Nota in kader van het project
zorgprogramma GGZ
Samen maken we het verschil: vraag tot engagement
omtrent shared care en lerend netwerk
Visie
(Overgenomen uit de projectfiche Zorgprogramma GGZ)

We realiseren een duurzame, geïntegreerde zorgsamenwerking met duidelijke shared care
afspraken tussen alle actoren, d.i. de betrokken hulpverleners, de zorgvrager en zijn context.
We beogen hiermee een betere zorgcontinuïteit met vlotte aanmelding en toeleiding naar het
meest gepaste zorgaanbod, een korte wachttijd en dus snelle opstart van de juiste expertise en
duidelijke afspraken omtrent de zorgregie. Principes vanuit populatiemanagement, matched
care, warme overdracht1, (her)opnamevermijdende zorg, shared decision making en
herstelgerichte zorg staan hierin centraal. We hebben hierbij voldoende aandacht voor de
zorgvrager en zijn naasten.

Doelgroep
Het zorgprogramma GGZ waarbinnen deze nota zich situeert, behelst het ganse spectrum van
psychische hulpverlening. De focus ligt in deze nota echter in eerste instantie op de mensen
met een ernstige psychiatrische aandoening.

Regio-afbakening
Het zorgprogramma GGZ is een gezamenlijk project tussen het ggz-netwerk Diletti en
Zorgzaam Leuven. Bijgevolg gaan we in eerste fase van start met de hieronder beschreven
oefening in gedeelde zorg binnen de Leuvense regio.
We zorgen echter voor een goede informatiedoorstroom naar andere deelregio’s binnen het
netwerk en verbreden de oefening en de inzichten uit de Leuvense context eens de tijd
hiervoor rijp is.

Stakeholders
Met deze nota richten we ons tot de partners binnen de gespecialiseerde GGZ, waaronder de
mobiele teams, beschut wonen, activering, het CGG… én de eerste lijn/welzijn.

1

Warme overdracht betekent dat iemand voldoende aandacht besteedt aan het zorgvuldig overdragen van zowel de
vertrouwensrelatie, het behandeltraject, alsook relevante informatie en dit bij afronding van de zorg of verwijzing. Het gaat
uit van een engagement in gedeelde verantwoordelijkheid. Dit gebeurt in samenspraak en de overdracht wordt afgestemd op
de situatie en de noden van de cliënt en zijn context. In de context van deze nota betekent het verder dat een patiënt die
aangemeld wordt bij een welbepaalde partner, door deze partner wordt vastgehouden totdat de zorgopbouw effectief
gestart is. Exclusiecriteria vormen met andere woorden geen afdoende argument om de patiënt los te laten of zonder meer
te verwijzen.
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Ook de partners binnen functie 4 zijn pertinent. Zij zijn een belangrijke potentiële aanmelder
(zie verder) op wie onderstaande principes ook van toepassing zijn. Zij worden dan ook ten
gepasten tijde uitgenodigd om een formeel engagement op te nemen.
Naarmate het project vordert zullen steeds meer stakeholders uitgenodigd worden om hun
schouders te zetten onder dit initiatief. Echter, gezien de complexiteit en veelheid aan partners
binnen de Leuvense context, gaan we stapsgewijs te werk en betrekken we partners gefaseerd.

Afsprakenkader: krijtlijnen
Het (uit te werken) afsprakenkader is van toepassing van zodra er een appèl wordt gedaan op
de gespecialiseerde GGZ (2e – 3e lijn) waarbij wordt aangegeven dat de basiszorg niet volstaat,
en omgekeerd. Wederkerigheid en gedeelde verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. We
starten met een minimaal afsprakenkader waarvoor we een expliciet engagement vragen aan
de betrokken partners in de ggz-, eerstelijn- en welzijn. Dit minimaal afsprakenkader bevat een
aantal krijtlijnen die casusgericht gaandeweg verder geconcretiseerd en bijgestuurd worden.

Krijtlijnen die verder geconcretiseerd dienen te worden binnen een lerend netwerk


Aanmelden houdt een engagement in: de aanmelder staat in voor een ‘warme
overdracht’, is bij voorkeur aanwezig bij een eerste contact tussen cliënt en de
nieuwe zorgactor(en) en blijft zolang als nodig betrokken bij het traject.



Waar de aanmelding ook gebeurt - bij een van de GGZ-partners of bij een partner uit
de eerstelijn/welzijn - er wordt een uniform gestroomlijnd antwoord gegeven waarbij
elke partner die de aanmelding ontvangt zich, los van inclusiemogelijkheid, engageert:
o

om een voldoende brede vraagverheldering te verzorgen,

o

om hiervoor ter plekke af te stappen bij zorgvrager in aanwezigheid van
‘aanmelder’ zodat deze direct een concreet aanspreekpunt heeft.

o

zelf zorgopbouw onmiddellijk te initiëren zodat deze gaandeweg verder
vormgegeven kan worden.


Hierbij de nodige, relevante actoren op eenvoudig verzoek te activeren.



Indien uit de vraagverheldering blijkt dat dit aangewezen is, en in geval van
wachttijden, te bekijken hoe men de cliënt én de verwijzer in tussentijd al
kan ondersteunen.



De vraagverheldering gebeurt op de voor de zorgvrager meest gepaste (vertrouwde)
locatie. Idealiter wordt de vraagverheldering in tandem met de vertrouwde
aanmelder/verwijzer opgenomen. Er wordt hierbij zo goed mogelijk aangesloten bij het
taalgebruik, het ritme en de leefwereld van de cliënt.



Indien de zorgvrager vervolgens wordt toegeleid naar een andere ggz-partner, dan
wordt het volledige intakeproces niet herhaald, maar vertrouwt men op de legitimiteit
van de info die reeds uit de eerdere intake werd bekomen. De zorgvrager dient dus
o

idealiter slechts éénmaal het intakeproces te doorlopen bij één van de ggzpartners.
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o
wordt naadloos toegeleid naar de voor hem/haar meest gepaste
(geestelijke gezondheids)zorg en expertise volgens het principe van getrapte
zorg, rekening houdend met de mate aan ernst, complexiteit en risico. Dit
omhelst verschillende lagen: basiszorg (0de en 1ste lijn), basiszorg mét
flankerende GGZ-ondersteuning ofwel specialistische GGZ.


Bij onduidelijkheid over de aard van de problematiek (matig complexe psychische
problematiek tot ernstige psychiatrische problematiek) en het te volgen
behandeltraject (betrekken van specialistische GGZ of niet) kan vlot de nodige expertise
worden aangesproken voor een goede vraagverheldering (diagnostiek) en
toeleiding. Er wordt bekeken met de partners welke rol de gespecialiseerde
eerstelijnspsychologische functie kan opnemen in deze vraagverheldering.



De partner die op basis van de brede vraagverheldering betrokken dient te worden,
start op eenvoudig verzoek op. Wachttijden worden hierbij beperkt tot een minimum.



De overlap en herhaling in taken, rollen en interventies worden zoveel mogelijk
weggewerkt door concretisering van (shared care) afspraken onder ggz-partners,
1ste en 0de lijn over wie wat doet en wanneer in functie van de zorgnood.



Er worden duidelijke afspraken gemaakt inzake ‘regie van zorg’ per casus. Hierbij
wordt gekeken naar onder meer de aard van de zorgvraag, de aangetaste
levensdomeinen en de actor(en) die hiervoor het langst aan zet zal (zullen) zijn. De
regie kan in samenspraak worden overgedragen naar een andere partner naarmate het
netwerk rond de patiënt verder wordt uitgebouwd. De ‘regie’ van de zorg - en dus de
continuïteit in zorg – blijft evenwel maximaal bij de basishulpverlening liggen indien de
complexiteit dit toelaat.



Er wordt een ‘onderhandeld behandel- en herstelplan’ opgesteld waarvan de
zorgvrager eigenaar is. De format hiervan is vrij, maar bevat minimaal volgende
onderdelen
o doelstellingen en acties op lange en korte termijn (SMART),
o betrokken actoren,
o acties per betrokken actor
o afspraken, onder meer wie de regie opneemt, op welke termijn of onder welke
voorwaarden,
o crisisplannen, herstelplannen, signaleringsplannen (worden erin geïntegreerd),



op belangrijke momenten – en alleen indien nodig - in het zorgtraject wordt een
multidisciplinair overleg of zorgafstemmingsgesprek in aanwezigheid van de
patiënt en zijn context georganiseerd en bij voorkeur in zijn vertrouwde leefomgeving.



Er wordt een vangnet rond de zorgvrager gecreëerd met voldoende structuur en
houvast zodat escalaties en opname vermeden kunnen worden.



Wanneer alle GGZ-partners hun begeleiding afronden, wordt een contactpersoon
binnen de GGZ aangeduid die bereikbaar is voor advies of in geval van nood aan
opschaling. Indicaties voor opschaling van zorg maken deel uit van het ‘crisis- of
signaleringsplan’.
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Shared care-schema
Het schema in bijlage illustreert het kader waarbinnen het shared care afsprakenkader
vormgegeven dient te worden.

Lerend netwerk
We creëren een lerend netwerk op niveau van de Leuvense ggz-partners bestaande uit de
verschillende gemandateerde ‘(aanmeldings)verantwoordelijken’ uit elke betrokken ggzvoorziening. Dit lerend netwerk werkt teamoverschrijdend en staat in voor onder meer
volgende opdracht:










Het faciliteren van het shared care-proces binnen de hierboven beschreven
krijtlijnen:
o onder de ggz-partners,
o tussen de ggz-partners en de eerste lijn en welzijn (wederzijds),
Het vergroten van het vertrouwen in de legitimiteit van elkanders intakes en
inschatting,
Het organiseren van intervisie,
Snel afspraken kunnen maken omtrent wie wat opneemt,
Overleg omtrent specifieke casuïstiek waarop wordt vastgelopen (knelpuntcasussen),
Het toewerken naar gemeenschappelijkheid in taal en aanpak, binnen elke GGZpartner, die ervoor zorgt dat de eerste lijn/welzijn weet waar ze terecht kunnen en een
antwoord krijgt op haar vragen.
Het actiegericht aanpakken van structurele knelpunten.

Dit lerend netwerk wordt ondersteund door een procesbegeleider (zie verder).

Procesbegeleider
Onder de vertrouwde partners wordt een procesbegeleider (of een duo aan procesbegeleiders)
aangeduid. Deze:









Beschikt over een duidelijk mandaat onderschreven door alle betrokken partners,
Faciliteert het hierboven beschreven shared care proces en lerend netwerk.
Stelt zich onpartijdig op en houdt rekening met de stem van alle betrokken partners.
Stemt nauw af met alle betrokken partners, met inbegrip met de zorgcoaches binnen
Zorgzaam Leuven en de partners van het geïntegreerd breed onthaal.
Speelt een actief trekkende rol waarbij hij/zij partners weet te motiveren en aan te
zetten tot verandering.
Heeft een helikopterview van waaruit de concrete afspraken geoptimaliseerd kunnen
worden.
Pakt knelpunten vast en zoekt in afstemming met de partners actief naar
oplossingen.
Bouwt gaandeweg het afsprakenkader en een goede flow verder uit.

Voor de invulling van de procesbegeleiding denken we aan 0.5 VTE voor de duurtijd van een
jaar, met perspectief op verlenging na evaluatie van het project. De kost van deze
procesbegeleiding wordt gedragen door het ggz-netwerk. Detachering is mogelijk. We zorgen
ervoor dat deze persoon goed omkaderd wordt vanuit Diletti.
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Zie vacature op : https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/64800135/dilettiprocesbegeleider?source=zoekeenjob&medium=vacaturedashboard

Samen maken we het verschil: waartoe worden de partners gevraagd zich
te engageren?
Een deel van de hogerop vermelde shared care afspraken worden door een groot deel van de
partners al in de praktijk gebracht. Niettemin geloven we dat een formeel engagement onder
zoveel mogelijk partners nodig is om op termijn een echte, duurzame verandering in
zorgcontinuïteit te kunnen realiseren voor mensen met een ernstige psychiatrische
kwetsbaarheid.
We kiezen er daarom voor om samen tot actie over te gaan, expertise met elkaar uit te
wisselen, gaandeweg van elkaar te leren en bij te sturen waar nodig. Zo zal de gezamenlijke
ambitie om elke aanmelding zo snel mogelijk te laten uitmonden in de start en verdere
opbouw van zorg, regelmatig gemonitord worden.
De deelnemende partners worden hierbij uitgenodigd om zich te engageren om:








de shared care afspraken te implementeren binnen de eigen organisatie,
het hierboven beschreven lerend netwerk, dat deze shared care zal faciliteren, mee te
helpen uitbouwen,
binnen de organisatie een ‘referentiepersoon’ aan te duiden die de shared care
afspraken mee helpt uit te werken. Deze persoon krijgt hiervoor de tijd en het mandaat
vanuit de organisatie en kan teamoverschrijdend te werk gaan.
het vertrouwen te geven
o aan de aangeduide referentiepersonen binnen het lerend netwerk, en de intakes
die zij realiseren,
o alsook aan de procesbegeleider om de afspraken verder vorm te geven, op te
volgen en bij te sturen,
de nodige ressources vrij te maken om de shared care afspraken en het lerend netwerk
in de praktijk te kunnen brengen en om op eenvoudige vraag in te kunnen gaan op
een nieuwe aanmelding vanuit één van de betrokken partners.
__
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Engagementsverklaring inzake shared care en lerend netwerk
Regio Leuven
Ondertekend lid verklaart hierbij zich te engageren tot de oefening in gedeelde zorg’beschreven in de
‘nota inzake shared care en lerend netwerk’. Deze nota werd opgesteld in kader van het
Zorgprogramma GGZ (een gedeeld initiatief van Diletti en het chronic care project Zorgzaam Leuven).
Hierbij zullen de betrokken partners, vanuit een lerend netwerk, actief en oplossingsgericht toewerken
naar een afsprakenkader inzake ‘shared care’. Deze oefening en dit lerend netwerk worden
gefaciliteerd door een procesbegeleider, aangesteld door het netwerk Diletti. Een regelmatige
evaluatie maakt deel uit van het te lopen proces.
Voor- en achternaam:
Organisatie/vereniging/mandaat:
Datum:
Handtekening:
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Bijlage: implementatieplan
Actie
Goedkeuring nota
binnen netwerk
Verwerking feedback
en opstellen
begeleidend schrijven
Nota en begeleidend
schrijven met vraag
tot engagement
uitsturen aan de
netwerkpartners
Bijkomende
toelichting

Bundelen feedback en
engagementen
Stand van zaken:
verwerken feedback
en engagementen
Uitsturen vacature
voor
procesbegeleider(s)
Aanwerving
procesbegeleider
Operationalisering
Kick-off: bijkomende
toelichting, engagement
formaliseren, volgende stappen
definiëren, goede praktijken
vanuit ouderen, procesbegeleider
voorstellen…

Start van
oefening/lerend
netwerk
Opvolging & evaluatie

Platform
Stuurgroep &
Beheerscomité Diletti
Kernteam
Zorgprogramma GGZ

Timing
1-3 Juni 2022

Uitvoerder
Netwerkcoördinator

13 juni 2022

Netwerkcoördinator

Juni-juli-augustus
2022

Netwerkcoördinator

Juli en augustus 2022

Operationeel
coördinatoren
Operationeel
coördinatoren

Stuurgroep Zorgzaam
Leuven
Projectteam Zorgzaam
Leuven

Kernteam

September 2022

Juni 2022

Kernteam
Zorgprogramma GGZ
Projectteam
Zorgprogramma GGZ

September 2022

Buro en
netwerkcoördinator
Diletti
Buro Diletti

Oktober 2022

Procesbegeleider

Oktober 2022

Buro Diletti en
procesbegeleider

Oktober 2022

Kernteam/aangepast
projectteam

Driemaandelijks

Procesbegeleider
Netwerkcoördinator
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Bijlage: Shared care schema
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