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1 Toelichting van de visie van het project 
 

Het NOOLIM 107 project bouwt voort op een bestaande traditie van overleg en samenwerking tussen 

diverse actoren en partners. Binnen dit project streven wij –GGZ actoren en partners–gezamenlijk 

naar een betere GGZ. Het leveren van goede, hoogwaardige zorg staat daarbij voorop. De invulling 

van het NOOLIM 107 project wordt gevoed vanuit onderstaande uitgangspunten over ‘goede zorg’: 

• Goede zorg is persoonsgebonden. Daarom plaatsen wij de cliënt centraal om invulling te geven 

aan goede zorg. Wij stemmen de behandeling en begeleiding af op zijn/haar noden en hulpvraag. 

Samen gaan we op zoek naar een passend en geïntegreerd aanbod. Empowerment, zelfrealisatie 

en emancipatie van de cliënt staan daarbij voorop. Op deze manier trachten wij de autonomie 

(zelfbeschikking, keuzevrijheid) van de cliënt te respecteren en zijn/haar ervaringsdeskundigheid 

en kracht in te zetten.   

• Goede zorg heeft oog voor het breder maatschappelijk kader. Gestreefd wordt naar een blijvend 

herstel van burgerschap en participatie. Er dient aandacht te zijn voor de familie, het sociaal 

netwerk (arbeid, onderwijs, ontspanning, wonen) waarin de cliënt leeft, alsook voor etnisch-

culturele diversiteit. De omgeving, cultuur en identiteit van elke cliënt behandelen wij met respect. 

Op samenlevingsniveau bevorderen de-institutionalisering en vermaatschappelijking van de zorg 

de zelfstandigheid van de cliënt en beeldvorming over mensen met psychische problemen. Wij 

streven daarbij naar een de-stigmatisering van mensen met psychische problemen.  

• Goede zorg biedt continuïteit door een multidisciplinaire en systematische samenwerking 

binnen en tussen bestaande voorzieningen. NOOLIM vervult daarbij een keten- en brugfunctie in 

de maatschappij en de zorg in de regio. Binnen NOOLIM nemen en dragen de verschillende 

partners samen verantwoordelijkheid voor de GGZ in de regio.  

• Goede zorg is wetenschappelijk gegrond. De zorgverlening binnen NOOLIM is zover mogelijk 

gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Deze wetenschappelijke evidentie betreft niet alleen 

onderzoek naar de effectiviteit, maar ook naar ethische en economische aspecten van de 

zorgverlening. Daarbij staan wij open voor vernieuwing doorheen wetenschappelijk onderzoek. In 

samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra werken wij aan de verbetering van de 

GGZ. 

• Goede zorg is bereikbare, toegankelijke zorg. Via multidisciplinaire en voorzieningoverstijgende 

samenwerking kunnen gekende cliënten of problematieken beter geleid worden naar een geschikt 

zorgaanbod. Door te werken aan vermaatschappelijking van de zorg en een groter ambulant 

zorgaanbod wordt de afstand tussen de GGZ en de maatschappij kleiner. Op deze manier wordt 

de GGZ laagdrempeliger. Daarnaast impliceert bereikbare zorg dat elke cliënt in de eigen 

leef/woonregio terecht kan voor zorg. 

• Goede zorg heeft oog voor de veiligheid en rechten van de cliënt. Deze zijn verankerd in de 

patiëntenrechten en de deontologische codes van de verschillende beroepsgroepen en 

organisaties. 
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2 Doelgroep 
 

Project NOOLIM 107 richt zich op de GGZ-noden van (jong)volwassenen van 16 tot 65 jaar. De 

doelgroep bevindt zich voornamelijk in de leeftijdscategorie vanaf 18 jaar1. Zowel voor de jongere (16-

18 jaar) als de oudere (60-65 jaar) zorgvragers wordt er in eerste instantie aandacht besteed aan 

vragen die vanuit het aanbod voor de doelgroep volwassenen worden beantwoord. Wanneer we 

vanuit dit aanbod geen gepast antwoord kunnen bieden, kan het netwerk fungeren als aanmeldpunt 

dat gericht doorverwijst naar gespecialiseerde zorg. De actoren streven hierbij naar een optimale 

samenwerking met GGZ kinderen en jongeren, GGZ ouderen en in het bijzonder de forensische zorg. 

Wat betreft jongvolwassenen van 16-18 jaar bestaat er al een goede samenwerking op provinciaal 

niveau, via SPIL (het Limburgs Overlegplatform GGZ).  

 

Voor de hierboven beschreven leeftijdscategorie biedt het project een antwoord voor mensen met  

(zorg)vragen op verschillende levensgebieden, zoals wonen, werken, sociaal contact, het zorgen voor 

zichzelf en voor anderen, het onderhouden van hun omgeving en de zorg voor financiën. We zoeken, 

ook een gepast aanbod voor zorgwekkende zorgmijders, die pas opduiken wanneer ze zich in een 

crisistoestand bevinden. Het NOOLIM 107-project heeft evenzeer aandacht voor mensen met minder 

ernstige psychische problemen of (mogelijks) ernstige problematiek in een vroeg stadium, die baat 

hebben bij vroegdiagnostiek, preventie en GGZ-expertise in de eerste lijn. 

3 Doelstellingen 

 

Meerwaarde voor de cliënten in de regio 

• Verschuiving van aanbod- naar vraaggestuurde zorg: o.a. goed afgestemde vervolgzorg, 

begeleiding-op-maat, coaching voor de omgeving en respect voor ervaringsdeskundigheid. 

• Vermindering van ziektelast, financiële uitgaven en stigma.  

• Verbetering van de zorgcontinuïteit: inkorten van wachtlijsten, minder exclusies, minder 

intakegesprekken.  

• Kansen op sociale inclusie en re-integratie vergroten.  

• Gerichte detectie en gepast zorgaanbod voor cliënten met een verhoogd risico op suïcide en hun 

omgeving.   

• Gerichte detectie en gepast zorgaanbod voor mensen die de weg naar de juiste zorg niet vinden: 

kansarmen, allochtonen en zorgwekkende zorgmijders.  

• Toename van levenskwaliteit en waardering van de geleverde zorg. 
                                                        
1 De inclusie van minderjarigen lijkt omwille van leeftijdsspecifieke noden en protocollen minder aangewezen. Deze keuze stoelt 
op een aantal verschillen tussen de zorg voor minderjarigen en volwassenen: (i) Bij minderjarigen loopt de procedure voor 
gedwongen opname via de jeugdrechter. (ii) Middelen (honoraria en personeel) om met ouders en omgeving (CLB, Comité 
Bijzondere Jeugdzorg, school) te werken zijn voorzien binnen de zorg voor minderjarigen, zowel residentieel als ambulant. 
Vanuit de volwassenenwerking is hiervoor geen ondersteuning. M.a.w. bestaffing en verloning ontbreekt. (iii) Vaak vereist het 
gehanteerde therapeutisch model het opnemen van 'volwassen' verantwoordelijkheid, dit zowel juridisch als in gedrag. Maar bij 
het werken met minderjarigen dienen ouders/opvoeders in elk beslissingsproces betrokken en/of gekend te worden, waardoor 
zowel de minderjarige als de hulpverlener afhankelijk zijn van een derde partij. 
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• GGZ-aanbod wordt overzichtelijk aangeboden. 

• Daling van het aantal ziekenhuis(her)opnamen in het kader van een acute of langdurige 

psychiatrische problematiek (in eerste instantie op spoedgevallendiensten, maar ook in PAAZ of 

PZ) en inkorten van de opnameduur. Cliënt kan langer in zijn thuismilieu (al dan niet specifieke 

woonvorm) verblijven.  

 

Doelstellingen voor het personeel 

• Zorgaanbod en de werking van andere zorgactoren beter leren kennen.  

• Verhoging van expertise en arbeidstevredenheid tijdens het uitvoeren van hun functie, door 

specialistische ondersteuning van andere netwerkpartners. 

• Toename van professionalisering via opleiding, ontwikkeling van evidence-based 

behandelmethodes en clinical management. 

• De GGZ- expertise van eerste lijnswerkers uitbreiden (preventie, vroegdetectie en –interventie). 

Samenwerking met de eerste lijn verbeteren.  

• Inzet van personeelsleden, met de nodige ondersteuning (herscholing, opleidingen, stages, 

heldere afspraken en beleidsdocumenten), in ambulante behandel- en crisisinterventieteams. Zij 

ondersteunen transmuraal overleg.  

• Betrokken personeelsleden erkennen de referentiepersoon, vertrouwen de hulpverleners van 

andere partners en houden zich aan een gedeeld beroepsgeheim. Bovendien zullen zij ervaren 

dat er minder “dubbel werk” wordt geleverd en dat er binnen hun functieomschrijving voldoende 

flexibiliteit bestaat om vraaggestuurd te werken.  

 

Doelstellingen voor het netwerk en de individuele partners 

• Duidelijke communicatielijnen en afspraken (o.a. wat betreft verwijzingen, behandeling, inclusie- 

en exclusiecriteria, etc.) tussen ambulant en residentiële GGZ, welzijn en reguliere 

gezondheidszorg, informele en professionele zorg.  

• Betere regionale spreiding en differentiatie van het GGZ-aanbod (incl. specifieke woonvormen) 

met betere doorstroom tussen de verschillende voorzieningen.  

• De eerste lijn wordt vanuit het netwerk ondersteund. Doelstellingen zijn richt- en 

communicatielijnen voor huisartsen en thuiszorgdiensten, en implementatie van een eerstelijns 

GGZ-functie2. Nauwe samenwerking via de SEL/GDT’s. 

• Het netwerk coördineert de herscholing, opleiding, en evaluatie van personeelsleden die 

outreachend werken.  

• Evidence-based richtlijnen en clinical management promoten onder de personeelsleden.  

• Op netwerkniveau aan outcomemanagement doen.  

                                                        
2 Deze hulpverlener geeft informatie, detecteert psychische problemen, kan psycho-educatie bieden en werkt nauw samen met 
andere hulpverleners. Afhankelijk van de functie (psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog) kan hier 
meer specifieke expertise aan toegevoegd worden.  
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• Een toegankelijk registratiesysteem met effectmetingen.  

• Actieve bestrijding van stigma, discriminatie en sociale exclusie.  

• Het GGZ- en welzijnslandschap in kaart brengen aan de hand van een website, folders, etc.  

• Per regio een centraal aanmeldpunt voor rehabilitatie.  

4 Afbakening van het geografisch werkingsgebied 
 

4.1 Beschrijving werkingsgebied 
De totale projectregio omvat een oppervlakte van ruim 1033 km² en een inwonersaantal van 356 733. 

De gemiddelde bevolkingsdichtheid is 316 inwoners per km². ². Het werkingsgebied laat zich 

beschrijven als een landelijk gebied, zonder een grote stadskern, wel met één geïndustrialiseerd 

centrum (Genk) en twee kleinstedelijke centra (Tongeren en Maaseik). De projectregio werd ingedeeld 

in 3 subregio’s (zie bijlage1).  

Regio Noord: Kinrooi, Bree, Meeuwen-Gruitrode, Maaseik en Dilsen-Stokkem (+/- 85 000 inwoners) 

Regio Midden: Opglabbeek, As, Genk, Diepenbeek, Zutendaal, Maasmechelen en Lanaken            

(+/- 173 000 inwoners). 

Regio Zuid: Bilzen, Kortessem, Hoeselt, Tongeren, Herstappe, Riemst en Voeren (99 000 inwoners) 

Qua oppervlakte zijn de drie subregio’s vergelijkbaar. De regio Midden heeft ongeveer het dubbel 

aantal inwoners dan de andere regio’s.  

 

4.2 Huidige aanbod in de regio 
(zie in 5.2) 

 

 

 

4.3 Kenmerken populatie (o.b.v. gegevens zorggebruik) 
We baseren ons op de beschikbare gegevens van de NOOLIM-regio verkregen via de Universiteit 

Hasselt. Er waren op jaarbasis 2512 opnames in de residentiële centra. Binnen de initiatieven beschut 

wonen waren er 88 opnames. Bij 81% van de cliënten uit de residentiële psychiatrie is de opnameduur 

korter dan drie maanden, 4% verblijft langer als 1 jaar. Bij beschut wonen verblijft 35% korter dan drie 

maanden en 26% langer dan 1 jaar. De meest gestelde diagnoses zijn middelen (37%), schizoïde en 

psychotische stoornissen (14%), stemmingsstoornissen (12%) en cluster B 

persoonlijkheidsstoornissen (9%). 
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Bij de CGG’s en het CAD zijn er op jaarbasis circa 2500 nieuwe zorgperiodes. Negen procent van de 

cliënten blijft langer dan 1 jaar in behandeling. De meeste gestelde diagnoses zijn middelen (40%), 

aanpassingstoornissen (12%), stemmingsstoornissen (11%) en persoonlijkheidsstoornissen (19%).  

In Reval Genk waren in 2010 48 nieuwe cliënten. De meest gestelde diagnoses zijn schizofrenie 

(28,5%), stemmingsstoornissen (23%) aanpassingsstoornissen (16%) en persoonlijkheidsstoornissen 

(11%). Bij Validag Tongeren  waren er 67 nieuwe aanmeldingen in 2009, waarvan circa 50% 

stemmingstoornissen en 17% schizofrenie.  

Binnen de eerste lijnsdiensten zijn circa 5% van de aanmeldingen geregistreerd als GGZ-problemen. 

Dit is waarschijnlijk een onderschatting. 

Bij de Dienst Maatschappelijk Werk van de CM-Limburg zijn er circa 1500 aanmeldingen waarvan 

sprake is van psychische en/of persoonlijke problemen.  

Desgewenst kunnen de cijfergegevens opgevraagd worden bij de netwerkcoördinator. 

 

5 Beschrijving van de nieuwe structuur 
 

5.1 Netwerksamenstelling 
In onderstaande tabel zijn alle partners en actoren van het NOOLIM 107 project weergegeven. De 

actoren zijn de leden van de stuurgroep NOOLIM (vetgedrukt in tabel 1). Zij ondertekenden een 

samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 2). BW Basis, Reval/LITP, CGG/VGGZ en VZW Validag zijn 

inmiddels ook opgenomen in de stuurgroep, de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst 

zal op zeer korte termijn gebeuren. De partners uit de GGZ, de eerste lijn, de organisaties die actief 

zijn op het vlak van arbeid, VZW Similes en VZW Uilenspiegel zijn relevante partners voor het 

netwerk. Deze organisaties verklaarden hun intentie aan de hand van een engagementsverklaring (zie 

bijlage 3).  

NOOLIM heeft nu reeds samenwerking op drie niveaus. Op cliëntniveau heeft elke partner/actor 

samenwerking met andere partners/actoren op het vlak van verwijzing en opvolging. Op operationeel 

niveau is er samenwerking op vlak van expertise-uitwisseling in de vorm van intervisie en 

ondersteuning. Op netwerkniveau is er samenwerking in het pilootproject PZT MOSAïek en de 

dagactiviteitencentra Locomotief en  Aktief. 

 Tabel 1.  Actoren en Partners van NOOLIM Netwerkcomité 107 

Specificatie  Organisatie Specificatie Organisatie 

Algemeen ziekenhuis AZ vesalius Tongeren Solidariteit voor het Gezin 

 Ziekenhuis Maas & Kempen Thuisverpleging De Voorzorg 

Algemeen ziekenhuis + 
PAAZ 

Ziekenhuis Oost-Limburg Thuisverpleging A tot Z 

Apothekersverbond KLAV 

Dienst Thuisverpleging 

Wit-Gele Kruis Limburg VZW 
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Arbeid GTB Familievereniging Similes VZW 

 Steunpunt Arbeidszorg Huisartsen Limburgs Huisartsen Platform 

 VZW Labor Ter Engelen Koepelvereniging LOGO 

Beschut Wonen BW Basis  GDT/SEL LISTEL (Genk & 
Hasselt) 

 BW De Overstap Mutualiteiten CM-Limburg 

 BW Noord-Limburg  De Liberale Mutualiteit 

 BW ’t Veer  
 

De Voorzorg 

Centrum voor Alcohol & 
Drugs 

CAD Limburg OCMW OCMW’s 

Centrum Algemeen Welzijn CAW Sonar Patiëntenvereniging VZW Uilenspiegel 

 CAW ’t Verschil OPVT Rekem 

CGG/DAGG 

Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis PVT MC-st- Jozef Bilzen 

CGG/LITP Psychiatrisch Ziekenhuis MC St-Jozef Bilzen 

Centrum Geestelijke 
Gezondheidszorg 

CGG/VGGZ  
 

OPZC Rekem 

Dienst gezinszorg- en 
aanvullende thuiszorg 

Familiehulp Revalidatiecentrum (Riziv-
conventie) 

Reval/LITP 

 Landelijke Thuiszorg  
 

VZW Katarsis 

 Solidariteit voor het Gezin  VZW Validag 

 Thuiszorg De Voorzorg   

* In het vetgedrukt: kernactoren (samenwerkingsovereenkomst) 

 

5.2 Taakverdeling in het netwerk 

Functie 1 – activiteiten inzake preventie, promotie van de GGZ, 

vroegdetectie, screening en diagnosestelling 

Huidig aanbod: De functies preventie en promotie worden momenteel gefragmenteerd uitgevoerd door 

verschillende partners binnen het netwerk. Enkele organisaties doen een specifiek aanbod (o.a. CAD-

Limburg, LOGO, de verschillende mutualiteiten, VZW Uilenspiegel, VZW Similes, en de CGG’s). 

Bovendien bestaan er zowel regionaal als nationaal diverse projecten, zoals het suïcidepreventie-

project, KOPP-OP, HAIA, Mad Pride, Infosessies voor familie (psychose, forensische psychiatrie, …), 

Fit in je Hoofd, Veerkracht, Alcoholhulp (online), Cannabishulp (online), straathoekwerk, etc. Er is een 

ruim aanbod aan sensibilisering, vorming en ondersteuning: vanuit het CAD Limburg naar de 

gemeenten en scholen, vanuit de CGG’s en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) naar de OCMW’s en 

CAW’s, en vanuit het OPZC Rekem naar de scholen onder de vorm van inleefweken. VZW 

Uilenspiegel biedt tenslotte een vorming ervaringsdeskundigheid aan.  

Vroegdetectie, screening, diagnosestelling en vroeginterventie zijn uitlopers van de verschillende 

preventieprojecten. Het bovenbeschreven aanbod is dus ook van toepassing in dit luik. Het 

zwaartepunt ligt hier hoofdzakelijk bij de CGG’s en het CAD-Limburg. Maar ook andere partners 

dragen bij in deze taken. We denken aan de polikliniek binnen de psychiatrische ziekenhuizen, de 

PAAZ- en liaisonactiviteiten in de algemene ziekenhuizen. Een belangrijke partner in het kader van 

vroegdetectie zijn de eerste lijnswerkers, in bijzonder de huisartsen (11 huisartsenkringen), die vaak 

als eerste moeilijkheden opmerken en signaleren via overlegkanalen met de GGZ. 



 
 

8 

Lacunes: (i) Zowel op cliënt-, operationeel, als netwerkniveau is de gegevensuitwisseling beperkt. (ii) 

Er is discontinuïteit in het zorgaanbod omwille van o.a. lange wachtlijsten. (iii) Monitoring op 

systematische manier ontbreekt. (iv) Bij eerste lijnswerkers is de deskundigheid met betrekking tot 

geestelijke gezondheid beperkt. (v) Er is te weinig laagdrempelige hulp beschikbaar. (vi) Het 

vormingsaanbod voor omgeving, eerste lijn en GGZ verloopt niet gecoördineerd. 

Toekomstig zorgaanbod 

Doelgroep: Het aanbod richt zich naar de cliënt (zie 2. Doelgroep) en zijn omgeving, de eerste 

lijnswerker en de GGZ-hulpverlener.  

Doelstelling: Het bundelen en optimaliseren van de activiteiten op het vlak van preventie, promotie en 

vroegdetectie in de Limburgse provincie. Het uitbreiden van het laagdrempelig zorgaanbod en 

vroeginterventie-activiteiten. Het verbeteren van de communicatie tussen zorg- en hulpverleners met 

aandacht voor de continuïteit van zorg. 

Acties: (i) Aanstellen van een coördinator (netwerkverantwoordelijke Preventieve GGZ) om een op te 

richten Preventie- en Detectieplatform te coördineren (zie ii). (ii) In samenwerking met de eerste lijn via 

SEL/GDT’s, LOGO, CGG’s en CAD-Limburg oprichten van een Preventie- en Detectieplatform. Dit 

platform staat in voor: het inventariseren en coördineren van het bestaande preventie-, promotie-, 

supervisie- en vormingsaanbod, het selecteren en/of ontwikkelen van screeningsinstrumenten en het 

toegankelijk maken van relevante informatie (zie ook iv). (iii) In samenwerking met de SEL/GDT’s 

opstellen van een databank, waarin alle GGZ-zorgverleners binnen de regio (incl. training, ervaring, 

doelgroep, werkdomein) te vinden zijn. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld via een website 

(zie iv). (iv)  Ontwikkelen van een gebruiksvriendelijke website met (discussie-)fora, wetenschappelijke 

onderbouwde informatie over geestelijke gezondheid en psychische problemen, het GGZ-aanbod in 

de buurt, screeningsinstrumenten, een agenda met initiatieven, een databank van GGZ-hulpverleners, 

etc.. (v) Implementeren van een eerste lijnsGGZ-werking met o.a. psychologische ondersteuning in 

samenwerking met de huisartsen, eerste lijnsdiensten en OCMW’s. (vi) Voortbouwend op de  

logistieke ondersteuning van transmuraal overleg in de eerste lijn (zoals de organisatie van 

overlegmomenten, E-zorgplan, E-brievenbus, en E-Healthbox) zal NOOLIM nieuwe 

communicatiekanalen en -instrumenten installeren zodat de informatie-uitwisseling tussen 

verschillende hulpverleners kan verbeteren (Zie 5.3).  (vii) De bestaande poliklinieken worden 

gereorganiseerd zodat zij toegankelijker zijn voor nieuwe cliënten via huisartsen en eerste 

lijnsdiensten. Toegankelijk betekent dat er vlot en snel een eerste afspraak gemaakt wordt. Ook de 

CGG’s ondersteunen dit.   

 

Functie 2a – Behandelingsteams in de thuisomgeving in 

                                  een subacute of acute toestand 
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Huidig aanbod:3 Wanneer een psychiatrische urgentie en/of crisissituatie ontstaat, probeert  in eerste 

instantie de familie en/of naaste omgeving de situatie te normaliseren. In tweede instantie zijn het de 

huisarts4 of de hulpdiensten die tussenkomen. Afhankelijk van de ernst en aard van de situatie wordt 

gekeken in welke mate de huidige GGZ-actoren ondersteuning moeten bieden. De algemene 

ziekenhuizen ZOL (Genk), AZ Vesalius (Tongeren) en ZMK (Maaseik) vangen mensen in urgentie op 

via hun spoedgevallendiensten. Het ZOL verricht daarnaast dringende psychiatrische consultaties (al 

dan niet telefonisch)5. Dit gebeurt ook in de zelfstandige praktijken van psychiaters6 in de regio. In de 

psychiatrische ziekenhuizen OPZC Rekem en MC Sint Jozef kunnen er urgente opnames binnen het 

etmaal gebeuren, al dan niet onder gedwongen statuut.7 Er is een coördinatie en beurtrol voor 

gedwongen opnames tussen beide PZ.. CAW’s dienen geregeld als opvang wanneer een gedwongen 

opname niet weerhouden wordt, maar spelen ook een opvangrol bij mineure urgentie en crisissen. 

CGG’s en CAD dragen bij door dringende zorgvragen binnen de week te zien.  

 

Lacunes: (i) Een centraal aanmeldingspunt (waar eerste lijnshulpverleners - zoals de huisarts - terecht 

kunnen voor advies ivm doorverwijzing) en een permanent, mobiel aanbod van psychiatrische 

hulpverlening ontbreken. Bovendien is de doorstroom naar ambulante (multidisciplinaire) vervolgzorg 

na de eerste crisisopvang vaak te traag. Mede daardoor wordt een (spoed)opname het antwoord op 

een crisis terwijl dit had kunnen vermeden worden. (ii) Er ontbreekt een stepped-care model: de 

hulpverlening en eventuele doorverwijzing bij acute en subacute psychische problemen verloopt ad 

hoc. De zorginbedding in een zorgtraject, waarbij de verschillende actoren overleg hebben over de 

cliënt, zou de zorgvraag ten goede komen. (iii) . De ondersteuning van het systeem rond de cliënt; 

familie, thuiszorg, werkgever, … is gebrekkig. Bij een crisisinterventie is er nood aan een 

stabilisatieopdracht en infoverstrekking aan de directe betrokkenen. (iv) Een link naar de eerste lijn 

(vroegdetectie) is nodig voor personen die anders van zorg verstoken dreigen te blijven. 

 

Toekomstig aanbod:  

Doelgroep: (jong)volwassenen die thuis of in een residentiële setting wonen, in een crisistoestand die 

met een psychiatrische problematiek verband houdt en waarbij een eerste psychiatrische diagnose 

gesteld/vermoed werd. 

 

Doelstelling: Oprichten van een mobiel team dat: (i) na een oproep via de huisarts intensieve, 

multidisciplinaire begeleiding in de thuissituatie kan verstrekken, (ii) waar nodig outreachende 

ondersteuning kan bieden aan andere hulpverleners, en (iii) instaat voor de continuïteit in de 

hulpverlening van het ABB-team (zie 2b) buiten hun werkuren. 

 

                                                        
3 In de NOOLIM-regio wordt de ambulante crisishulpverlening momenteel niet geregistreerd in termen van doelgroep. 
4 Geen gecoördineerde registratie 
5 ZOL: +- 1400 spoedgevallencontacten per jaar, +-1500-2000 spoedconsultaties per jaar, ZMK:+- 160 -180/jaar, AZ Vesalius: 
+- 290, waarvan ± 90 als suïcidepogingen 
6 Geen gecoördineerde registratie 
7 OPZC: 179 opnamen < 24 uur, waarvan 80 % onder gedwongen statuut (waarvan 50 % bevestigd), aangevuld met ± 130 
interventieaanvragen via de centrale opnamecoördinatie. MC Sint Jozef: 331 opnamen < 24 uur, waarvan 47,4 % onder 
gedwongen statuut (waarvan 63% bevestigd) 
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Acties: Oprichten van een mobiel crisisteam (MCT). Waarbij gezorgd wordt voor een goede 

afstemming tussen functies 1, 2a, 2b en 4, een centraal oproepcentrum, voertuigen en een 

afstemming van de psychiatrische wachtdiensten in de regio. Via het oproepcentrum kan snel, gericht 

en opnamepreventief doorverwezen worden. Wanneer het MCT voor kortdurende intensieve zorg 

tussenkomt is de behandelduur maximum één maand. Het team is inzetbaar 7d/7d, 24u/24u, 365 

dagen. Een volwaardig MCTeam bestaat uit een coördinerend psychiater, 8 VTE psychiatrisch 

verpleegkundigen, 4 VTE psychologen, maatschappelijk assistenten en anders gekwalificeerden. 

Volgens het model van West Midlands (Birmingham) kan dit  team een populatie van ongeveer 

150.000 inwoners bedienen8. Voor een volledige bestrijking van de NOOLIM-regio worden er 2 

mobiele teams opgericht. Omwille van de – voorlopig - beperkte middelen bouwen we deze functie 

eerst uit in de noordelijke gemeenten, waar historisch weinig GGZ-initiatieven aanwezig zijn9. Hoewel 

duidelijke overleg- en samenwerkingsstructuren tussen het team en spoed- of EPSI-eenheden 

essentieel zijn, hebben we ervoor gekozen om het ambulant karakter van het zorgaanbod te 

benadrukken. Mogelijke uitvalsbases staan beschreven bij ‘Fasering’ (zie 6.1).  

 

Functie 2b – Ambulante behandelteams in de thuisomgeving bij 

langdurige psychische problemen 

Huidig aanbod: In de huidige projectregio bieden vooral de CGGs (DAGG met vestigingsplaats in 

Maaseik, CGG/LITP met vestigingsplaatsen in Genk en Maasmechelen, en VGGZ met 

vestigingsplaats in Tongeren), het CAD Limburg (verslavingszorg), de initiatieven beschut wonen 

(BW) en de projecten psychiatrische thuiszorg (PZT) langdurige ambulante zorg bij langdurige 

psychische en/of psychiatrische problemen. Vanuit het pilootproject Ondersteuningsequipe 

Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie –Oost-Limburg (kortweg MOSAïek, een 

samenwerkingsinitiatief tussen 1e, 2e en 3e lijn gezondheidszorgdiensten en de reguliere thuiszorg) 

wordt ondersteuning geboden voor thuiszorg bij cliënten met een psychiatrisch probleem. Sinds 1 

maart 2003 is er een team van hulpverleners actief in de regio Maasland, bestaande uit 

maatschappelijk werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, een psycholoog en een psychiater. De 

vestigingsplaatsen van BW en het werkingsgebied van MOSAïek staan aangeduid op het regiokaartje 

bij de beschrijving van functie 4 en 5. Het aanbod binnen BW en PZT is eerder gericht op begeleiding 

en ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving; Voor het aspect behandeling wordt samengewerkt 

met residentiële en ambulante GGZ voorzieningen.  

 

Lacunes: (i) Er is een grote vraag naar ondersteuning en zorg in de thuissituatie bij langdurige 

problematieken. Specifiek is er behoefte aan ondersteuning en zorg: a) voor cliënten met complexere 

psychische problemen (bv. dubbel diagnose), b) in regio’s waar nauwelijks psychiatrische thuiszorg 

voorhanden is, c) voor chronische cliënten die geregeld in een crisistoestand terecht komen, met 

                                                        
8 Dit cijfer varieert naargelang de reeds aanwezige zorg 
9 Wij stellen vast dat in andere projecten vaak uitgegaan wordt van de uitbouw van de functie 2a in eerder verstedelijkte 
gebieden waar reeds een aanzienlijk GGZ-aanbod aanwezig is om zo alle functies complementair met het bestaande aanbod 
kunnen aan te bieden. Binnen NOOLIM hechten wij eveneens erg veel belang aan de doorstroommogelijkheden over alle 
functies heen, maar willen in eerste instantie oplossingen zoeken voor de specifieke hiaten in Oost-Limburg. 
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mogelijkheid tot langduriger intensieve psychiatrische thuiszorg. De huidige beschikbare middelen 

blijken onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen. (ii) Er is onvoldoende afstemming en 

continuïteit van zorg. De overgang van een cliënt tussen de verschillende zorginstanties dient 

soepeler te verlopen. Dit vereist een aangepast dienstenoverstijgend overleg, meer kennis van elkaars 

aanbod, een overkoepelend dossiernetwerk (begeleidingsplan), een teambenadering die instaat voor 

behandeling en begeleiding, en voldoende kennis over GGZ-cliënten en hun problematieken binnen 

de eerste lijn.  

 

Toekomstig aanbod:  

Doelgroep: (jong)volwassen (16-65 jaar) cliënten met langdurige complexe psychische problemen, 

met specifieke aandacht voor zorgwekkende zorgmijders.  

 

Doelstelling: (i) Ondersteuning en zorg bieden in de thuissituatie, en (ii) meer continuïteit in de zorg. 

 

Via Ambulante Begeleiding- en Behandelteams (ABB) wordt ambulante thuiszorg geboden bij 

langdurige psychische problemen. Het ABB team beoogt ook zorgwekkende zorgmijders te bereiken. 

Het aanbod bestaat uit een zorgpalet gaande van intensieve thuisbegeleiding tot opvolging op 

afstand. De behandeling en begeleiding van een cliënt binnen ABB kan over de tijd fluctueren qua 

intensiteit, en heeft aandacht voor de keuze en de brede leefwereld van de cliënt. De begeleiding en 

behandeling gebeurt vanuit teamverband waarbij elke cliënt een persoonlijk begeleider krijgt. Hij volgt 

het zorgbeleid van de cliënt op binnen en buiten het ABB-team en zorgt voor continuïteit doorheen het 

zorgproces. Het ABB-team is multidisciplinair samengesteld. Er wordt ook gestreefd naar een 

differentiatie aan expertise bij de teamleden door detachering door de verschillende actoren. Zo maakt 

het ABB-team makkelijker een brug naar andere functies en aangrenzende diensten. Bovendien werkt 

het ABB-team samen met zorgaanbieders uit de 1e lijn, de nevensectoren en de andere GGZ-functies 

in functie van de behoeften van de cliënt. Het ABB-team staat ook in voor de opvang van 

crisissituaties, behoudens tijdens weekends en buiten kantooruren waarin deze opdracht door MCT 

wordt opgenomen. 

ABB teams zijn geïnspireerd op de Nederlandse functie Assertive Community Treatment (FACT) 

teams en het in de VS ontwikkelde Assertive Community Treatment (ACT). In een recente review 

werd ACT aangegeven als een effectieve zorgaanpak bij mensen met ernstige psychische problemen, 

die kan bijdragen tot een vermindering in ziekenhuiskosten en verbetering van de 

cliëntentevredenheid. 

 

Acties: (i) Uitbouw van het ABB team. Er worden ABB teams opgericht voor de subregio’s Noord, 

Midden en Zuid. Het ABB-team wordt samengesteld uit de specialisaties psychiatrisch 

verpleegkundige, maatschappelijk werker, verslavingsdeskundige, arbeidsdeskundige, 

rehabilitatiemanager, psycholoog en coördinerend psychiater. Voorafgaand aan de uitbouw dient de 

functie van de persoonlijke begeleider geconcretiseerd te worden. Een belangrijke vereiste is dat de 

persoonlijke begeleider een goede band heeft met de cliënt. Daarnaast dienen de teamleden de 

nodige opleiding en informatie te krijgen: ze dienen elkaars aanbod te kennen (aan de hand van 
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takenfiches wordt het netwerk in kaart gebracht en via website bekend gemaakt), eigen te worden met 

de ABB-werking, en hun benaderingswijze naar de cliënt toe af te stemmen op de ABB-werking (met 

respect voor de keuzevrijheid van de cliënt en aandacht voor zorgwekkende zorgmijders). (ii) Uitbouw 

begeleidingsplan: De cliëntendossiers dienen afgestemd te worden, in een eerste fase dienen met 

name het intakeformulier en de intakeprocedure te worden afgestemd. Daarbij moet afgesproken 

worden wie toegang krijgt tot welke informatie. (iii) Deskundigheidsbevordering van NOOLIM actoren 

en partners: Uitbouw van een gemeenschappelijk vormingsaanbod gericht op kennis van de diensten 

en het aanbod (Functie 1). (iv) Op langere termijn wordt in elke subregio een “huis van de GGZ” 

opgericht waarin alle ambulante zorg wordt aangeboden. 

 

Functie 3 – Psychosociale Rehabilitatie 

Huidig aanbod: 
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As

Zuten-

daal

Maasmechelen

Dilsen-
Stokkem

Maaseik

Lanaken

Bilzen

Riemst

Tongeren

Hoeselt

Kortessem

Voeren

Genk

Kinroo iKinroo iBree

Meeuwen-Gruitrode

W erk en Opleiding

W erkwinkel (VDA B en GTB)

Vrijwilligerswerk: steunpunt

C entrum  voor Basiseducatie

Sociale of beschutte werkplaats

Organisatie die arbeidszorg aanbiedt

Vrije tijd en d agbesteding

Horizont vzw

Rap Op Stap

Vakantieparticipatie

Psylos

Dagactiviteitencentrum GGZ

Dagcentrum  VA PH

Ontmoetingshuis

So ciaal - jurid isch

Politiediensten

OCM W

CA W

Integraal W elzijnswerk (CA W )

W on en

Beschutte W oningen (GGZ)

Begeleide W oningen (A W W )

Psychiatrische Thuiszorg

M edisch - p sychiatrisch

Huisartsen

Revalidatiecentrum  (am bulant)

Revalidatiecentrum  (verslaving)

Psychiatrisch ziekenhuis daghospitalisatie

PA AZ daghospitalisatie
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= aanw ezig in (bijna) elke gemeente

 
 

Lacunes: In de huidige werking ontbreekt het aan: (i) Capaciteit en spreiding PZT, 

arbeidszorginitiatieven, dagactiviteitencentra, revalidatiecentra, intellectuele arbeidsmogelijkheden, 

aangepaste woonvormen, jobcoach, etc; (ii) Centraal aanmeldingspunt GGZ; (iii) Inschakeling van en 

samenwerking met eerstelijnsvoorzieningen en reguliere diensten; (iv) GGZ-vorming en -

ondersteuning van de eerstelijnsvoorzieningen en reguliere diensten; (v) Toegankelijk 

rehabilitatieaanbod als gevolg van de beperkte mobiliteit en financiële mogelijkheden van de cliënten; 

(vi) Aangepaste sociale wetgeving en statuten. 
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Toekomstig aanbod 

Doelgroep: Volwassenen met psychische problemen die nood hebben aan ondersteuning bij het 

behouden, aanleren en/of verwerven van vaardigheden om hun sociale rollen in de maatschappij op 

te nemen.  

 

Doelstelling: Rehabilitatie is gericht op de ontplooiing, het empowerment en het herstel van de cliënt 

met een maximaal appèl op de eigen mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving. Rehabilitatie richt 

zich naar alle levensdomeinen: gezondheid (fysisch, psychisch, …), wonen, werken, leren, vrije tijd, 

ontmoeting en sociale relaties, sociaaladministratieve en juridische situaties, cultuur, zingeving/religie, 

etc.  

Acties: (i) Installeren van een rehabilitatiemanager, die deel uitmaakt van het ABB-team, fungeert als 

een centraal regionaal aanmeldingspunt “rehabilitatie” (overkoepeling en netwerking rond werken, 

leren en vrije tijd en ontmoeting) met één intakeprocedure voor het “basisaanbod” met als streefdoel 

geen of zeer korte wachtlijsten, geen drempels bij doorverwijzingen en zorg zo kort mogelijk bij de 

cliënt. De persoonlijke begeleider van het ABB-team en de referentiepersoon (gekozen door cliënt) 

begeleiden de cliënt doorheen zijn rehabilitatieproces, in samenwerking met de rehabilitatiemanager. 

De rehabilitatiemanager heeft zelf cliëntcontact indien een specifiek en gespecialiseerd 

rehabilitatieprogramma aangewezen is (bv. ATB). Persoonlijke begeleiders van het ABB-team, 

revalidatiecentra, PZ, PAAZ, GTB, … kunnen terugvallen op de expertise van de rehabilitatiemanager 

bij de opmaak van een rehabilitatieplan. (ii) De rehabilitatieprogramma’s van een cliënt worden 

samengebracht in een “rehabilitatieplan” dat deel uitmaakt van het begeleidingsplan. Het 

rehabilitatieplan wordt bij voorkeur individueel en in de thuissituatie van de cliënt aangeboden. Het 

plan focust vooral op de levensdomeinen werken, leren, vrije tijd, ontmoeting, sociale relaties en 

cultuur. De persoonlijke begeleider van het ABB-team maakt samen met de cliënt, zijn omgeving, de 

referentiepersoon en de rehabilitatiemanager het rehabilitatieplan op. Dit gebeurt op basis van een 

assessment van de individuele noden en vaardigheden van de cliënt. Er wordt eveneens rekening 

gehouden met mogelijke bronnen van ondersteuning. Het rehabilitatieplan wordt regelmatig met de 

cliënt geëvalueerd en indien nodig aangepast. (iii) Rehabilitatienetwerken: Per subregio zet de 

rehabilitatiemanager regionale rehabilitatienetwerken op rond  (iiia) werken, (iiib) leren, en (iiic) vrije 

tijd en ontmoeting. Sociale inclusie en kwartiermaken vormen het uitgangspunt. (iiia) Op vlak van werk 

is het streefdoel een reguliere tewerkstelling. Er kan beroep gedaan worden op het bestaande 

‘basisaanbod’ binnen de dagactiviteitencentra, arbeidszorginitiatieven, maatwerkbedrijven, etc. . Er 

wordt gestreefd naar een verruiming van dit basisaanbod op vlak van capaciteit, aard van de 

activiteiten (o.a. een meer ‘intellectueel’ arbeidsmatig aanbod, ‘consumer run projecten’) en naar een 

arbeidsaanbod dat vertrekt vanuit individuele trajecten zoals bv. individueel begeleid 

(vrijwilligers)werk, individual placement en support (IPS), ATB in samenwerking met GTB, werkwinkel, 

VDAB, interimkantoren, etc. (iiib) Op vlak van leren wordt de cliënt zoveel mogelijk begeleid naar 

onderwijs en andere vormingsinitiatieven. In samenwerking met de reguliere diensten wordt een 

aanbod uitgewerkt rond psycho-educatie, aanleren van budgettering, aanleren van 
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woon/leefvaardigheden etc. (iiic) Op vlak van vrije tijd en ontmoeting staat de samenwerking met de 

reguliere voorzieningen centraal met ondersteuning van vrijwilligers (buddyproject), 

ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact. Er wordt voorgesteld om vanuit een groepswerking met 

steunfiguren (peer group model) te werken, alsook met een vrijetijdsaanbod voor de inwoners van de 

regio. Samenwerking met lokale overheden of partners rond ontmoetingshuizen, culturele centra etc. 

staat op de agenda van de rehabilitatiemanager. 

 

Functie 4 – Intensifiëren van de residentiële behandeling miv 

urgenties 

Huidig aanbod: In de NOOLIM regio zijn 3 algemene ziekenhuizen (AZ). Het Ziekenhuis Oost-Limburg 

beschikt over een psychiatrisch aanbod, waaronder raadplegingen, uitvoeren van opnames, 

urgentiepsychiatrische activiteiten (incl. Tepsi) en liaisonpsychiatrie. De psychiatrische wachtdienst 

voorziet 24u/24 telefonisch advies en spoedconsultaties. De spoeddienst van het AZ Vesalius in 

Tongeren biedt vanuit de psychologische dienst naast een uitgebreide liaisonfunctie, een 24u 

permanentie voor psychiatrische urgenties. De spoeddienst van het Ziekenhuis Maas & Kempen 

organiseert medisch psychiatrische 

consultaties met ondersteuning door de 

psychologische dienst.  

In de NOOLIM regio zijn twee algemeen 

psychiatrische ziekenhuizen gevestigd. 

Het Medisch Centrum St-Jozef in Bilzen 

en het OPZC Rekem staan in voor de 

specialistische residentiële zorg in de 

regio. Het OPZC biedt naast het 

regionale aanbod ook een 

supraregionaal aanbod voor 

geïnterneerden (medium risk). 

VZW Katarsis (revalidatiecentrum met 

een RIZIV-conventie) biedt residentiële 

opvang voor mensen met een 

verslavingsproblematiek. Katarsis 

beschikt over een detox-afdeling en een therapeutische gemeenschap. Supraregionaal maken zij deel 

uit van het LIZOM-circuit voor verslavingsproblemen. 

 

Lacunes : Er zijn verschillende lacunes, zowel op vlak van urgenties als op het vlak van intensifiëring 

van de zorg. Met betrekking tot urgenties: (i) Systematische en continue psychiatrische expertise in de 

2 AZ zonder PAAZ is beperkt. (ii) Stijgend aantal comorbide psychiatrische problematiek in AZ. (iii) 
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Een gebrek aan samenwerkingsafspraken tussen de partners m.b.t. urgentie. (iv) Het ontbreken van 

een centraal aanmeldingspunt voor psychiatrische urgenties. (v) De helft van de gedwongen opnames 

via spoedprocedure in de regio worden niet bevestigd.  Een betere screening door een professioneel 

psychiatrisch team had mogelijks deze gedwongen opname kunnen voorkomen. (vi) De triage op de 

spoeddiensten gebeurt onvoldoende effectief. (vii) Er ontbreekt een communicatie-instrument waar 

men toegang heeft tot dossiers van gekende cliënten over voorzieningen heen. (viii) Er is tot op heden 

weinig aandacht voor familieondersteuning bij urgenties en crisissituaties. Mbt de intensifiëring van de 

zorg: (i) Het beperkt aantal dagplaatsen (80) in de regio is gecentraliseerd in een kleine driehoek 

(Genk-Bilzen-Rekem). (ii) Er is geen specifiek aanbod voor cliëntengroepen (bv. EPA) die continu en 

langdurig permanente professionele psychiatrische begeleiding nodig hebben. (iii) Geen 

psychiatrische opvang voor NAH-patiënten met psychiatrische stoornissen. (iv) Geen aanbod in de 

regio voor mentaal gehandicapten met psychiatrische stoornissen, wel afspraken dat MC Sint Jozef dit 

beperkt opneemt. (v) De overgang van dagbehandeling naar dagactiviteitencentrum en welzijnssector 

verloopt niet steeds vlot. Daarnaast zijn er de wachttijden in het kader van doorverwijzingen naar de 

CGG’s en ambulante zorg. (vi) De vormen van korte intensieve therapeutische activiteiten zijn weinig 

flexibel bv. de reglementering m.b.t. daghospitalisatie nu (7 uren aanwezigheid, postkuur, …). (vii) Er 

is weinig concrete afstemming tussen de opdrachten PAAZ en beide PZ’en voor de residentiële zorg. 

 

Toekomstig aanbod 

Doelgroep: Voor functie 4 richten we ons op (jong)volwassenen (16 tot 65 jaar) met psychiatrische 

stoornissen die residentiële zorg nodig hebben. 

Doelstelling: We stellen een tweeledige doelstelling. Enerzijds een optimalisering en afstemming van 

de crisisopvang en behandeling in de regio. Anderzijds een betere afstemming en intensifiëring van 

het behandelaanbod in de twee PZ’en, de PAAZ en VZW Katarsis. 

Acties: (i) In het kader van de afstemming tussen de voorzieningen zal er op korte termijn een overleg 

georganiseerd tussen ZOL, OPZC, MC Sint Jozef en VZW Katarsis. Tijdens dit overleg zal er een 

evaluatie gemaakt worden van het aanbod en de spreiding van dagbehandeling en residentiële zorg. 

De 2 PZ’en zullen afstemmen wat betreft specialisme. De afstemming tussen de PZ’en en de PAAZ 

zal zich concentreren rond opname-indicatie. Hierbij wordt gedacht aan specifieke meerwaarde van de 

medische ondersteuning in de PAAZ.  (ii) In de 2 AZ zonder PAAZ zal psychiatrische expertise 

ingebracht worden onder de vorm van medisch-psychiatrische ondersteuning. De mogelijkheid wordt 

onderzocht om op termijn een psychiatrische antennepost op te richten om bij urgenties te kunnen 

inzetten. (iii) Op termijn wordt er gedacht aan de uitbouw van een eenheid voor cliënten met EPA in 

één van de PZ’en. (iv) Het OPZC Rekem zal in het najaar een subunit voor diagnostiek en 

kortdurende behandeling van NAH-patiënten opstarten. (v) Beide PZ zullen een intensieve afdeling 

voor dringende opnames verder uitbouwen, oa in het kader van gedwongen opnames. Hiervoor 

kunnen de principes van de in de UK bestaande PICU gehanteerd worden en wordt er gekozen om 

het bed-op-recept principe toe te passen. (vi) Er zal onderzocht worden of antennepost ook de 

screening kan doen in het kader van gedwongen opname en hierdoor de gedwongen opname 
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voorkomen en het MCT inschakelen. (vii) De uitbouw van een liaisonopdracht in algemene 

ziekenhuizen en de poliklinieken in de PZ en AZ. in het kader van vroegdetectie en vroeginterventie 

wordt geoptimaliseerd. Hiermee wordt dan ook de link gelegd vanuit het ziekenhuis met functie 1. (viii) 

Er zal ook aandacht besteed worden aan een verbetering van de communicatie met de 

eerstelijnsdiensten en de omgeving van de cliënt.  

 

Functie 5 – Specifieke woonvormen waarin zorg kan worden 

aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu 

hiertoe niet in staat is.  

Huidige aanbod: In de regio zijn 4 initiatieven beschut wonen actief: VZW BW ’t Veer, VZW De 

Overstap, VZW Basis en VZW BW 

Noord-Limburg. Naast de 

initiatieven beschut wonen zijn er 2 

psychiatrische verzorgingstehuizen 

met respectievelijk 44 en 31 

uitdovende plaatsen. In het OPZC 

Rekem zijn er 60 plaatsen specifiek 

voor de doelgroep forensische 

cliënten. Vanuit de welzijnssector 

worden ook specifieke woonvormen 

aangeboden. 

  

Lacunes: (i) Nood aan meer 

differentiatie in woonvormen. (ii) 

Nood aan meer gespecialiseerd begeleidingsaanbod. (iii) Nood aan bijkomende alternatieve 

opvangvormen (intensiever langer verblijf, respijthuizen, time-out, …) (iv) Nood aan opvang voor de 

doelgroep van langdurig zorgafhankelijken. (v) Nood aan een evenwichtige spreiding.  (vi) Zeer lange 

wachtlijsten, vooral in het PVT omwille van lange verblijfsduur van cliënten. (vii) Vanuit de 

welzijnssector en eerste lijn ervaart men een te beperkte psychiatrische expertise voor de opvang en 

omgang met psychiatrische cliënten. 

Het toekomstig aanbod: 

Doelgroep: Mensen met complexe en langdurige psychiatrische problemen die (nog) niet zelfstandig 

kunnen functioneren in de samenleving maar die geen ziekenhuisopname meer nodig hebben.  

 

Doelstelling: Functie 5 streeft naar een maximale integratie in het maatschappelijk functioneren via 

zowel een tijdelijke ( gericht op doorstroming ) als definitieve gespecialiseerde woonvormen. Een 

vraaggestuurde werking staat centraal. Hierbij zijn volgende punten cruciaal: (i) Optimalisatie van de 

levenskwaliteit van de bewoners; (ii) Naadloze overgang tussen voorzieningen (bv VIA-

woontrainingproject- VZW BW ’t Veer); (iii) Onderlinge zorgafstemming via zorgoverleg; (iv) 
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Informatieoverdracht tussen organisaties; (v) Differentiatie van het woonzorgaanbod; (vi) Spreiding 

van het woonzorgaanbod.  

Acties: (i) In overleg tussen de verschillende leden van het netwerk, vertrekkend vanuit ervaren noden, 

het bestaande woonaanbod en werking afstemmen op de wijzigende populatie, ontstaan na 

beddenafbouw bij invoering van art. 107 met oog voor een regionale spreiding. (ii) Een zorgaanbod 

gericht op herstel (begeleidingsplan, bewonersinspraak, …) en optimalisatie van de levenskwaliteit in 

samenspraak met cliënt, familie en omgeving. Dit zal gebeuren door inbedding in en samenwerking 

met bestaande lokale structuren (politie, sociale woningmaatschappijen, sociaal-culturele organisaties, 

…), intensievere samenwerking met eerste lijn en algemeen welzijnswerk door het aanbieden van 

ondersteuning en expertise, intensievere samenwerking tussen PVT en BW (oprichten van werkgroep 

mbt nieuwe woonvorm en betere afstemming op de zorgbehoefte), uitbouw van familie- en 

buurtwerking, ter beschikking stellen van tijdelijke laagdrempelige opvangvormen en het ontwikkelen 

van structuren om de overgangen van de rehabilitatieafdelingen naar wonen in de samenleving te 

faciliteren.  (iii) Inbrengen van de aanwezige (categoriale of specialistische) expertise in andere 

woonvormen en functies binnen en buiten de GGZ. (iv) Aandacht voor “vergeten” doelgroepen binnen 

de GGZ (jongvolwassenen, ASS, dubbeldiagnose, NAH, …). (v) Onderzoeken van de mogelijkheid 

naar haalbaarheid van pleegzorg.  

 

5.3 Connectiviteit tussen functies  
 

Onderstaand schema toont de positie van de cliënt ten aanzien van zijn omgeving en de 

hulpverleningsfuncties. In het schema wordt de invulling van de nieuwe functies uitgedrukt. Het model 

steunt op de principes van subsidiariteit en stepped-care. De functie vroegdetectie en 

vroeginterventie, het ABB-team en het MCT verlenen zorg zo dicht mogelijk bij de verblijfplaats van de 

cliënt. Ze voorzien de globale behandeling en begeleiding en roepen specifieke expertise in waar 

nodig (functie 3, 4 en 5). In het nieuwe GGZ-model vervullen deze mobiele functies een centrale rol.  
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Schema Cliëntenstromen 

 

Functie 1 is de voordeur van de GGZ en draagt bij aan de noodzakelijke deskundigheidsbevordering 

ten behoeve van de overige functies. Voor het brede publiek is er rechtstreeks toegang tot informatie 

via een website en via de verschillende organisaties die een aanbod doen rond ambulante 

begeleiding, preventie, vroegdetectie en vroeginterventie (functie 1). De toegang naar de andere 

functies is beperkt en wordt gebufferd door de huisarts.  Met behulp van een beslisboom en rekening 

houdend met de keuze van de cliënt kan de huisarts een gerichte doorverwijzing doen via een 

centraal aanmeldingsnummer. Doorverwijzing vanuit de huisarts kan naar de mobiele teams 2A en 2B 

(MCT en ABB team) of de consultatieve opdracht binnen functie 1. Vanuit deze functies is het mogelijk 

om expertise van functie 3 (rehabilitatie), 4 (residentiële behandeling) of 5 (specifieke woonvorm) in te 

roepen. Bij urgentie kan een EPSI, PAAZ of PZ als alternatieve toegang tot de GGZ fungeren.  

Met betrekking tot langdurige zorg is er een nauwe samenwerking tussen de functie 2B, 3 en 5. 

Binnen het model heeft de rehabilitatiemanager (zie toekomstig aanbod functie 3) een brugfunctie. De 

rehabilitatiemanager maakt deel uit van het ABB-team. Hij ondersteunt in het opstellen van een 

rehabilitatieplan, maakt kwartier en legt linken tussen de drie functies.  

In geval van crisis en/of urgentie is er een sterke link tussen het MCT en urgentieopvang in de 

residentiële centra. Men kan na een urgentie de opname verkorten door in samenwerking met het 

MCT een begeleiding op te starten. Anderzijds kan men vanuit het MCT terugvallen op de residentiële 

crisisopvang indien een opname zich opdringt.  

Tussen functie 3, 4 en 5 is er samenwerking door het aanbieden van ‘bed op recept’, naadloze en 

flexibele overgangen. Hierbij kunnen de mobiele equipes ook een brugfunctie vervullen.   

In de samenwerking tussen de verschillende functies binnen het nieuwe GGZ-model zijn zowel de 

traditionele GGZ-actoren als welzijnszorg, eerstelijnsgezondheidszorg en belendende sectoren zoals 

de sociaal-culturele sector betrokken.  

Alle functies zijn dusdanig op elkaar aangewezen dat de uitwerking van elke functie afhankelijk is van 

elke andere functie. Daarom is deze connectiviteit mee opgenomen in het bestuursmodel: Om de 

meest verwante functies structureel op elkaar te blijven afstemmen, zijn in het bestuursmodel (zie 5.6) 

projectteams (Projectteam Preventieve GGZ,  Projectteam Acute en Residentiële GGZ, en 

Projectteam Herstel) en bestuursorganen opgericht over functies heen.  

 

5.4 Nieuwe rollen 
 

Op cliëntniveau 

De referentiepersoon is de vertrouwenspersoon van de cliënt. De cliënt kan vrij kiezen welke 

professional deze rol voor hem opneemt. De referentiepersoon waakt erover dat de behoeften en de 

belangen van de cliënt gedurende het gehele zorgtraject centraal blijven staan. Hij coördineert het 

zorgtraject van de cliënt. Dit wil zeggen dat hij niet enkel als aanspreekfiguur fungeert voor de cliënt, 

zijn omgeving en elke betrokken zorg- en hulpverlener, maar ook dat hij toezicht houdt op de zorg- 

en/of begeleidingsplannen. Om deze taak waar te maken maakt hij gebruik van de procedures en 
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afspraken zoals ze uitgewerkt zijn door het netwerkcomité in samenwerking met de 

netwerkcoördinator. 

De overlegcoördinator is de organisator van het zorgoverleg (cfr multidisciplinair overleg in 

eerstelijnszorg).  

De rehabilitatiemanager (zie functie 3) en de persoonlijke begeleider (zie functie 2B) werden 

eerder in de tekst beschreven.  

Op netwerkniveau 

De verantwoordelijken van de diensten zijn de afgevaardigden van de verschillende organisaties. 

Er wordt verwacht dat zij een mandaat hebben vanuit hun organisatie om beslissingen aangaande 

middelen en beleid te maken en mee de strategie van het netwerk uit te zetten. Zij zijn lid van het 

netwerkcomité NOOLIM 107.  

De netwerkverantwoordelijke neemt de coördinatie op binnen de verschillende functies. Er is 

gekozen om 3 netwerkverantwoordelijken aan te duiden: (i) voor het preventieve en 

vroegdetectie/vroeginterventie luik, (ii) voor het crisis en residentiële gespecialiseerde behandeling en 

(iii) voor herstel. Op deze manier willen we functies die zeer nauw bij elkaar aansluiten beter 

stroomlijnen. De netwerkverantwoordelijken staan samen met de netwerkcoördinator in voor de 

organisatie en de afstemming van het zorgaanbod binnen het netwerk. 

De netwerkcoördinator werd aangesteld vanaf 1/03/2011. Hij staat in voor de operationalisering van 

de afspraken vanuit het Netwerkcomité NOOLIM 107 en zorgt voor de gepaste ondersteuning en 

organisatie van de werkgroepen. Bij verdere uitwerking van het project, faciliteert hij het overleg 

(netwerkcomité, netwerkbureau, projectteams, expertisegroepen en overlegforum) binnen het netwerk, 

selecteert hij gedeelde middelen, tools, procedures en methodes en stelt deze in werking. Binnen 

deze rol draagt hij de waarden van het netwerk uit. Voor een concreter omschrijving van het profiel 

van de netwerkcoördinator verwijzen we naar de documenten van de FOD Volksgezondheid. Bij de 

oprichting van het netwerk werd gewerkt met een netwerkfacilitator (0,25 FTE). Zijn rol bestond erin 

om het netwerk te verdiepen en formaliseringsvoorstellen uit te werken. 

 

5.5 Instrumenten voor communicatie en kwaliteitsmonitoring 
 

Cliëntniveau 

Uitgangspunt 

Binnen verschillende GGZ-instellingen wordt er multidisciplinair samengewerkt volgens de 

methodiek van individuele begeleidingsplannen. Het begeleidingsplan wordt opgesteld volgens de 

fasen van probleemoplossend handelen: observaties verzamelen en opstellen van een 

probleemomschrijving, doelstellingen formuleren, opmaken van een begeleidingsplan, uitvoeren van 
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therapeutische interventies en evaluatie. Van meet af wordt getaxeerd of de cliënt tevreden is, maar 

vooral of het probleemgedrag al dan niet veranderd is. Dit gebeurt door middel van systematisch 

observeren, overleg en vragenlijsten. Tussen de GGZ-instellingen is informatie-uitwisseling 

beperkt. De overige communicatie gebeurt voornamelijk op eigen initiatief. Er is nood aan heldere 

afspraken op netwerkniveau. Er is wel transmuraal overleg in functie van eerste lijnsgezondheidszorg 

en binnen het kader van de “therapeutische projecten”  voor mensen met chronische psychiatrische 

problematiek en complexe zorgvragen. De betrokken zorg- en hulpverleners kunnen de 

zorgafstemming bovendien efficiënt laten verlopen, door gebruik te maken van een e-zorgplan. Listel 

vzw (SEL/GDT Genk/Hasselt)  heeft hierin een faciliterende en ondersteunende rol.  

 

Toekomstig aanbod 

Dankzij de samenwerking met Listel vzw (SEL/GDT Genk/Hasselt) kunnen we in dit NOOLIM 107-

project voortbouwen op jarenlange expertise in het organiseren van transmuraal overleg. Via een 

aangepaste webtoepassing zullen betrokken hulpverleners (vb. huisarts, referentiepersoon, 

psycholoog, eerste lijnszorg- en hulpverlener, persoonlijke begeleider) permanent –onder bepaalde 

voorwaarden- toegang krijgen tot het individueel zorgplan van een cliënt. Een afdruk van een aantal 

pagina’s uit de applicatie vormen de basis van het zorgplan (met engagementsverklaring, 

contactgegevens en taakafspraken) dat bij de cliënt aan huis ligt. De applicatie zal meetinstrumenten 

bevatten waarmee de vinger aan de pols wordt gehouden. Binnen NOOLIM wordt immers een cultuur 

van “clinical management” gepromoot. Dit houdt in dat er –meer nog dan nu het geval is- 

tussentijdse metingen gebruikt worden om de behandeling van individuele cliënten te sturen en te 

evalueren. Het netwerk wil helpen om (i) meetmomenten te kiezen, (ii) een draagvlak te creëren, en 

(iii) logistieke ondersteuning te bieden.  

De partners streven naar één elektronisch patiëntendossier, met beperkte toegang en duidelijke lees- 

en schrijfrechten naargelang de taken en functie van de betrokken hulpverlener. Via e-health wordt 

hieraan gewerkt. Maar dit doel lijkt slechts op lange termijn realiseerbaar. 

 

Op netwerkniveau 

Om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren, kennis te vermeerderen en bij te dragen aan 

wetenschappelijk onderzoek, wil NOOLIM aan proces- en outcomemanagement doen. Hierbij 

worden variabelen die te maken hebben met de structuur van de aangeboden zorg (bronnen en 

middelen die gebruikt worden: opleiding, aantal bedden, woonomgeving, etc.) en het zorgproces (de 

keten van gebeurtenissen tussen zorginname en ontslag: type en duur van behandeling, ervaren mate 

van cliënt- en familieparticipatie, kwaliteit van de relatie met de referentiepersoon, aantal 

doorverwijzingen, opvolging na hospitalisatie, etc.), gekoppeld aan de uitkomsten van de zorg 

(veranderingen in de gezondheidstoestand en het welbevinden van de cliënten: afname van klachten, 

verbetering van de levenskwaliteit, verbetering van sociaal functioneren, mate van integratie, etc.). Er 

worden vervolgens statistieken uitgewerkt op mesoniveau. Aangezien de gegevens een belangrijke rol 

zullen spelen in tussentijdse evaluaties en beleidsbeslissingen, zullen ze omzichtig geïnterpreteerd 

worden binnen focusgroepen (met voldoende ruimte voor diverse visies en ethische vragen). Hierbij is 
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het perspectief van de cliënt en omgeving ook van belang. Daarom willen we de partners en actoren 

van NOOLIM stimuleren om de cliënt te betrekken bij de evaluatie en om bestaande patiënten- en 

familieraden mee te laten denken. Hiertoe zullen we in samenwerking met VZW Similes en VZW 

Uilenspiegel geschikte methoden ontwikkelen.  

 

Op dit moment kunnen we beroep doen op data uit de MPG’s10 en EPD’s11 en op uitkomstenmetingen 

die in sommige settings al gebeuren, maar dit is onvoldoende. NOOLIM wil (i) zoeken naar geschikte 

indicatoren om ook variabelen binnen de nieuwe functies te kunnen meten, (ii) generieke 

meetinstrumenten gebruiken om meer inzicht te krijgen in de uitkomsten van het zorgproces, waarbij 

(iii) er aandacht zal zijn voor symptoomreductie, maar ook voor waardering, kosten/baten en kwaliteit 

van leven.  

 

Momenteel bestaat er voor onderzoek en prospectie al samenwerking tussen leden van NOOLIM, 

RELING en Universiteit Hasselt, via het Research Project Limburg van SPIL. We rekenen eveneens 

op een goede samenwerking met het universitair onderzoeksconsortium dat vanuit de overheid wordt 

aangesteld (VUB-MESO, LUCAS-KUL en SESA-UCL). Daarnaast wordt vanuit het netwerk getracht 

om personen die momenteel binnen hun organisatie onderzoekstaken opnemen (zoals cijfermateriaal 

verzamelen en terugkoppelen) te verenigen en hen te laten brainstormen over vragen m.b.t. clinical en 

outcomemanagement binnen het NOOLIM 107-project.  

 

5.6 Management- en bestuursmodel 
 

In ons bestuursmodel zijn verschillende organen opgenomen: Netwerkcomité NOOLIM 107, 

Stuurgroep NOOLIM, Artsenoverleg, Coördinatiecel, Projectteams, Regio-overleg, Overlegforum en 

Expertisegroepen. 

 

5.6.1 Netwerkcomité NOOLIM 107  

Samenstelling: Alle NOOLIM actoren en partners (zie tabel 1 bij 5.1 Netwerksamenstelling) en de 

netwerkcoördinator. De intentie is om het netwerkcomité uit te breiden naar belendende sectoren 

(sociale verhuurkantoren, sociaal culturele verenigingen, …). 

Taken en verantwoordelijkheden: (i) Aansturen van het netwerk; (ii) Uitwerken van een zorgstrategisch 

plan binnen het kader van art. 107; (iii) Jaarplanning opstellen op basis van prioriteiten en een 

strategie uitstippelen om dit te bereiken; (iv) Opvolging van tijdsplanning en evaluatie; (v) Toezicht 

houden op de naleving van de gemaakte afspraken. 

Frequentie: Minimaal 4 keer per jaar, tijdens de opstartfase zal dit frequenter zijn.  

Voorzitter: Verkozen door het netwerkcomité NOOLIM 107. 

 

                                                        
10 Minimale Psychiatrische Gegevens 
11 Elektronisch patiëntendossier 
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5.6.2 Stuurgroep NOOLIM 

Samenstelling: NOOLIM actoren (zie vetgedrukte organisaties in tabel 1 bij 5.1 

Netwerksamenstelling). Op korte termijn ondertekenen ook BW Basis, CGG/VGGZ, Reval/LITP en 

VZW Validag de samenwerkingsovereenkomst, waarmee zij toetreden tot de stuurgroep. We streven 

ernaar om de stuurgroep verder uit te breiden. 

Taken en verantwoordelijkheden: De stuurgroep NOOLIM is de initiator van het NOOLIM 107 project, 

maar heeft een bredere focus dan enkel de populatie in het huidige art. 107 project (o.a. doelgroep 

ouderen). De doelstellingen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 2). 

Frequentie: Minimaal 4 keer per jaar. 

Voorzitter: Verkozen door de stuurgroep NOOLIM volgens de samenwerkingsovereenkomst.  

 

5.6.3 Artsenoverleg12 

Samenstelling: Alle psychiaters die hun medische activiteit uitoefenen in het werkingsgebied van 

NOOLIM.  

Taken en verantwoordelijkheden: (i) Advisering naar het netwerkcomité ten aanzien van het 

werkingsmodel en zorgstrategisch plan; (ii) Operationalisatie van de medisch-psychiatrische functie. 

Frequentie: Minimaal 4 keer per jaar, bij de opstart zal dit frequenter zijn. 

Voorzitter: Nog te verkiezen – Psychiater actief binnen de NOOLIM-regio. 

 

5.6.4 Cliëntenraad 

Samenstelling: Cliënten die gebruik maken van het GGZ-aanbod in het werkingsgebied van NOOLIM. 

Taken en verantwoordelijkheden: Feedback op de aangeboden zorg en het zorgstrategische plan. 

Frequentie: Nog te bespreken 

Voorzitter: Nog te verkiezen in samenspraak met VZW Uilenspiegel 

                                                        
12

 Het artsenoverleg vervangt geenszins de bevoegdheden van de medische raden binnen de organisaties. Er wordt gezocht 
naar een gepast model. 
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5.6.5 Familieraad 

Samenstelling: Familieleden van cliënten die gebruik maken van het GGZ-aanbod in de NOOLIM-

regio 

Taken en verantwoordelijkheden: Feedback op de ondersteuning en zorg voor de omgeving van de 

cliënt en het zorgstrategische plan van het netwerk. 

Frequentie: Nog te bespreken 

Voorzitter: Nog te verkiezen in samenspraak met VZW Similes 

 

5.6.6 Coördinatiecel 

a) Netwerkbureau 

Samenstelling: Dit is een afvaardiging vanuit het netwerkcomité NOOLIM 107. Hierbij wordt rekening 

gehouden met een proportionele verdeling naar subregio en de vijf functies. Het is de bedoeling dat in 

deze afvaardiging van de functies ook de reguliere eerste lijnsgezondheidszorg en welzijnszorg een 

duidelijke plaats krijgen bv. functie 1 door LOGO of polikliniek, functie 4 door algemeen ziekenhuis, 

functie 5 door het CAW. Deze afvaardiging wordt aangevuld met een vertegenwoordiging vanuit 

eerste lijn (SEL), Huisartsen (LHP), patiëntenvereniging (VZW Uilenspiegel), familievereniging (VZW 

Similes) en de netwerkcoördinator. Deze personen worden door het netwerkcomité NOOLIM 107 

gemandateerd.  
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Taken en verantwoordelijkheden: Het netwerkbureau krijgt het mandaat om beslissingen te nemen in 

functie van het behalen van het in het netwerkcomité uitgestippelde zorgstrategisch plan. Op deze 

manier zijn zij belast met het dagelijks bestuur van het netwerk.  

Frequentie: Maandelijks. 

Voorzitter: Netwerkcoördinator. 

 

b) Netwerkcoördinator en netwerkverantwoordelijken 

De rollen van de netwerkcoördinator en de netwerkverantwoordelijken staan beschreven onder 5.3 

Nieuwe rollen. Zij komen wekelijks samen onder leiding van de netwerkcoördinator. Tussendoor is er 

een continue informatie doorstroom.  

 

5.6.7 Projectteams 

Samenstelling: Desbetreffende netwerkverantwoordelijke samen met de coördinatoren van de teams 

en relevante anderen (partners en actoren NOOLIM, SVK, Politie, sociaal-culturele verenigingen, 

cliënten, familie, etc.) afhankelijk van de opdracht (zie functies). 

Taken en verantwoordelijkheden: (i) uitwerken en operationeel maken van team of werking zoals 

bepaald door het Netwerkcomité NOOLIM 107. (ii) Opvolgen en evalueren van de procedures en 

gemaakte afspraken. 

Frequentie: Zoveel als nodig in functie van de opstart van de nieuwe teams, daarna minder frequent.  

Voorzitter: Netwerkverantwoordelijke van het desbetreffende projectteam 

 

5.6.8 Regio-overleg 

Samenstelling: Alle organisaties, lokale diensten (OCMW, gemeentebesturen, sociaal-culturele 

organisaties, …) van elke regio.                                                                                                                      

Taken en verantwoordelijkheden: Organisatie en afstemming van zorg in de regio.                

Frequentie: Tweemaal per jaar bij opstart zoveel als nodig.                                                       

Voorzitter: Netwerkcoördinator 

 

5.6.9 Overlegforum en expertisegroepen 

a) Overlegforum 

Samenstelling: Alle belanghebbenden zowel in de GGZ, reguliere eerste lijnsgezondheidszorg, 

welzijnszorg, belendende sectoren (sociaal-culturele organisaties, politiediensten, sociale 

verhuurkantoren, etc.), cliënten en familie. 

Taken en verantwoordelijkheden: Feedbackfunctie naar het netwerk en het werkingsmodel dat 

gehanteerd wordt. 

Frequentie: Één à tweemaal per jaar. 

Voorzitter: Netwerkcoördinator.  
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b) Expertisegroepen 

Samenstelling: De mensen die vanaf de voorbereidingsfase in de werkgroepen actief zijn, aangevuld 

met personen uit belendende sectoren (bv. politie, socio-culturele initiatieven, sociale 

verhuurkantoren, zelfhulpgroepen, …). 

Taken en verantwoordelijkheden: Inhoudelijke feedback en suggesties ten aanzien van de procedures 

en gemaakte afspraken die binnen de projectteams voorgesteld worden.  

Frequentie: Zoveel als nodig tijdens de opstart van de nieuwe teams, daarna minimaal 1 keer per jaar. 

Voorzitter: Netwerkcoördinator. 

 

5.7 Provinciale samenwerking met Reling op Spilniveau 
 

Spil (Limburgs Overlegplatform GGZ) wenst te anticiperen op de recente uitbouw van de regionale 

GGZ-netwerken Reling en NOOLIM. De raad van bestuur  van Spil zal daarom voorstellen aan de 

algemene vergadering om de raad van bestuur van Spil op korte termijn paritair samen te stellen 

vanuit de twee netwerken , met uitbreiding van vertegenwoordiging vanuit de provinciale Spil-

overlegstructuren rond bijzondere doelgroepen. Beide netwerken krijgen hierdoor een provinciaal 

overlegforum om informatie uit te wisselen, ontwikkelingen op elkaar af te stemmen (o.a. inzake 

projecten 107), nieuwe beleidsopties te nemen en afspraken te maken m.b.t. grensgemeenten. 

Dankzij de provinciale dekking van de werkingsgebieden van  NOOLIM en Reling kan Spil een 

provinciale faciliterende en ondersteunende rol opnemen bij de ontwikkeling van de projecten 107. 

De concretisering van Functie 1 (Preventie & promotie GGZ) wordt voor NOOLIM en Reling 

provinciaal opgenomen vanuit een samenwerking tussen Reling, NOOLIM, SEL/GDT Genk & Hasselt, 

Spil en de Logo’s, steeds in afstemming met het Vlaamse beleid. Vanuit deze provinciale 

samenwerking worden de initiatieven rond vorming, training en deskundigheidsbevordering van de 

eerste lijn opgezet en gecoördineerd.  

Daarnaast wordt het structurele, overkoepelende overleg met de belendende sectoren met het oog op 

procedures, protocollen, praktische afspraken, … steeds door Spil in samenwerking met GDT/SEL 

Genk & Hasselt en logischerwijs NOOLIM en Reling opgenomen. Hiertoe worden de nodige 

werkgroepen opgestart. Een provinciale aanpak voorkomt dubbel en parallel overleg en verhoogt de 

efficiëntie van overleg. Daarnaast verhogen provinciale afspraken de duidelijkheid en transparantie, 

zeker voor actoren wiens werkingsgebied tot beide netwerken behoort.  

Rond de grensgemeenten en afstemming over de functies heen zal vanuit Spil ook overleg tussen de 

netwerken georganiseerd worden.      

Tenslotte kunnen Reling en NOOLIM terugvallen op de expertise binnen Research Project Limburg en 

de samenwerking Spil - Uhasselt. Ook onderzoek en registratie zullen NOOLIM en Reling provinciaal 

afstemmen.    
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6 Ontwikkelingsstrategie van het netwerk 
 

6.1 Fasering 
 

In voorgaande maanden hebben we het organisatiemodel uitgewerkt, subregio’s vastgelegd, de 

middeleninzet bepaald en de krijtlijnen uitgezet voor de operationalisatie van de verschillende functies. 

In de volgende maanden (juni/juli/augustus) zal de projectvoorbereiding rond zijn. In deze maanden 

gaan we de uitbreiding van het netwerkcomité NOOLIM 107 (sociale verhuurkantoren, sociaal-

culturele verenigingen, bijkomende eerste lijnsorganisaties, …)  bewerkstellingen. Daarnaast zullen 

we in deze periode de projectteams samenstellen die samen met de netwerkcoördinator de 

verschillende functies zullen operationaliseren (samenstelling teams, vorming, procedures, …). 

Functie 1:  Vanaf augustus/september 2011 zal een netwerkverantwoordelijke preventieve GGZ 

aangesteld worden. Het Preventie en Vroegdetectieplatform zal opgestart worden in september 2011. 

In een eerste periode zal men een grondige inventarisatie en afstemming van het bestaande aanbod 

organiseren (september 2011 – december 2011). Vanaf 2012 zal dit aanbod gecoördineerd en 

geïntegreerd worden met de eerste lijnsgezondheidszorg. De opstart van de website wordt voorzien in 

september 2012.    

Functie 2A: Vanaf september zal het projectteam acute & gespecialiseerde behandeling opgestart 

worden. De eerste focus zal liggen in de operationalisatie van het mobiele crisisteam - MCT 

(samenstellen team, voorzien van vorming, ontwikkelen van procedures). De aanwervingen voor het 

mobiele crisisteam zijn voorzien in november 2011. Het team zal vanaf januari 2012 operationeel zijn. 

Aanvankelijk zal dit in regio Noord zijn en starten we op met 6 VTE’s. Het team zal gelocaliseerd 

worden op  Campus  Bree (Rode Kruislaan 40, 3960 Bree) van ZMK. Op deze campus zal de 

ziekenhuisactiviteit in 2014 stopgezet worden en is er geen spoeddienst aanwezig. Het 

werkingsgebied van dit crisisteam beslaat initieel regio van circa 85000 inwoners. Vanaf september 

2012 zal het team op volle sterkte draaien (12 VTE’s). Het werkingsgebied zal dan ook uitgebreid 

worden naar subregio Zuid.  Er zal een on-the-field evaluatie gebeuren omdat naast het 

inwonersaantal ook het rurale gebied moeilijk in te schatten is wat betreft tijdsinvestering. 

Functie 2B: Deze functie zal gefaseerd opgestart worden. In een eerste fase voorzien we in regio 

Noord 3 VTE’s, regio Midden 3 VTE’s en regio Zuid 2 VTE’s. Deze werking zal opgestart worden in 

november 2011. In de loop van 2012 zal de werking geoptimaliseerd worden. Hierbij zullen eind 2012, 

begin 2013 in regio Noord 9 VTE’s, regio Midden 7 VTE’s en regio Zuid 3 VTE’s actief zijn. In de loop 

van 2013 zal onderzocht worden hoe we zowel in regio Midden als in regio Zuid een optimale werking 

kunnen uitbouwen. Voor de uitbouw van deze regio’s kunnen we de ervaringen die in regio Noord 

opgedaan zijn als vertrekpunt nemen. 

Functie 3:  In eerste instantie zal men de bestaande middelen voor deze functie aanhouden. 

Vanaf september 2011 wordt via het ‘projectteam herstel’ besprekingen opgestart om het aanbod te 

spreiden over de NOOLIM-regio en de werking te optimaliseren (gericht op kwartier maken en sociale 
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inclusie)  en te integreren binnen het geheel van de functies. Hierbij wordt de rehabilitatiemanager als 

belangrijke brugfunctie gezien. We verwachten een optimale afstemming en werking begin 2013.   

Functie 4: In september 2011 zal het overleg tussen de residentiële voorzieningen worden 

opgestart om een duidelijke afstemming te krijgen op het vlak van behandelaanbod (afstemming 

PAAZ-PZ en VZW Katarsis). De spreiding van de dagklinieken zal ook op de agenda staan.  

De opstart van de antennefuncties voor psychiatrische zorg aan de algemene ziekenhuizen en de 

oprichting van de afdelingen voor cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen worden op lange 

termijn bekeken vermits ook de reglementaire mogelijkheden ter zake met de diverse overheden dient 

uitgeklaard te worden. In de loop van 2013 zullen de opties voor dit aanbod geëvalueerd worden. We 

hopen in 2014 en 2015 dit te verwezenlijken, eventueel via het ontwikkelen van alternatieven.   

Functie 5: Men zal hier starten met de bestaande middelen. Vanaf september 2011 wordt via het 

projectteam herstel een werkgroep specifieke woonvormen opgericht. De taak van deze werkgroep is 

structuren uitwerken zodat er een maximale integratie met de maatschappij ontstaat, samenwerking 

eerste lijn, spreiding en differentiatie van het aanbod. Begin 2012 zullen er woningen geopend worden 

waarin psychiatrische cliënten terecht kunnen bij een sociale crisis.   

 

6.2 Risicomanagement 
 

Risicomanagement is verweven doorheen de volledige fasering van het project NOOLIM107. Het 

cyclisch proces van risicomanagement omvat ondermeer: 

• Vaststellen van doelen 

• In kaart brengen van risico’s 

• Analyseren en wegen van de risico’s 

• Koppelen van beheersmaatregelen aan deze risico’s  

• Monitoring en controle van de effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen 

Gedurende het project dienen de risicoanalyse en beheersmaatregelen regelmatig geëvalueerd en 

geactualiseerd te worden. Het proces van risicomanagement is geïntegreerd in het management- en 

bestuursmodel van NOOLIM 107. Deels gebeurt het risicomanagement permanent: binnen de 

expertisegroepen wordt gereflecteerd en teruggekoppeld over de uitwerking van de functies, en er is 

een doorlopende communicatie tussen de verschillende partners. Bovendien zal de 

netwerkcoördinator jaarlijks een risico-inventarisatie opstellen, met oplossingsstrategieën en opvolging 

van de effectiviteit. 

Het project NOOLIM 107 is momenteel in de ontwerpfase. In bovenstaande tekst zijn de doelstellingen  

(zie 3. Doelstellingen) en de planning (zie 6.1 Fasering) in kaart gebracht. In deze ontwerpfase is een 

eerste verkenning van risico’s gedaan. Aan alle deelnemende actoren en partners werd gevraagd om 

o.a. knelpunten in het bestaande aanbod en samenwerking te schetsen. Sommige van deze 

knelpunten kunnen een risico vormen voor het behalen van de doelstellingen van het project. 
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Bovendien werden in werkgroepbijeenkomsten met de verschillende actoren en partners risico’s 

gesignaleerd. Onderstaande tabel vat de voornaamste risico’s met opvolg- en 

oplossingsstrategieën samen.  

RISICO’S OPVOLG- EN OPLOSSINGSSTRATEGIEËN 

1. Risico’s in de voorwaarden om het project succesvol te kunnen opstarten 

1A Beperkingen/risico’s reeds aanwezig in het huidige aanbod 

Vanuit de verschillende actoren en partners is er 
in de huidige werking nood aan vorming, 
bijscholing en/of bijkomende informatie over 
GGZ-cliënten, hun problematieken, kennis en 
attitude, de bestaande zorgactoren en hun 
aanbod.  

Er wordt vorming voorzien. 

Op organisatieniveau dient een balans gevonden 
te worden tussen enerzijds het beschikbaar 
stellen van tijd en middelen voor vernieuwing 
tbv het netwerk/project, en anderzijds het 
voldoen aan bestaande streefnormen vanuit de 
overheid. Een aantal actoren ervaren nu reeds 
een gebrek aan psychiateruren. Sommige 
actoren en partners signaleren een tekort aan tijd 
en middelen om (voldoende) aan outreach te 
kunnen doen.   

Het project is er net op gericht om meer aan 
outreach te doen en middelen doelmatiger aan te 
wenden. De kosten hiervan worden gedragen door 
alle actoren: van ieder wordt een inbreng gevraagd. 
Het project wordt in fases ingevoerd: in eerste 
instantie wordt het opgestart op kleinschaliger 
niveau (in subregio’s).  

Er gebeurt een evaluatie van de (kosten-)effectiviteit 
en ervaringen (zie 5.4 Kwaliteitsmonitoring) 

 

Bij de cliënteninstroom en doorstroom 
bestaan knelpunten op drie vlakken: Ten eerste 
onvoldoende afstemming en samenwerking 
tussen de verschillende lijnen en instanties. Ten 
tweede communicatie/informatie-uitwisseling 
is onvoldoende efficiënt: er bestaat geen 
algemeen elektronisch patiëntendossier over de 
organisaties heen. Ten derde bestaan er over de 
hele sector wachtlijsten en wachttijden. Deze 
drie elementen resulteren in tijdverslies bij 
doorverwijzing. 

Het gebruik van het e-zorgplan (zie 5.4 
Kwaliteitsmonitoring) stimuleert een betere 
communicatie en afstemming tussen de 
verschillende zorgverleners. 

Het nieuwe management- en bestuursmodel omvat 
expertisegroepen die reflecteren en terugkoppelen 
over de uitwerking van de functies. 

Er is doorlopende communicatie tussen de 
verschillende partners. In het nieuwe management- 
en bestuursmodel zetelen deze partners in de 
stuurgroep en het netwerkcomité NOOLIM. 

De omgeving van de cliënt (mantelzorgers) 
moet betrokken worden bij de behandeling, en 
dient ook de nodige ondersteuning te krijgen. 

Bij de uitwerking van de functies wordt de omgeving 
van de cliënt expliciet mee opgenomen. 

 

1B Nieuwe risico’s/beperkingen 

Momenteel bestaat er nog geen gedeeld 
beroepsgeheim over de voorzieningen heen. 

Vanuit de overheid wordt eraan gewerkt aan 
mogelijkheden tot gedeeld beroepsgeheim 

Het eigenbelang op organisatieniveau kan op 
gespannen voet staan met het denken vanuit het 
netwerkniveau. 

 

De nieuwe teams bestaan uit multidisciplinaire 
teamleden van verschillende partners. De 
teamleden worden vanuit de partners gedetacheerd 
naar het project, zij worden inhoudelijk aangestuurd 
vanuit het netwerk NOOLIM. Op die manier wordt 
getracht de leden van de nieuwe teams voeling en 
binding te laten krijgen op netwerkniveau en om het 
denken op organisatieniveau te overstijgen tot 
denken vanuit het belang op netwerkniveau. 

De verschillende functies binnen het project 
kunnen niet los van elkaar worden gezien, maar 

Er worden projectteams opgericht waarbij de meest 
verwante functies samengevoegd zijn in één team 
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vereisen afstemming en integratie. (Projectteam Preventieve GGZ,  Projectteam Acute 
en Residentiële GGZ, en Projectteam Herstel). 
Binnen de regio’s is er afstemming over de functies 
heen. 

In de toekomstige NOOLIM-teams krijgen de 
personeelsleden een uitdagende, nieuwe taak 
binnen een nieuwe, complexe structuur en 
context. Dit vergt aangepaste 
arbeidsmodaliteiten. 

De nieuwe teams bestaan uit multidisciplinaire 
teamleden van verschillende partners. De 
teamleden worden vanuit de partners gedetacheerd 
naar het project, zij worden inhoudelijk aangestuurd 
vanuit het netwerk NOOLIM. Concrete taakinhouden 
worden uitgewerkt. Er wordt vorming voorzien. 

 

2. Risico’s vanuit mogelijke gevolgen/neveneffecten in de uitbouw van NOOLIM 107 project 

De vraag is of er –gelet op het aantal bedden 
ingezet op de forensische werking- voldoende 
bedden beschikbaar blijven, en of de kosten 
van het afbouwen van bedden opwegen tegen de 
baten. Afbouwen van het aantal bedden dient 
daarom met zorg te gebeuren. 

Er gebeurt een evaluatie van de (kosten-)effectiviteit 
en ervaringen (zie 5.4 Kwaliteitsmonitoring). Het 
project wordt zoveel mogelijk gebaseerd op 
wetenschappelijke evidentie en beschikbare cijfers 
van de regio. 

 

De opdeling van Limburg in 2 aparte 
projectregio’s (NOOLIM en De Reling) kan 
ongunstig uitpakken voor cliënten die wonen in 
de randgemeentes. 

Op provinciaal niveau is er samenwerking over de 
grenzen van NOOLIM heen. 

Het vertrekpunt van NOOLIM107 is het huidige 
aanbod. Dit uitgangspunt kan belemmerend 
werken naar vernieuwingen in de GGZ. 

Bij de opstart van het project worden de dromen en 
wensen van alle partners/actoren mee in kaart 
gebracht. De cliënt en familie worden meebetrokken 
in het project. We proberen ons bewust te zijn dat 
(en hoe) het huidige aanbod van invloed is op onze 
blik naar de toekomst. 

 

7 Financiering en middelenallocatie 
 

AANBOD
Reallocatie bedden

Type Aantal VPK PSY MW PARA nt-gekw VTE
OPZC Rekem T 30 5 0,25 0,25 5 1,5 12 *
MC St-Jozef Bilzen T 30 5 0,25 0,25 5 1,5 12 *

24

Andere middelen Functie 1 Functie 2 Functie 5
Partners 1 6,9 0 22,3

46,3 VTE’sTOTAAL

* Onder voorbehoud van het definitief advies van de medische raad

Functie 3 Functie 4
8,4 6

 

In het totaal worden er 45,85 VTE op netwerkniveau ingebracht. Dit betekent dat de aansturing door 

het netwerkcomité zal gebeuren. Alle organisaties engageren zich om hun volledige werking binnen 
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de NOOLIM-regio in het netwerk in te schuiven. Deze middelen werden niet opgenomen in 

onderstaande tabel. 

SOM

FUNCTIE 1 1

FUNCTIE 2A 12 12 24

FUNCTIE 2B 10 10 40

FUNCTIE 3 8,4

FUNCTIE 4 12

FUNCTIE 5 0
TOTAAL 85,4 VTE's

39,1

Bestemming middelen Subregio Noord Subregio Midden

STREEFMODEL OP LANGE TERMIJN

8,4

6  6

Bestaande middelen

Subregio Zuid

1FTE coördinatie

10 10

 

Bovenstaande tabel is een theoretische denkoefening  gebaseerd op het model van Birmingham voor 

de mobiele crisisteams (MCT) en op de formule van De Rick et al (2003) voor de langdurige 

zorgnoden in de regio. Het bovenstaande voorstel is na te streven op lange termijn en zou de noden 

in de regio moeten kunnen opvangen.  

Naast  het huidige aanbod dat in de verder toekomst mogelijk geheroriënteerd kan worden, zijn er 

volgende bijkomende functies nodig: één coördinatiefunctie voor functie 1, twee MCT-teams, vier 

ABB-teams en twee antennes in de algemene ziekenhuizen voor psychiatrische opvang ter 

ondersteuning van het MCT en ABB-team gezien het rurale gebied. Aangezien de middelen beperkt 

zijn is het niet mogelijk om deze invulling op korte termijn  te doen. Het is een vaststelling dat er in 

Vlaanderen een ongelijke verdeling is van het aantal psychiatrische bedden en middelen waarbij de 

NOOLIM-regio niet zo sterk bedeeld is. Dit bemoeilijkt het vrijmaken van extra middelen in de 

toekomst via reallocatie van bedden. Er zal creatief gedacht en gezocht moeten worden om deze 

functies toch in te vullen enerzijds vanuit het netwerk, anderzijds rekenen we op een herijking van de 

middelen in België in functie van de zorgnood en zorgzwaarte. 

SOM

FUNCTIE 1 1

FUNCTIE 2A 0 12

FUNCTIE 2B 7 19

FUNCTIE 3 8,4

FUNCTIE 4 6

FUNCTIE 5 0
TOTAAL 46,4 VTE's

* Opstart in subregio Noord (6VTE's) en in 2de fase uitbreiding naar subregio Zuid (6VTE's) 0,1
** Dit zijn de middelen die ingebracht werden door de AZ. Bij opstart antennefuncties worden deze ingezet.

EERSTE FASE NOOLIM

Subregio Zuid

1FTE coördinatie

12* 0

Bestemming middelen Subregio Noord Subregio Midden

Bestaande middelen

9 3

8,4

3** 3**

 

Om te kunnen operationaliseren dient er gekozen te worden in functie van de beschikbare middelen.  

Het netwerkcomité kiest ervoor om subregio Noord, waar op dit moment de minste psychiatrische zorg 

aanwezig is, als eerste te voorzien. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat het werkingsgebied voor 

de crisisfunctie nog uitgebreid dient te worden (zie fasering). Ook de opstart van het ABB team zal 

gefaseerd verlopen. De andere regio’s krijgen op basis van de inwonersaantallen middelen 
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toegewezen om de mobiele teams voor chronisch psychiatrische cliënten te operationaliseren. In 

subregio Midden is er reeds een PZT-team actief.  Dit zal uitgebreid worden en in een kleinere regio 

dan voorheen opereren. Subregio Zuid zal een PZT-werking kunnen opbouwen. In de grijze balken 

staan de VTE’s die over de hele projectregio ingezet worden. 

De overheid voorziet nog extra middelen bij goedkeuring van het project. Van deze middelen is 

100.000 euro voorzien voor de netwerkcoördinator, 225.000 euro voor de 1,5 VTE psychiater voor de 

mobiele equipe’s (ABB-team en MCT) en 400.000 extra middelen. Deze extra middelen worden 

grotendeels aangewend als werkingsmiddelen (verplaatsingsonkosten, vorming, 

communicatiemiddelen, …) te financieren.  Deze kosten zijn afhankelijk van een groot aantal factoren 

zodat een goede raming niet mogelijk was. In de volgende weken zullen we dergelijke simulaties 

maken. Na deze simulatie zullen we  de overgebleven middelen inzetten voor personele middelen. In 

onze berekening hebben we voor de eerste fase nog 0,1 VTE tekort, dit zal bijgepast worden vanuit 

de extra middelen. Tevens zal een 1 VTE ervaringsdeskundige aangetrokken worden voor het 

netwerk zodat we in samenspraak met VZW Uilenspiegel deze persoon kunnen inzetten in voor 

vorming en de ondersteuning van functie 1, 2B en 3. Investering in ervaringsdeskundigheid is voor 

ons een belangrijke schakel in het geheel. Wanneer de onkostenschatting een overschot mogelijk 

maakt, zal dit prioritair ingezet worden voor de netwerkverantwoordelijken. 

8 Gedragenheid van het projectvoorstel 
 

Tijdens de projectvoorbereiding werden alle organisaties uit de GGZ, Welzijn, reguliere 

gezondheidszorg, cliënten en familie uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroepen. Er was 

enorm veel interesse. In deze werkgroepen waren de meeste organisaties vertegenwoordigd. De 

leden van de werkgroepen (in totaal 100-tal personen) kwamen zes maal samen per functie om de 

specificiteit per functie uit te werken.  

Het project werd voorgesteld en overlegd met de psychiaters in een apart artsenoverleg en werd 

verder besproken op de verschillende medische raden. Een eerste advies werd uitgebracht en we zijn 

in afwachting van een definitief advies in navolging op ons definitief voorstel. Het projectvoorstel werd 

eveneens besproken op de verschillende raden van bestuur van de organisaties binnen het netwerk.  

De actoren ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. De partners hebben hun handtekening 

gezet onder een engagementsverklaring.  

Op 11/05/2011 hielden we een projectvoorstelling in de C-Mine te Genk. Hiervoor was er ruime 

belangstelling. Er kwamen een 120-tal personen opdagen. Zij kregen een voorstelling van het hele 

project en de mogelijkheid om feedback te geven. Dit alles leidde tot ons definitieve voorstel. 
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10 Bijlagen 
 

Bijlage 1: Regiokaartje NOOLIM 
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daal

Maasmechelen

Dilsen-
Stokkem

Maaseik

Kinrooi

Lanaken

Bilzen

Riemst

Tongeren

Hoeselt

Kortessem

Voeren

Meeuwen- Gruitrode

Bree

 

 

Bijlage 2: Samenwerkingsovereenkomst 

Zie PDF (bijlage 2 Samenwerkingsovereenkomst NOOLIM) 

 

Bijlage 3: Engagementsverklaring 

Zie PDF (bijlage 3 Engagementsverklaringen NOOLIM) 
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 Bijlage 4: Tabel middeleninzet 

Noolim

Middeleninbreng partners VTE
OPZC Rekem 12
MC St-Jozef Bilzen 12
ZOL 1
AZ Vesalius 3
ZMK 3
CGG/LITP 1
CGG/DAGG 0,3
CGG/VGGZ 0,25
CAD Limburg 0,5
DAC Aktief 3,6
DAC Locomotief 4,8
PZT MOSAïek (BW 'T Veer) 3,1
BW De Overstap 1
BW Basis 0,5
BW NL 0,25
TOTAAL 46,3  

 

Bijlage 5: Lijst afkortingen en definities 

 

Lijst afkortingen  

ABB Ambulante Begeleidings- en Behandelteams 

ACT Assertive Community Treatment 

ASS Autisme Spectrum Stoornis 

ATB Arbeidstrajectbegeleiding 

AZ Algemeen Ziekenhuis 

BW Beschut Wonen 

CAW Centrum Algemeen Welzijnswerk 

CGG Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

DAGG Dienst voor Ambulante Geestelijke Gezondheid 

EPA Ernstige Psychiatrische Aandoening 

EPSI Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie 

FACT Functie-Assertive Community Treatment 

GDT Geïntegreerde Diensten voor Thuisverzorging 

GGZ Geestelijke gezondheidszorg 

GTB Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst 

HoNOS Health of the Nation Outcome Scale 

IPS Individual Placement and Support 

LHP Limburgs Huisartsenplatform 

LITP  

LIZOM Limburgs Zorgcircuit Middelen 

LOGO Lokaal Gezondheidsoverleg 
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MANSA Manchester Short Assessment of Quality of Life 

MC Sint-Jozef Medisch Centrum Sint-Jozef 

MCT Mobiel Crisis Team 

NAH Niet Aangeboren Hersenletsel 

NOOLIM Netwerk GGZ Oost-Limburg 

OPZC Rekem Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem 

OQ Outcome Questionnaire 

PAAZ Psychiatrisch Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis 

PAAZ Psychiatrische afdeling in een Algemeen Ziekenhuis 

PICU Psychiatric Intensive Care Unit 

PVT Psychiatrisch Verzorgingstehuis 

PZ Psychiatrisch Ziekenhuis 

PZT Psychiatrische Thuiszorg 

SCL-90 Symptom Checklist-90 

SEL Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg 

SVK Sociale Verhuurkantoren 

TEPSI Toxicomane Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie 

TUM Tool voor Uitkomsten Management 

UHasselt Universiteit Hasselt 

VTE Voltijds Equivalent 

VVGG Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid 

ZMK Ziekenhuis Maas en Kempen 

ZOL  Ziekenhuis Oost-Limburg 

 

Lijst definities 

Actoren De GGZ-partners die deelnemen aan NOOLIM. Zij hebben de 

samenwerkingsovereenkomst NOOLIM ondertekend. 

Partners De partners van NOOLIM. Zij hebben de engagementsverklaring 

ondertekend. 

 


