroy Ilse, Verbruggen Laure.  

 
- Werkgroep Internering ondersteunt de netwerkcoördinator internering bij de uitbouw 

van een netwerk internering. De werkgroep komt een 4-tal keer bijeen en bestaat uit: 
Ballieu Cindy, Blondiau Philippe, Bronselaer Geert, Deckers Annemie, Degrauwe Steven, 
Dhooge Jolien, Goyens Mieke, Hellemans Dirk, Janssens Patrick, Nissen Dirk, Pletinckx 
Peter/Schellaert Ilse, Roekens Ann/Vannijvel Vanessa, Stijnen Eric, Tits Greet, Van Hal 
Véronique/Verweyveld Els, Van Malderen Hendrik, Van Wijnendaele Ilse, Vandeputte An, 
Vanhelsuwé Annick, Vanhoeck Kris, Verelst Rudy, Vermeiren Karlien. 

 
- Werkgroep Mentale beperking zorgt voor ontwikkeling van een netwerk dat 

ondersteuning biedt bij personen met dubbel diagnose mentale beperking en hun familie. 
De werkgroep komt 2 keer per jaar samen en bestaat uit : Aaron Vaneenckhout, An 
Vandeputte, Ann Cornette, Ann Van Der Speeten, Ann Vranckx, Bea Maes, Britt Meyhi, 
Cindy Baillieu, Dirk Hellemans, Eddy Weyts, Elina Vanwin, Eric Stijnen, Geert Bronselaer, 
Gerd Demandt, Hendrik Van Malderen, Herman Bellemans, Hilde Vangoethem, Ilse 
Noens, Ilse Van Wijnendaele, Isabel Piot, Iter Vanhoeck, Jean Steyaert, Johan De Groef, 
Kathleen  Vranckx, Kim Gykiere, Kris Lippens , Leona Cloots, Leontien Deconinck, Lieve 
Dekempeneer, Marina Danckaerts, Martine Appeltans, Mich Gits, Mieke Goyens, Piet 
Ketele, Sean Vandevoort, Toon Maillard. 

 
- Werkgroep Kansarmoede bestrijden en chronic care Tienen heeft in 2017 maandelijks 

vergaderd i.f.v de uitwerking van het chronic care traject. De werkgroep bestaat uit: An 
Vandeputte, Caroline Bonroy, Cécile Verbeke Eva Dierckx Eva Vande Gaer Evy Vanrijkelen 
Frans Theys, Ilse Vandeputte Lieve Polfliet,  Liz Van der Veken Luc Bemelmans, Melissa 
Vandersypen Myriam Polfliet, Tine Avermaete, Veronique Reynaerts. 

 
- Het overlegplatform GGZ houdt 3 keer per jaar een stuurgroep met de bedoeling een 

goede werking te laten uitbouwen, ondersteunen en bijsturen van het overlegplatform 
in de regio. De stuurgroep bestaat uit: An Vandeputte, Ann Van Der Speeten, Anne 
Roekens, Annelies Denorré, Ariane Dewil, Bert Dehaerne, Bert Joosen, Chantal Betrains, 
Cindy Baillieu, Dirk Hellemans, Eric Stijnen, Geert Bronselaer, Gert Peeters, Godfried Van 
Beuren, Hendrik Van Malderen, Ignace Michiels, Ilse Van Wijnendaele, Koen De Meester, 
Marina Danckaerts, Philip Pittevils, Wim Tambeur. 

 
2.2. Samenstelling van het globale netwerk 

 
2.2.1. Strategische stuurgroep/netwerkcomité 
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- Beschrijf de samenstelling van de strategische stuurgroep/netwerkcomité op basis van de 
verschillende sectoren: GGZ, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn, arbeid, huisvesting, … 

 
Alle partners van het netwerk worden uitgenodigd op het Netwerkcomité, dat m.b.t. 2017 
vergaderde op 14 juni en direct na Nieuwjaar begin 2018. Het Netwerkcomité is een breed en 
transparant communicatiemoment en een ‘wij’-moment waarbij contacten tussen partners 
belangrijk zijn. In het netwerkcomité krijgt iedere partner een stand van zaken m.b.t. de 
governance in het netwerk, de inhoud van de verschillende functies en de planning voor de 
komende periode wordt daar ter goedkeuring voorgelegd. In 2017 werd ook de naam van het 
netwerk (Diletti) daar gekozen, en werd de nieuwe site als onderdeel van een duurzame 
communicatiestrategie daar in primeur voorgesteld. De benoeming van de nieuwe 
netwerkcoördinator werd in het netwerkcomité vastgelegd. Daarnaast is er de mogelijkheid voor 
de partners om bijkomende vragen te stellen.  
 
De strategische werkvergaderingen van het netwerk vinden plaats in de Beleidsgroep en de 
Projectgroep:  
 

- De beleidsgroep vormt het beheersniveau, neemt het mandaat voor de daden van bestuur 
en waakt over de missie van het project. Sinds 2016 participeert de directie van de centra 
geestelijke gezondheidszorg van Vlaams-Brabant (CGG Vlaams-Brabant Oost en CGG 
PassAnt) alternerend aan de beleidsgroep (naast partners uit de eerstelijn, promotoren, ED 
en FED). De beleidsgroep komt tweemaandelijks samen.  

- De projectgroep heeft een inhoudelijke opdracht en waakt over de populatiegerichte 
afstemming en samenhang tussen de functies en subregio’s. Sinds 2014 maken de 
voorzitters van de fora deel uit van de projectgroep en sedert september 2016 ook de 
operationele coördinatoren.  Ook deze groep komt tweemaandelijks samen.  

 
Omdat het belang van de operationele coördinatoren, als trekkers van een subregio binnen het 
netwerk in 2017 duidelijk opgewaardeerd werd, wordt ook de samenstelling van dit 
overlegorgaan weergegeven.  
 

 
2.2.1.1. Beleidsgroep 
 

Samenstelling Beleidsgroep 
 
Naam Voorziening E-mail 
An Vandeputte Netwerkcoördinator an.vandeputte@fracarita.org 

Anne Roekens CGG VBO anne.roekens@cgg-vbo.be 

August Rector Alexianen Zorggroep Tienen/ voorzitter BG gust.rector@fracarita.org 

Bart Tirez Familiehulp bart.tirez@familiehulp.be 

Bert Dehaerne CGG Passant bert.dehaerne@passant.be 

Gert Peeters UPC KULeuven Gert.peeters@upckuleuven.be 

Hendrik Van Malderen UPC Sint-Kamillus hendrik.van.malderen@fracarita.org 

Hilde Vanderlinden  Similes Hilde.vanderlinden@similes.be 

mailto:an.vandeputte@fracarita.org
mailto:anne.roekens@cgg-vbo.be
mailto:gust.rector@fracarita.org
mailto:bart.tirez@familiehulp.be;
mailto:bert.dehaerne@passant.be
mailto:Gert.peeters@upckuleuven.be
mailto:hendrik.van.malderen@fracarita.org
mailto:Hilde.vanderlinden@similes.b
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Ilse Van Wijnendaele  Netwerkcoördinator ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 

Jaak Poncelet PC Ziekeren Jaak.poncelet@fracarita.org 

Jan Delvaux ED Uylenspiegel Jan.delvaux@uilenspiegel.net 
Koen Oosterlinck Broeders van de Liefde Koen.oosterlink@fracarita.org 
Rika Van Overmeire Vzw SEL Goal rika.vanovermeire@telenet.be 

Stefan Van Sevecotte Broeders van de liefde stefan.van.sevecotte@fracarita.org 

Stephan Claes UPC KULeuven/voorzitter PG Stephan.claes@uzleuven.be 

Wim Tambeur UZ Leuven wim.tambeur@uzleuven.be 
 
 
 

2.2.1.2. Projectgroep 
 
Samenstelling Projectgroep 
 
Naam Voornaam Voorziening e-mail 
Albert Nathalie  Alexianen Zorggroep Tienen nathalie.albert@fracarita.org 

Appeltans Martine CGG PassAnt martine.appeltans@passant.be 

Bemelmans luc GGZ BvL Vlaams-Brabant luc.bemelmans@fracarita.org 

Bouwen René Similes Rene.Bouwen@ppw.kuleuven.be  

Buttiens Jo De Spiegel johan.buttiens@despiegel.org 

Claes Stephan UZ Leuven stephan.claes@uzleuven.be 

Cockx Koen UPC Sint-Kamillus koen.cockx@fracarita.org 

Decoster Jeroen UZ Leuven jeroen.decoster@uzleuven.be 

Dehaerne Bert GGG PassAnt bert.dehaerne@passant.be 

Dekeyser Mathias MT oude baan mathias.dekeyser@fracarita.org 

Demeester Koen  Sint-Annendael Diest koen.de.meester@sad.be 

Dewil Ariane IBW Hestia ariane.dewil@fracarita.org 

Dyckmans Nancy DENK Leuven ndyckmans@hotmail.com 

Ghyselen Kaat De Hulster kaat.ghyselen@dehulster.be 

Goyens Mieke Schakelteam Internering mieke.goyens@schakelteam.be 

Hellemans Dirk VLABO dirk.hellemans@vlabo.be 

Hulshagen Annicq IBW De Linde annicq.hulshagen@sad.be 

Joostens Peter Alexianen Zorggroep Tienen peter.joostens@fracarita.org 

Kapsiz Gülsah IBW Fides gulsah.kapsiz@uzleuven.be 

Mattheus Hilde Alexianen Zorggroep Tienen hilde.mattheus@fracarita.org 

Nissen Dirk Beschut Wonen dirk.nissen@fracarita.org 

Peeters Gert UZ Leuven gert.peeters@uzleuven.be 

Pint Geert KHOBRA geert.pint@kuleuven.be 

Polfliet Lieve CAW Oost-Brabant lieve.polfliet@cawoostbrabant.be 

Prenen Tom UZ Leuven tom.prenen@uzleuven.be 

Rector August Alexianen Zorggroep Tienen gust.rector@fracarita.org  

Roekens Anne CGG VBO anne.roekens@cgg-vbo.be 

mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
mailto:Jaak.poncelet@fracarita.org
mailto:Jan.delvaux@uilenspiegel.net
mailto:rika.vanovermeire@telenet.be
mailto:stefan.van.sevecotte@fracarita.org
mailto:Stephan.claes@uzleuven.be
mailto:wim.tambeur@uzleuven.b
mailto:nathalie.albert@fracarita.org;
mailto:martine.appeltans@passant.be;
mailto:luc.bemelmans@fracarita.org;
mailto:Rene.Bouwen@ppw.kuleuven.be
mailto:johan.buttiens@despiegel.org;
mailto:stephan.claes@uzleuven.be;
mailto:koen.cockx@fracarita.org;
mailto:jeroen.decoster@uzleuven.be
mailto:bert.dehaerne@passant.be
mailto:mathias.dekeyser@fracarita.org;
mailto:koen.de.meester@sad.be;
mailto:ariane.dewil@fracarita.org;
mailto:ndyckmans@hotmail.com;
mailto:kaat.ghyselen@dehulster.be;
mailto:mieke.goyens@schakelteam.be;
mailto:dirk.hellemans@vlabo.be;
mailto:annicq.hulshagen@sad.be;
mailto:peter.joostens@fracarita.org;
mailto:gulsah.kapsiz@uzleuven.be;
mailto:hilde.mattheus@fracarita.org;
mailto:dirk.nissen@fracarita.org
mailto:gert.peeters@uzleuven.be;
mailto:geert.pint@kuleuven.be;
mailto:lieve.polfliet@cawoostbrabant.be
mailto:tom.prenen@uzleuven.be
mailto:gust.rector@fracarita.org%C2%A0
mailto:anne.roekens@cgg-vbo.be
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Tambeur Wim UZ Leuven wim.tambeur@uzleuven.be 

Temmerman Inge De Spiegel inge.temmerman@despiegel.org 

Uytterhoeven Jo GTB Vlaanderen jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be 

Van Wijnendaele Ilse  Netwerkcoördinator ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 

Vandeputte An Netwerkcoördinator an.vandeputte@fracarita.org 

Vanderlinden Hilde Similes Hilde.vanderlinden@similes.be 

Vanwijnendaele Ilse De Hulster ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 

Vereecke  Evelyne VZ FF1 evelyne.vereecke@selgoal.be 

Vermeulen Mieke UPC KULeuven Mieke.vermeulen@upckuleuven.be 

Vranckx Ann CGG VBO ann.1.vranckx@cgg-vbo.be 

 
 
 

2.2.1.3. Overleg Operationele coördinatoren 
 
Samenstelling Overleg Operationele Coördinatoren 
 
Naam Voornaam Voorziening E-mail 
Albert Nathalie Alexianen Zorggroep Tienen nathalie.albert@fracarita.org 

Claes Greet Uilenspiegel greetclaes6@gmail.com  
Claes Marc ED en DENK Leuven  marc.claes@fracarita.org  

Dekeyser Mathias PSCentrum Leuven mathias.dekeyser@fracarita.org  

Dewil Ariane IBW Hestia ariane.dewil@fracarita.org  
Dyckmans Nancy DENK Leuven ndyckmans@hotmail.com 

Hubar Sylvia WGC De Ridderbuurt Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be  

Hulshagen Annicq IBW De Linde annicq.hulshagen@sad.be 

Kapsiz Gülsah IBW Fides gulsah.kapsiz@uzleuven.be 

Prenen Tom UZ Leuven - EPSI/MCT tom.prenen@uzleuven.be  

Vandeputte An Netwerkcoördinator an.vandeputte@fracarita.org 

Vanderlinden Hilde Similes Hilde.Vanderlinden@Similes.be 

Van Wijnendaele Ilse Netwerkcoördinator ilse.vanwijnendaele@dehulster.be 

Vereecke Evelyne SEL GOAL  evelyne.vereecke@selgoal.be; 

 
Het overleg van operationele coördinatoren vond in 2017 plaats op: 13/2, 25/4, 26/6, 25/9 en 
4/12. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:wim.tambeur@uzleuven.be
mailto:inge.temmerman@despiegel.org
mailto:jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be
mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be;
mailto:an.vandeputte@fracarita.org
mailto:Hilde.vanderlinden@similes.be
mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
mailto:evelyne.vereecke@selgoal.be
mailto:Mieke.vermeulen@upckuleuven.be
mailto:ann.1.vranckx@cgg-vbo.be
mailto:nathalie.albert@fracarita.org
mailto:marc.claes@fracarita.org
mailto:mathias.dekeyser@fracarita.org
mailto:ndyckmans@hotmail.com
mailto:Sylvia.Hubar@wgcridderbuurt.be
mailto:annicq.hulshagen@sad.be
mailto:gulsah.kapsiz@uzleuven.be
mailto:tom.prenen@uzleuven.be
mailto:an.vandeputte@fracarita.org
mailto:Hilde.Vanderlinden@Similes.be
mailto:ilse.vanwijnendaele@dehulster.be
mailto:evelyne.vereecke@selgoal.be;
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2.2.1.4. Namen van de vertegenwoordigers van elke functie en de sector 
 

 Vertegenwoordiger van functie 1: Mevr. Evelyne Vereecke 
 Vertegenwoordiger van functie 2: Dr. Dirk De Wachter 
 Vertegenwoordiger van functie 3: Mevr. Mieke Vermeulen 
 Vertegenwoordiger van functie 4: Dr. Peter Joostens 
 Vertegenwoordiger van functie 5: Mevr. Annicq Hulshagen 
 Vertegenwoordiger van verslavingszorg: Mevr. Inge Temmerman  
 Namen van de vertegenwoordigers van cliënten en familie: Claes Marc, Dewulf Elke, 

Dyckmans Nancy, Geuens Walter, Hacke Lindsay, Meurisse Rita, Van Hemelrijck Koen, 
Albert Nathalie, Claes Greet, Bouwen René, Rubbens Lut, Vanderlinden Hilde, Delbeke Luc, 
Lauwers Myriam, Vandenbranden Nora  

 Namen van de coördinatoren internering volksgezondheid en justitie: Netwerkcoördinator 
internering Mieke Goyens 
 

2.2.1.5. Hoeveel vergaderingen zijn er op jaarbasis en wat is de frequentie? 
 

 Functie 1: halfjaarlijks, 27/3 en 4/12 
 Functie 2: halfjaarlijks, 12/6 
 Functie 3: halfjaarlijks, 17/3 en 19/10 
 Functie 4: halfjaarlijks, 3/5 en 11/10 
 Functie 5: halfjaarlijks, 19/5 en 15/11 
 Verslavingszorg: 4 x 
 Internering volksgezondheid en justitie: 4 x  

 
 

2.2.1.6. Indien er een dagelijks bestuur bestaat gemandateerd vanuit de 
strategische stuurgroep/netwerkcomité beschrijf de opdracht. 

 
Het Buro heeft als doelstelling de dagelijkse werking van het netwerk te ondersteunen. Het Buro 
zorgt ook voor de inhoudelijke afstemming tussen de Beleidsgroep, Projectgroep, Supportcel 
ondersteuning en de netwerkcoördinatoren. Het Buro bestaat uit de voorzitters van de 
Beleidsgroep, Projectgroep, de Supportcel kwaliteit en de netwerkcoördinatoren. 
 
 

2.2.2. Zijn er specifieke overeenkomsten tussen netwerkpartners afgesloten ?  
Onder welke vorm ? 
(Voeg de template van dergelijke overeenkomsten in bijlage toe) 

 
In 2017 werd een raamakkoord gesloten tussen SEL GOAL en GGZ Deze 
samenwerkingsovereenkomst is een inspanningsverbintenis die kadert in het streven naar een 
lijnoverschrijdende, naadloze zorgcontinuïteit voor de persoon met een zorgbehoefte via het 
maken van goede multidisciplinaire afspraken, een sluitende communicatie en een kwaliteitsvolle 
samenwerking tussen de persoon met een zorgbehoefte en/of de mantelzorg, de 
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eerstelijnsgezondheidszorg, de thuiszorg, de residentiële ouderenzorg en de partners uit de 
geestelijke gezondheidszorg. Deze overeenkomst heeft tot doel een vlotte overgang te realiseren 
van de thuissituatie of residentiële of semiresidentiële voorziening naar het ziekenhuis en 
omgekeerd. Centraal hierin staat:  
- de bekommernis om de zorg voor de persoon met een zorgbehoefte, zijn mantelzorgers en 

de zorg- en hulpverleners zowel binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, de thuiszorg, de 
residentiële ouderenzorg en de partners uit de geestelijke gezondheidszorg; 

- het streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking van de zorg en hulp; 
- het respecteren van de persoonlijke levenssfeer, de waardigheid en de keuzevrijheid van de 

persoon met een zorgbehoefte; 
- het erkennen en respecteren van de deskundigheid van alle betrokken hulp- en 

zorgverleners; 
- de erkenning van het subsidiariteitsprincipe en het getrapte zorgmodel in de samenwerking. 
 
 

2.3. Heeft de netwerkcoördinator een vertegenwoordiger van de sector verslavingszorg 
geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling en de werking van het netwerk ?  

 
De partners verslavingszorg zijn belangrijke en actieve leden van het netwerk. Zij participeren ook 
in de projectgroep en waren actief op de governancedagen. Zij werken actief mee in diverse fora, 
vooral Functie 4, en zorgen namens het netwerk voor de ggz-supervisie in het intersectoraal 
overleg ketenzorg intrafamiliaal geweld (TG De Spiegel). Binnen het Overlegplatform Geestelijke 
Gezondheid Vlaams-Brabant is er netwerkoverschrijdend een werkgroep verslavingszorg 
opgericht. Binnen deze werkgroep zijn alle voorzieningen uit Vlaams-Brabant vertegenwoordigd 
die zich bezighouden met verslavingszorg, nl. MSOC Vlaams-Brabant, De Spiegel, PK Broeders 
Alexianen Tienen, Epsi Leuven, PZ Sint-Alexius Grimbergen, UPC KULeuven, CGG Ahasverus, LOGO 
Oost-Brabant, UPC Sint-Kamillus Bierbeek en CGG Vlaams-Brabant Oost. Vanuit de werkgroep 
Middelenmisbruik wordt een project ter deskundigheidsbevordering van de hulpverleners van 
alle mobiele en ambulante diensten door middel van vormingsmodules opgestart. De 
netwerkcoördinatoren participeren actief aan de werkgroep en het project. Dit project komt 
tegemoet aan de vraag tot inkanteling van de verslavingszorg in het netwerk en zo ook de GGZ. 
 
 

2.4. Heeft het netwerk, dat je coördineert, een forum voor cliënten en naasten opgericht? 
Indien ja: 
- Beschrijf de werking en de integratie van het forum binnen het netwerk. 
Indien neen: 
- Beschrijf de vorderingen van de reflecties hieromtrent binnen het netwerk 

 
In het netwerk Diletti is er tot op heden geen apart forum voor cliënten en naasten. Besprekingen 
zijn daarvoor bezig. Vanuit het overlegplatform Vlaams-Brabant is er een nieuwe stimulans 
gegeven aan de werking van Denk. Vlabo voorziet in afspraak met ons netwerk supervisie en 
ondersteuning voor ED van Denk, een Vlaams-Brabants initiatief. Maar in onze regio zijn er ook 
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ED erg actief die vanuit de Vlaamse vereniging Uilenspiegel gemandateerd zijn. We pleiten ervoor 
dat beide werkingen zich verbinden. Deze gesprekken zijn lopende. Van daaruit kan de forum-
idee verder uitgewerkt worden.   
  

2.4.1. Patiëntenorganisaties  
 
De patiëntenvereniging vzw Uilenspiegel is via twee vrijwilligers vertegenwoordigd op het 
Overleg van Operationele Coördinatoren, mevrouw Nathalie Albert en mevrouw Greet Claes. 
Werkadres: Hovenierstraat 45, 1080 Brussel. 
Aanwezigheid Uilenspiegel in OOC: 18/04, 23/05, 20/06 
 
In 2017 participeren meerdere ED aan het netwerkoverleg en het overleg operationele 
coördinatoren vanuit de Werkgroep DENK (Door Ervaring Naar Kennis). Zij worden ondersteund 
en gestimuleerd vanuit het Overlegplatform GGZ Vlaams-Brabant met Laure Verbruggen als 
contactpunt. Zij zorgt ook voor voorbereiding en uitwisseling van inhoudelijke aspecten binnen 
de werkgroep. 
Contactpersoon DENK: mevr. Laure Verbruggen, 016 27 03 10, laure.verbruggen@vlabo.be 
Werkadres: VLABO (DENK), Groeneweg 151/8, 3001 Heverlee  
Aanwezigheid DENK in OOC: 21/03, 18/04, 23/05, 20/06, 17/10, 19/12 
 
Sinds de bijsturing van het organogram maken mevrouw Nathalie Albert (Uilenspiegel) en de heer 
René Bouwen (Similes) ook deel uit van de Projectgroep.  
Aanwezigheid in de PG: 03/02, 09/03, 01/06, 05/10.  
Beiden namen ook deel aan de governancedagen van het netwerk.  
 

2.4.2. Familieorganisaties 
 
De familievereniging Similes is betrokken bij het project van tijdens de voorbereidende fase (het 
indienen van het projectdossier). Similes is ook een van de partners binnen het Netwerkcomité. 
Similes is lid van de Projectgroep 107 en de Beleidsgroep 107 en wordt daarin vertegenwoordigd 
door H. Vanderlinden en door R. Bouwen. Ook in het Overleg Operationele Coördinatoren is 
Similes vertegenwoordigd door de heer P. Claerhout. Verder zijn mevrouw Nora Vandenbrande 
en mevrouw Myriam Lauwers betrokken bij het overleg van Forum Functie 2 en mevrouw Lut 
Rubbens en de heer Luc Delbeke bij Forum Functie 5. 
 
Werkadres: Similes, Groeneweg 151/9, 3001 Heverlee.  
Contactpersoon: mevr. Hilde Vanderlinden, 016/23 23 82, hilde.vanderlinden@similes.be  
 
Aanwezigheid Similes in Projectgroep: 03/02, 05/10 
Aanwezigheid Similes in OOC: 21/03, 20/06, 17/10, 19/12 
 
 
 

 

mailto:laure.verbruggen@vlabo.be
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2.5. Zijn de familie- en cliëntervaringsdeskundigen vertegenwoordigd in de strategische 
stuurgroep? Indien ja:  
Over hoeveel mandaten beschikken zij? 

Zij mogen met twee aanwezig zijn op de vergaderingen, maar hebben voorlopig 1 vaste 
vertegenwoordiger gemandateerd. 
 

2.6. Op welke manier wordt de geactualiseerde inventaris (cartografie) van het 
hulpaanbod ter beschikking gesteld aan de netwerkpartners? 

 
Binnen Forum Functie 1 wordt i.s.m. Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Vlaams-Brabant 
(VLABO) de website www.psychewijzer.be gelanceerd. Dit is een online 
verwijshulp met contactadressen voor het huidige ggz-aanbod in de projectregio bij 
volwassenen (verwijshulp voor jongeren en oudere in ontwikkeling). De portaalsite Geestelijke 
Gezondheid tracht de inwoners van onze provincie, evenals professionelen werkzaam op de 
eerste lijn (huisarts, thuisverpleegkundige, gezinsverzorgende, etc.), alsook in de sector van de 
geestelijke gezondheidszorg of andere sectoren, een weg te wijzen naar de bestaande diensten- 
en hulpverleningsvormen binnen de GGZ in Vlaams-Brabant op maat van de persoon met een 
GGZ-problematiek. 
 
Onderstaand wordt een kaart van de regio weergegeven waarin het netwerk actief is, met 
aanduiding van de onderscheiden subregio’s. Daarnaast werd een kaart gemaakt waarop het 
bestaande (en nieuwe) aanbod van GGZ aangeduid is.  

 

http://www.psychewijzer.be/
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2.7. Geef de communicatie- en informatiestrategie ten aanzien van de netwerkpartners 
en de cliënten weer.  Is er een website online of wordt deze ontwikkeld ? 

 
Ook in 2017 bouwen we verder op het communicatieplan dat werd opgesteld in het tweede 
semester van 2016. Doelstelling is sterk in te zetten op snelle, transparantie en efficiënte 
communicatie- en informatiemogelijkheden naar alle leden, partners, cliënten en 
geïnteresseerden binnen het netwerk. In 2017 zijn volgende bijkomende communicatie-
initiatieven genomen: 

o In juni is een nieuwe naam voor het netwerk 107 Leuven-Tervuren gekozen uit vele 
inzendingen vanuit netwerkpartners: “Diletti”: acroniem voor de projectregio ‘Diest-
Aarschot-Leuven-Tervuren-Tienen’. 

o Er is een nieuwe eigen Diletti-website uitgewerkt, voor efficiënte informatiedeling en 
sensibilisering in het GGZ-netwerk in de regio. De website geeft info aan cliënt en 
hulpverlener over het ggz aanbod in de regio en wat het netwerk Diletti hierrond doet. 
Maar aanvullend geeft ze aan professionals rond de client info over nieuwe tools, acties 
van het netwerk, info van beleid-netwerk-andere zorgpartners. De site wil ook iedereen 
ondersteunen die actief deelneemt aan het netwerk: agenda-verslagen-archief-
beleidsdocumenten.  

 
o Voor snelle infoverspreiding en voortdurende update over ontwikkelingen binnen het 

netwerk wordt geregeld een nieuwsbrief verspreid binnen en buiten het netwerk. Binnen 
deze nieuwsbrief wordt telkens een thema uitgelicht, een terugblik en vooruitblik 
geworpen op de acties binnen het netwerk en belangrijk regio-specifiek nieuws gedeeld. 

http://www.diletti.be/
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o Het netwerk Diletti zorgde ook voor uitwerking van gerichte folders over het GGZ-
ondersteuningsaanbod voor privéhuurders in het Leuvense, voor thuiszorgers i.v.m. wat 
ze kunnen doen bij ggz-noden, en voor huisartsen een inlegfiche met ggz support. 

o Het netwerk neemt actief deel aan het project ‘samen bewegen op één lijn’ en werkt 
actief mee aan GGZ-informatieoverdracht specifiek voor de eerstelijn. 

 
 

2.8. Voeg een organigram toe dat de organisatie tussen de netwerkpartners weergeeft. 
 

 
 

3. Overzicht en ontwikkeling van activiteiten voor cliënten 
 

3.1. Wordt een herstelgerichte visie in het netwerk geïmplementeerd ?  Welke zijn 
hierbij de mogelijkheden en de begrenzingen ? 

 
Ook in 2017 werd verder ingezet op het uitbreiden en verspreiden van de herstelgerichte visie:  
• Er startte een training Herstelgericht werken voor medewerkers. In 2017 startte iemand ook 

coachopleiding Systematisch Rehabilitatief Handelen (SRH). Deze zal in 2018 gevolgd worden 
door 15 basistrainingen.  

• Er kwam extra budget voor het vormingsaanbod herstelacademie voor patiënten. 
• Er werd een crisiskaart uitgewerkt samen met ED, die in 2018 uitgerold wordt in het hele 

netwerk. 
• Er werd een werkgroep rond familiegerichtheid opgericht van waaruit good practices i.v.m. 

familieparticipatie worden ingezameld en van waaruit een visietekst rond familieparticipatie 
wordt uitgewerkt. 
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• Ervaringswerkers participeren mee in het netwerk (in alle overleggen, inclusief onze 
governancedagen). Betaalde ervaringswerkers werden ingevoegd in alle PZ en krijgen 
intervisie. 

• Herstelgericht werken vormde verder de basis in de verschillende functiefora. In alle 
residentiële voorzieningen van het netwerk wordt hierrond – op een meer systematische en 
projectmatige wijze – gewerkt. 

•  Verschillende instellingen hebben (betaalde) hersteldeskundigen aangeworven.  
 
 

3.2. Kan u innoverende praktijken die het afgelopen jaar werden gerealiseerd of die 
nog worden ontwikkeld oplijsten ? 

 
• Ondersteuning huisartsen via éénmalig psychiatrische consultatie: De vroeger opgestarte 

werkgroep éénmalige, snelle psychiatrische consultatie bestaande uit huisartsen, 
eerstelijnswerkers en psychiaters, maakte verder werk van een snel en toegankelijk aanbod 
van psychiatrisch advies ten behoeve van eerstelijnszorg.  Daarbij kunnen huisartsen een 
patiënt met een (vermoeden van) een psychisch probleem aanmelden voor een snel, 
éénmalig consult bij een psychiater voor een behandeladvies zodat de patiënt verder 
opgevolgd kan worden op de eerste lijn. Daarom werd ook een fiche opgesteld die huisartsen 
informeert naar de verschillende stappen die ze kunnen ondernemen in het doorverwijzen 
naar ggz-hulp op maat voor volwassenen en ouderen. De fiche biedt antwoorden op de vraag 
waar men terecht kan voor (eenmalig psychiatrisch) consult, maar eveneens waar met 
terecht kan voor gespecialiseerde GGZ-zorg (zowel dringend als niet-dringend).   

• Ondersteuning van de thuiszorger via de Psychewaaier: papieren uitklapper voor de 
thuiszorgwerker. Ze geeft bijstand bij de toeleiding van juiste zorg op maat bij psychische 
noden thuis. 

• Signaalkaart: observatietool voor de TZ-er bij niet-pluisgevoel. 
• Psychewijzer: zorgt voor een online verwijshulp voor GGZ-noden in Vlaams-Brabant. 
• Consultdesk ggz: De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant (tel.: 070 21 

05 21) biedt telefonisch advies aan artsen en hulpverleners uit de eerste lijn die kampen met 
vragen over psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Meer 
informatie kan u verkrijgen via de website www.consultdeskggz.be 

• Supportteam GGZ: Snelle inschatting, diagnostiek, en advies ten behoeve van eerstelijn. De 
supportteams zorgen voor kortdurende expertise-inbreng m.b.t. diagnostiek, verwijzing en 
vorming in de 1ste lijn.  

• Crisiskaart: Plooikaart van de cliënt i.v.m. zijn crisishantering. 
• Intervisie/ondersteuningsaanbod PTZ: van ggz voor thuiszorgteam. Het gaat hier 

om ondersteuning, intervisie en vorming aan thuiszorgteams in verband met GGZ 
gerelateerde thema's.  

• Patiënt in beeld: heeft samen met patiënten met een psychische kwetsbaarheid en met 
eerstelijnswerkers een model voor gedeelde zorg ontwikkeld. Het model vertrekt vanuit een 
herstelgerichte visie op patiënten en op de specifieke rol van de eerstelijnszorg. Er is gezocht 
naar een goede wijze om zorgcontinuïteit te realiseren. Meer informatie kan u verkrijgen via 
de website www.wgcridderbuurt.be. 

http://www.diletti.be/index.php/diletti-tools/psychewaaier
http://www.diletti.be/index.php/diletti-tools/signaalkaart
http://www.diletti.be/index.php/diletti-tools/psychewijzer
http://www.diletti.be/index.php/diletti-tools/consultdesk-ggz
http://www.consultdeskggz.be/
http://www.diletti.be/index.php/diletti-tools/crisiskaart
http://www.diletti.be/index.php/diletti-tools/intervisie-ondersteuningsaanbod-ptz
http://www.wgcridderbuurt.be/
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• Rooming-in: voor familie en naastbetrokkenen bij opname van personen met acute 
psychische crisis. Deze good practice situeert zich binnen Diletti in het Transmuraal 
zorgnetwerk GGZ Arrondissement Leuven/zorgregio Tervuren in de deelregio Diest (PZ Sint-
Annendael Diest). Download dit document voor meer informatie     

• Eerstelijn meets GGZ: Vanuit het project ‘samen in beweging op één lijn’ (meer informatie 
project) werd een gemeenschappelijke vorming georganiseerd, gericht op de eerstelijn met 
als focus: 'geestelijke gezondheidszorg rond toeleiding van psychische vragen: Wat is 
bestaande aanbod (o.a. Psychewijzer, Consultdesk, …)'. Deze vorming vindt plaats in 4 
regio’s: Leuven, Tienen , Aarschot-Diest, Druivestreek.  

• Intersectorale ondersteuning door ggz: ketenzorg intrafamiliaal geweld, aanklampende zorg 
daklozen, buurthuizen, CAW. 

• Intersectorale casustafels: ICO overleg en centra voor diensten. 
• PTZ ondersteuningsaanbod voor thuiszorg  
• Het netwerk participeert intensief aan de pilootprojecten Chronic Care in zowel regio Tienen 

als regio Leuven. 
• Het netwerk participeert actief aan het project ‘deskundigheidsbevordering verslavingszorg 

aan hulpverleners in de mobiele en ambulante hulpverlening’, opgericht door de 
werkgroep middelenmisbruik in schoot van het overlegplatform GG Vlaams-Brabant 
(VLABO). 

• Het project aanklampende zorg zorgt voor zeer laagdrempelige ondersteuning bij 
psychische vragen. 

 
 

3.3. Hoe wordt het individueel zorgplan gebruikt tussen de partners van de verschillende 
functies die betrokken zijn rond de cliënt?  

 
Het individueel zorgplan wordt tijdens MDO’s en MDO Psy geëxpliciteerd en in een 
gemeenschappelijke geïntegreerd dossier bijgehouden ten behoeve van iedere professional die 
door de cliënt werd toegelaten.  
Aanvullend is er ook een behandelplan uitgewerkt door cliënten die de regie willen houden 
tijdens crisismomenten. Daartoe bereiden zijn een crisiskaart voor waarover zij de regie houden, 
en die aan TZ, EL en andere behandelaars kan getoond worden.  
 
 
4. Het managementplan of strategisch plan bevat: 
 
Naar aanleiding van de interne evaluatie van zowel de organisatie als de output van het 
zorgvernieuwingsproject in 2013 en de vraag van de overheid naar een nieuw meerjarenplan, 
werd begin 2014 een nieuw strategisch plan geschreven. Op basis hiervan werd door het netwerk 
prioriteiten voor de komende jaren geïdentificeerd. Deze werden jaarlijks omschreven in een 
actieplan, dat als leidraad dient voor de concrete uitwerking en opvolging van de verschillende 
onderdelen van de zorgvernieuwing. Dit overzicht werd elke 6 maanden op het Netwerkcomité 
ter goedkeuring voorgelegd aan de partners van het netwerk. 
 
Het netwerk heeft 4 strategische doelstellingen: 

http://www.diletti.be/images/template_handleiding_goede_praktijk_Rooming-in_arr_Leuven_Tervuren_deelregio_Diest2.docx
http://www.selgoal.be/samenwerking/samen-in-beweging-op-een-lijn/
http://www.selgoal.be/samenwerking/samen-in-beweging-op-een-lijn/
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VISIE:  gemeenschapsgerichte zorg vanuit globale herstelgerichte visie 
ORGANISATIE:  (Deze zorg) via zorgcircuits en –netwerken met minstens goede 

werking van de vijf functies artikel 107 
POPULATIEGERICHT:  Goede GGZ-zorg en preventie voor populatie van arrondissement 

Leuven/zorgregio Tervuren 
KWALITEIT: Beter evenwicht (balanced care) in het GGZ-aanbod van de 

projectregio.  
 
De opvolging van het jaaractieplan art. 107 kan teruggevonden worden in bijlage 1.  

 
 
5. Geef de algemene appreciatie van de netwerkcoördinator met betrekking tot zijn functie 

in het netwerk en met betrekking tot de concretisering van de doelstellingen van de 
hervorming van de geestelijke gezondheidszorg weer.  
Som de drie belangrijkste taken die jij als netwerkcoördinator in deze fase van de hervorming 
uitvoert op. Geef een beknopte toelichting voor elk van deze taken afzonderlijk. 
 

De netwerkcoördinatoren An Vandeputte en Ann Hendrickx gingen begin juli en begin augustus 
2016 aan de slag ter vervanging van dhr. Dirk Nissen en prof. Guido Pieters. 21 november 2017 
werd Ann Hendrickx vervangen door Ilse Van Wijnendaele. Vanuit het overlegplatform GGZ 
Vlaams-Brabant kregen zij, met netwerkmiddelen, halftijds administratieve en organisatorische 
ondersteuning van mevr. Laura Beuken. Laura Beuken werd begin september 2017 vervangen 
door mevr. Lore Smets. 
 
In de eerste jaren van het netwerk groeide het vertrouwen en de samenwerking tussen GGZ, 
welzijn en eerstelijnsdiensten. In 2017 is er een nieuwe manier van doorgedreven intersectoraal 
samenwerken uitgebouwd rond kwetsbare subgroepen in ons netwerk: ketenaanpak 
intrafamiliaal geweld, aanklampende zorg ter preventie van dakloosheid, kotlab voor jongeren in 
de transitieleeftijd.  
 
In afwachting van nieuwe mogelijkheden door beddenafbouw hebben de netwerkcoördinatoren 
sterk ingezet op de kennismaking met en bevraging van de noden van de diverse 
netwerkpartners, het verhelderen en prioriteren van strategische en jaardoelstellingen, het 
stellen van concrete haalbare doelstellingen, het maken van een goed communicatieplan en het 
verder bijschaven van het governancemodel (CGG in de beleidsgroep, operationele 
coördinatoren in de projectgroep, nieuwe cel ondersteuning en kwaliteit). Ook inzake de 
registratieopdracht voor mobiele teams werd opnieuw ingezet op het verder samen zoeken naar 
kwalitatieve en zinvolle dataregistratie. 
 
De belangrijkste taken van de netwerkcoördinatoren in de fase van hervorming: 

1. Het uitwerken van een eerstelijnsondersteunend aanbod met de bedoeling te faciliteren 
dat de eerste lijn aan dek blijft, en flankerend ggz versterking inroept wanneer nodig en 
zolang als nodig. Hiervoor is in het netwerk eerst een behoefteanalyse gebeurd, en zijn er 
vervolgens nieuwe tools en nieuw ondersteuningsaanbod uitgewerkt.    
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2. Het afbouwen van de wachtlijsten bij de mobiele teams en het veel sneller afbouwen van 
de intensieve zorg door mobiele teams door vroegtijdiger complementaire inzet van EL en 
thuiszorg; en uitwerking van een standby aanbod van MT’s  

3. Het uitwerken en concretiseren van een communicatieplan met nieuwsbrief, nieuwe 
website en doordachte communicatiemomenten tijdens het netwerkcomité en tijdens 
fora.  

4. Het uitwerken van een organisatiestructuur die aangepast is op het huidige DNA van het 
netwerk en op het projectmatiger en meer verdiepend werken.  

 
6. Financiële verantwoordingsstukken 

 
In onderhavige B4 overeenkomst wordt een financiering toegekend van 108.243,22 euro voor de 
netwerkcoördinator. 

 
Voor al deze middelen geldt dat het toegewezen bedrag te beschouwen is als een voorschot en 
dat alle gemaakte kosten met verantwoordingsstukken moeten kunnen worden aangetoond. 

 
Het verantwoordingsstuk voor de netwerkcoördinator bestaat uit een arbeidsovereenkomst en 
elk ander document dat aantoont dat de netwerkcoördinator vanaf een welbepaalde datum zijn 
functie voltijds vervult (of twee halftijdse functies). Het saldo van bovenvermeld bedrag voor de 
netwerkcoördinator mag, na aftrek van zijn/haar loonkosten, worden toegevoegd aan de 
werkingsmiddelen van het zorgnetwerk. 

 
Allicht zal een groot deel van de werkingsmiddelen voor het netwerk eveneens besteed worden 
aan personeelskosten. Ook hier zullen de verantwoordingsstukken bestaan uit 
arbeidsovereenkomsten en andere documenten die aantonen dat het personeelslid vanaf een 
welbepaalde datum aangeworven is. 
Facturen voor de aankoop van materiaal, diensten of (aanpassings)werken worden eveneens 
aanvaard. 
We willen u er attent op maken dat uitgaven voor de aankoop of de constructie van gebouwen, 
eigen initiatieven rond wetenschappelijke opvolging of –begeleiding, eigen vormingsinitiatieven 
of kosten voortvloeiend uit de kwalificatieverhoging van het personeel niet kunnen aangerekend 
worden op de werkingsmiddelen. 

 
Het is echter niet nodig om een kopie van de verantwoordingsstukken (arbeidsovereenkomsten, 
facturen,…) mee te sturen.  Een oplijsting, gerangschikt volgens de grote posten (loonkost 
bijkomende wervingen, verplaatsingen, vergaderkosten, communicatie, aankopen, 
verzekeringen,…) en de som van deze posten, weergegeven in een elektronisch document 
(formaat Word of Excel) volstaan.  Wél vragen we u om deze verantwoordingsstukken gedurende 
ten minste drie jaar te bewaren. Zij kunnen eventueel ter controle opgevraagd worden. 

 
Het is niet nodig om de besteding van de financiële middelen voor wat betreft de medische 
functie aan te tonen, voor zover uiteraard de bepalingen, vermeld in artikel 3, §2, punt 2.2 van 
de overeenkomst m.b.t. de projectfinanciering werden gerespecteerd. 
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Het volstaat om een document voor te leggen dat het aantal buiten gebruik gestelde bedden 
weergeeft evenals de datum van aanvang van de buiten gebruik stelling.  Wanneer een deel van 
de buiten gebruik te stellen bedden op 1 januari 2014 nog niet buiten gebruik werd gesteld, zal 
een slechts proportioneel deel van het forfait worden toegekend. 
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren, de 
 
Voor de contractant : 
 

Voor de Staat : 
 

te XXX te Brussel  
  
De algemeen directeur, 
 
 
 
 
 
 
 

De Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, 
 

XXX Maggie DE BLOCK 
 
 
Deze tweede bijlage maakt integraal deel uit van onderhavige overeenkomst 
betreffende de deelname aan het Project artikel 107 voor de financiering van een 
netwerkcoördinator en een zorgnetwerk binnen een specifiek werkingsgebied. 


