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PROJECTVOORSTEL  ARTIKEL 107  NOOLIM - DEFINITIEF 

 

 

1. Toelichting van de visie van het project 

 

 

Al voor de vraag naar vernieuwing van de organisatie van de GGZ gestalte kreeg in een project als 

art. 107 was er in het Maasland al een jarenlange traditie van overleg tussen diverse GGZ partners. 

De zoektocht naar een betere onderlinge afstemming en samenwerking kent al een lange 

geschiedenis. De initiële regionale afbakening tot het Maasland bleek te beperkt. Nu is er een 

formalisering aan de gang van een samenwerkingsverband dat zich richt op de oostelijke flank van de 

provincie Limburg. Dit laatste gebeurt in overleg in en met het Limburgs Overlegplatform SPIL.  Dit 

NOOLIM-voorstel is formeel besproken tijdens de Agendacommissie van dinsdag 26.10.10 aan de 

hand van het schema met de onderscheiden functies (zie p. 16).  Met de stichtende leden van het 

NOOLIM-netwerk (zie bijlage 1) is er veelvuldig overleg geweest over het 107-project.  Op 08.10.10 

vond overleg plaats met de verbrede groep art. 107 (zie bijlage 1).  Daarna werd nog veelvuldig 

gecorrespondeerd over de teksten. 

 

Het is deze vergadertafel die zich engageert in een 107 project NOOLIM. 

 

Bij de diverse partners is er een gemeenschappelijk waardepatroon te herkennen waarop hun GGZ –

werking stoelt, waarden die kunnen omschreven worden als respect voor de persoon, eerbied voor de 

patiëntenrechten, het belang van empowerment, zelfrealisatie en emancipatie en uiteraard, 

kwaliteitszorg. Goede zorg zou beter moeten aansluiten op de vraag van de patiënt. Die zorg kan 

meer dan nu het geval is ambulant, meer laagdrempelig aangeboden worden. 

Hierachter zit een visie van destigmatisering, ook deïnstitutionalisering en vermaatschappelijking. 

GGZ wint aan waarde als ze ingebed is een breder maatschappelijk kader (arbeid, onderwijs, 

ontspanning, wonen…). In concreto vertaalt dit zich o.a. in een spreken met de patiënt i.p.v. over de 

patiënt, in een permanente aandacht voor familie en sociaal netwerk. 

Een systematische samenwerking met de huisarts kan tegemoet komen aan meerdere besognes. 

 

Kwaliteitszorg is waar mogelijk evidence based, is multidisciplinair opgezet, vertrekt van een bio-

psycho-sociaal model. Bij langdurende problematieken legt men meer nadruk op mogelijkheden tot 

herstel dan op het deficit en onderkent men het belang van continuïteit van de zorg. 

 

In het projectvoorstel vertrekt men niet van een blanco lei; wat de voorbije jaren al ontwikkeld was in 

de hierboven geschetste lijn wordt geconsolideerd: de psychiatrische thuiszorg, de activiteitencentra, 
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het multilateraal patiëntenoverleg, het ontslagmanagement zijn voorbeelden van initiatieven of 

methodieken die geïntensifieerd worden. 
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2. Doelgroep 

 

Het project beperkt zich, zoals voorgeschreven, tot de psychopathologie van volwassenen en 

jongvolwassenen vanaf 16 jaar. De NOOLIM-werking wil zich, gestuurd door de lokale behoeften, ook 

richten op de ouderenzorg. De GGZ-nood bij deze leeftijdsgroep, geformuleerd door de eerste lijn, is 

zo dwingend dat hiervoor ook nu initiatief moet genomen worden, ook al valt dit buiten de scoop van 

dit project. 

De doelgroep volwassenen is natuurlijk groot en divers van pathologie. Daarom zal men lokaal starten 

om dan stapsgewijze uit te rollen over de ganse regio.   

De verslavingszorg is in de provincie goed georganiseerd, is goed maatschappelijk ingebed, is 

gediversifieerd van straathoek tot therapeutische gemeenschap en al zijn tussenvormen. 

Er is een traditie van zorgcoördinatie waarop men kan verder bouwen. 

De forensische zorg is soms noodgedwongen categoraal aangeboden maar zoekt in zijn low-risk 

uitstroom een versmelting met het regulier circuit. 

Het NOOLIM-project richt zich voornamelijk tot de klassieke algemene psychopathologie van de 

volwassene, zonder exclusie van de hiervoor genoemde groepen.  

De specifieke problematiek van asielzoekers, die per definitie tijdelijk in het Lanakense centrum 

verblijven wordt in eerste instantie opgevangen in de samenwerking tussen de huisarts en het CGG; 

poliklinische begeleiding, al of niet ondersteund door een tolk, kan vanuit het PZ. 

Ernstige crisissen kunnen intramuraal terecht. 

Op het multicultureel aspect van de Limburgse bevolking is in het verleden al gereageerd door extra 

vorming te voorzien rond transculturele psychiatrie. Dit aspect zal in een kader van thuisbehandeling 

zeker nog extra aandacht vergen. 
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3. Doelstellingen 

 

Wat? 

- zorg dichter bij de zorgvrager brengen  

- aantal zorgvermijders verminderen 

- sneller een antwoord bieden op de zorgvraag, d.w.z. de wachttijden in het bestaande aanbod 

reduceren 

- taboe rond GGZ afbouwen door de zorg zichtbaarder te maken 

- grotere continuïteit in de zorg om de kans op herval te reduceren 

- residentiële zorg intensifiëren: oog hebben voor de drop outs – PSG 

 

Hoe?  

- continuïteit van zorg wordt nagestreefd door het opzetten van gedeeld patiëntenoverleg met alle 

betrokken zorgaanbieders  

- ook het aanduiden van een referentiepersoon, cf. de casemanager, en de vorming van een 

netwerk dragen bij tot de gewenste continuïteit en eenduidigheid 

- een ACT team levert zorg aan huis 

- een psycholoog op 1
ste

 lijn, zichtbaar, bereikbaar, aanspreekbaar, gelinkt aan de huisarts kan het 

aantal zorgvermijders doen dalen 

 

Doelstelling tav het personeel 

- het gamma aan werkmethodieken verbreden: intramuraal een nog grotere mate van specialisatie 

en extramuraal, in de mobiele teams het leren hanteren van de FACT - aanpak  

- leren in een breder netwerk zich professioneel te bewegen 

- het beheersen van andere procedures en andere manieren van besluitvorming, het opnemen van 

andere verantwoordelijkheden 

- kwaliteitsbewaking van het behandelproces 

 

Doelstelling tav het netwerk 

- aanzet tot een betere regionale spreiding van het zorgaanbod dat aansluit bij de zorgbehoefte 

 

Doelstelling tav de partners 

- de geleverde inspanningen beter laten aansluiten op de zorgvraag, wat zou moeten resulteren in 

een grotere arbeidstevredenheid  

- minder frustraties rond wachtlijsten – wachttijden 

- van een concurrentiële positie evolueren naar een partnership met een gemeenschappelijke 

verantwoordelijkheid:  wij staan samen garant voor de best mogelijke zorg 
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4. Afbakening van het geografisch werkingsgebied 

 

De afbakening van het werkterrein gaat terug op een proces dat al ingezet was vóór het 107 project 

zich aandiende. 

Voortbouwend op een traditie van GGZ-samenwerking in het Maasland (o.a. BW, Thuiszorg, AC) was 

er al sprake van een verruimend overleg door het expliciet betrekken van MC Sint-Jozef Bilzen als 

wezenlijke partner. 

De formalisering van die samenwerking tussen de partners zie bijlage 1  in een constructie genaamd 

NOOLIM (Netwerk Oost-Limburg) is quasi afgerond. 

In bijlage 2 vindt men een lijst van de gemeenten die men binnen dit raam beschouwt als 

werkingsgebied.  

Deze materie is meerdere malen aan bod gekomen op het Limburgs overlegplatform SPIL. 

 

Het werkingsgebied laat zich vooral omschrijven als een landelijk gebied, zonder een grote stadskern, 

wel met één geïndustrialiseerd centrum, Genk, en twee kleinstedelijke centra Tongeren en Maaseik. 

Qua behoeften aan psychiatrische zorg is dit een regio die niet significant afwijkt van andere 

(landelijke) regio’s in Vlaanderen.  

Toch 2 aandachtspunten: de multiculturaliteit in de oude mijndorpen (Maasmechelen, Genk, Eisden, 

Winterslag) en de aanwezigheid in Lanaken van een asielcentrum (Rode Kruis). 

 

De projectopmaak is gestart vanuit een inventarisatie van het bestaande zorgaanbod in de 

beschreven regio. 

Deze oefening is aangevuld met een oplijsting van de ervaren GGZ -tekorten. 
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5. Beschrijving van de nieuwe structuur 

 

5.1 Netwerksamenstelling 

 

De negen stichtende leden van het NOOLIM samenwerkingsverband, vormen de kerngroep die zich 

engageert in het 107-project. 

Zij vormen, samen met de aan te duiden netwerkcoördinator, de 107 –werkgroep. 

Het betreft:  2 psychiatrische ziekenhuizen: ( OPZC Rekem, MC St.-Jozef Munsterbilzen) 

   

  2 psychiatrisch verzorgingstehuizen: (PVT Rekem, PVT Munsterbilzen) 

   

  2 initiatieven beschut wonen: ( IBW ’t Veer, IBW De Overstap) 

 

  2 centra voor geestelijke gezondheidszorg:( CGG LITP en CGG DAGG) 

 

  1 algemeen ziekenhuis met PAAZ: (ZOL) 

 

2 organisaties van de eerste lijn: (Limburgs huisartsenplatform en Listel, de Limburgse 

koepelvereniging rond samenwerking in de thuiszorg). 

 

Deze kerngroep verbindt zich door toetreding tot een structurele samenwerking (zie bijlage 3: 

samenwerkingsovereenkomst NOOLIM).  Sommige van deze leden staan ook voor een initiatief als 

MOSAïek (zie bijlage 5) en voor drie dagactiviteitencentra (Aktief Genk, De Overstap Munsterbilzen en 

Locomotief Lanaken). 

 

Het 107 netwerk is echter ruimer: alle GGZ actoren, actief in het voorgestelde werkingsgebied, zijn 

gecontacteerd   Volgende actoren zijn ook bereid tot samenwerking: 

 

  CAD (centrum voor alcohol en drugproblemen) 

  Katarsis (centrum voor verslaafdenzorg) 

  KPC Genk (kinderpsychiatrisch ziekenhuis) 

  Reval Genk (revalidatiecentrum voor psycho-sociale problemen) 

  Validag Tongeren (centrum voor psycho-sociale revalidatie) 

  ZMK (ziekenhuis Maas en Kempen, geen PAAZ, Maaseik) 

  Vesalius ziekenhuis (Tongeren, geen PAAZ) 

VVGZ liet op 28.10.10 het volgende weten : “De VGGZ vzw treedt tot het netwerk 

"HABITAT" . Indien het aangewezen is voor die regio's waarbij Habitat en Noolim 

elkaar zouden overlappen zal er georiënteerd worden om samen een netwerkoverleg 

te voorzien.” 
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In een nog bredere kring hebben de leden van de werkgroep o.a. contacten met  

   

huisvestingsmaatschappijen Maaslands Huis (Maasmechelen), Nieuw Dak (Genk), en 

Ons Dak (Maaseik) 

  Werk- en trajectbegeleiding : VDAB, GTB, 

  Beschutte tewerkstelling : BEWEL, Sociaal Bedrijvencentrum, De Sluis, …. 

  Onderwijs: basiseducatie, kansarmoedeprojecten, gespecialiseerde beroepsopleiding 

  kringen van vrijwilligerswerking 

  CAW’s, OCMW’s, justitiële diensten….. 

(diensten van) zorg- en hulpverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg (o.a. (diensten 

voor) thuisverpleging, diensten voor gezinszorg, …) 

 

 

5.2. Taakverdeling in het netwerk 

 

Dit aspect van de samenwerking moet nog verder uitgewerkt worden. 

Het is de bedoeling om de toekomstige taakverdeling zoveel mogelijk te laten aansluiten op de 

werkverdeling, de ervaring en expertise zoals ze tot nu toe bestond. Nieuwe taken die uit het project 

voortvloeien, zullen bemand moeten worden met ofwel bijkomend personeel ofwel via een 

functiewijziging bij personeelsleden uit de pool van de leden van de werkgroep. 

Een eerste opdracht zal erin bestaan een definitieve netwerkcoördinator aan te duiden.  

Er is minstens één valabele kandidatuur maar dit onderwerp moet nog formeel behandeld worden in 

de werkgroep. 

 

 

5.3. Nieuwe rollen 

 

Binnen de netwerkstructuur van het 107-project dat door NOOLIM ingediend wordt, ontstaat er een 

aantal nieuwe rollen.   

 

Binnen NOOLIM wordt op dit ogenblik reeds gewerkt met een facilitator (4u/week) en dit gedurende 

meer dan een jaar. Zijn rol bestaat/bestond er in, los van de 107-context, het netwerk meer te 

verdiepen en formaliseringsvoorstellen uit te werken op basis van contacten met de verschillende 

partners en het in kaart brengen van de antwoorden op een aantal vragen: tot welke doelgroepen 

richten de organisaties zich, wat zijn de dromen en verwachtingen, welke problemen of valkuilen ziet 

men, welke hiaten bestaan er? De ontstaansgeschiedenis van het netwerk NOOLIM is hier niet 

vreemd aan. Binnen de regio zijn er verschillende modellen geweest om meer netwerkgericht te gaan 

werken: Gigebol, Netwerk Maasland, NOOLIM. Vooral het Netwerk Maasland vorm(t)de een solide 

constructie en het is ook het netwerk van waaruit het psychiatrisch thuiszorgproject MOSAïek 
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uitgebouwd werd en uitgevoerd wordt. Omwille van het feit dat de naam Maasland niet meer de lading 

dekte (bv. ZOL Genk als partner van het eerste uur ligt niet in het Maasland) als de uitbreiding van het 

netwerk met MC Sint-Jozef (Bilzen is evenmin Maasland), werd gekeken naar een andere manier van 

werken en een nieuwe benaming: NOOLIM, Netwerk Oost-Limburg. De uitbouw van het netwerk en 

het zorgcircuit voor langdurige zorg is reeds jaren aan de gang, zoals reeds gezegd initieel als 

platform voor de psychiatrische thuiszorg, later met het oog op verdere professionalisering van het 

netwerk. Onder meer om die reden werd dus de facilitator aangetrokken, dit in samenspraak met alle 

partners.  

 

Die netwerkcoördinator die hiervoor voorlopig aangeduid zal worden, is bekend: het gaat om 

mevrouw Anneleen De Smedt (anneleen.desmedt@opzcrekem.be ; OPZC Rekem, 

Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem ; 089/847367 ;  0474/38.92.09) die nu coördinator is binnen het 

Therapeutisch Project Forensische Zorg. Zij zal de vergaderingen op de FOD Volksgezondheid 

bijwonen. Afhankelijk van de evolutie in het 107-dossier zal een vacature voor netwerkcoördinator 

geplaatst worden. Belangrijk is te onderstrepen dat de rol van facilitator van het netwerk NOOLIM met 

andere woorden verder gaat, doch in de toekomst zou dit op voltijdse basis zijn en volledig geënt op 

het 107-project. Het gaat met andere woorden om een duidelijke verdieping en verbreding van de 

aanvankelijke facilitatorsrol. Die netwerkcoördinator moet de taak opnemen zoals beschreven in de 

documenten van de FOD Volksgezondheid: inspireren, strategische belangen vertegenwoordigen, 

mensen tot samenwerking bewegen, selecteren en in werking stellen van de gedeelde middelen, 

tools, procedures en methodes, goed draaiend geheel met kwaliteit, coördineren, waarden uitdragen. 

Iedereen binnen het netwerk is zich bewust van de belangrijke taak van de netwerkcoördinator binnen 

de vijf functies en het nieuwe kader. Anderzijds start men binnen het netwerk zeker niet vanaf nul. 

Binnen het psychiatrische thuiszorgproject MOSAïek werd ook belangrijke ervaring opgedaan om in 

netwerkverband zorg aan huis te bieden. 

 

Binnen het netwerk NOOLIM werd initieel – nog voor het 107-project- afgesproken dat er zou gewerkt 

worden met werkgroepen rond doelgroepen. Door het 107-project wordt deze constructie nu 

grotendeels verlaten en zullen verantwoordelijken van de diensten en referentiepersonen moeten 

aangeduid worden zoals voorzien. Ongetwijfeld zal hier beroep kunnen gedaan worden op belangrijke 

figuren die binnen het werkgroepenverhaal een rol toebedeeld kregen. Omwille van de nakende 107-

context zijn die werkgroepen in de startblokken blijven staan maar er werd wel rekening gehouden met 

bepaalde evenwichten (beroepsgroepen, diensten, ambulant-residentieel) bij de samenstelling.  

Eerder dan nu een aantal namen te kleven op bepaalde functies, opteren wij ervoor om gaandeweg 

een voorstel te laten uitwerken, rekening houdend met alle partners, ook degene die niet tot de 

stichtende leden van het NOOLIM-netwerk behoren.   

 

De ervaring opgedaan met case-management en ontslagmanagement  zal behulpzaam zijn om de 

werking van de referentiepersoon te onderbouwen. 
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De omslag van werken in een intramuraal kader naar een ambulante setting zal zorgzaam moeten 

gebeuren. De selectie van het personeel dat voor die overstap in aanmerking komt moet grondig 

gebeuren. Bijkomende vorming en begeleiding  zullen nodig zijn. 

 

In het verleden en ook nu nog werd ervaring opgebouwd in personeelsuitwisselingsprojecten en 

stages van PZ-personeel in Beschut Wonen en omgekeerd. 

 

5.4. Instrumenten voor communicatie en kwaliteitsmonitoring 

 

Het belang van communicatie en kwaliteitsmonitoring wordt door de indienende partners van het 107-

project duidelijk onderkend. Het lijdt geen twijfel dat belangrijke ervaring zal kunnen gedestilleerd 

worden uit de reeds bestaande samenwerkingsverbanden (cf. Netwerk Maasland, MOSAïek, 

NOOLIM, therapeutische projecten). Zeker binnen MOSAïek (zie bijlage 5) kan men bogen op 

jarenlange ervaring en expertise. 

 

Behandelplannen, zorgplannen maken deel uit van de werking van een centrum geestelijke 

gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis, PVT, beschut wonen, … . Zorgafstemming is (dan ook) 

een belangrijk gegeven. Waar de nood zich aandient, kan beroep gedaan worden op het bestaande 

aanbod van multidisciplinair overleg binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, rekening houdend met de 

principes van de Limburgse Code tot coördinatie voor de SEL/GDT Genk/Hasselt. Deze partners 

spelen een belangrijke rol, niet alleen in het kader van functie 1, maar ook binnen de andere functies 

van het netwerk NOOLIM.  Waar relevant kan de expertise vanuit de geestelijke gezondheidszorg 

binnen een multidisciplinair zorgoverleg/zorgplan ingebracht worden.  Onze ervaringen in de 

verschillende therapeutische projecten zullen meegenomen worden in de verdere ontwikkelingen van 

het zorgoverleg en de zorgplannen. 

 

Een en ander dient in het kader van het construct 107 getoetst te worden aan de privacy-problematiek 

in het kader van de bescherming van de patiënt. Hoe zit het namelijk met gegevens- en informatie-

uitwisseling voor het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interventie enerzijds, versus de 

regelgeving op de privacy anderzijds. 

Kernbegrippen in deze materie zullen o.a. zijn: gedeeld beroepsgeheim, transparantie naar de patiënt 

en toelating van de patiënt. 

Het zal een belangrijke taak zijn om dit onderwerp te thematiseren en om na te gaan hoe dit binnen 

het voorliggend project best kan vertaald worden. Dit wordt in de toekomst opgenomen. 

 

Het hanteren van één elektronisch patiëntendossier in het ganse netwerk is een zeer ambitieus 

perspectief en slechts realiseerbaar op lange(re) termijn.  Op korte termijn zijn er echter 

mogelijkheden die binnen het zorgcircuit kunnen aangewend worden.  Gedacht kan worden aan de 

GGZ-Monitor zoals die in Zuid-Limburg (Nederland) gebruikt wordt.  De bandbreedte van de 

informatie-uitwisseling is een belangrijk item in die discussie.  Maar op basis van de ervaring die de 
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Mondriaan-groep uit Maastricht/Heerlen (i.c. Vijverdal) ons meedeelt, is het een goed instrument om 

de evolutie van de patiënt/cliënt te meten en te kijken op welke plaats binnen het zorgcircuit hij/zij 

thuishoort.  Dit verdient nadere studie, te meer daar de Universiteit Maastricht en het Kenniscentrum 

voor Integrale Zorg Maastricht belangrijke informatiebronnen kunnen zijn voor de werking in 

zorgcircuits, patiënteninfo-uitwisseling binnen netwerken, e.d.  (Delespaul, P., e.a., “Zorgmonitor Zuid-

Limburg - Instrument voor vraaggerichte Geestelijke Gezondheidszorg voor de hulpverlening en het 

management”, Provinciale Raad voor de Volksgezondheid Limburg, Maastricht, 2008; Delespaul, P., 

e.a. “Zorgmonitor Handleiding”, GGZ Monitor Zuid-Limburg, Universiteit Maastricht 2009.) 

 

 

5.5. Management- en bestuursmodel 

 

Hoger werd reeds gewezen op de ervaring binnen NOOLIM met netwerking, partnerships, 

projectmatig werken. Dit werd ook geduid voor het MOSAïek, het psychiatrisch thuiszorgproject dat 

ontstaan is vanuit het Netwerk Maasland. De formalisering van de samenwerking tussen de 

verschillende partners van NOOLIM in een samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage 3) toont de 

resoluutheid binnen het netwerk om een goede en democratische bovenbouw te geven, goede 

evenwichten uit te bouwen, te professionaliseren.  

 

Werken binnen een netwerkorganisatie vereist een robuust en flexibel organisatiedesign: robuust om 

veranderingen de baas te kunnen, flexibel genoeg om veranderingen in een wijzigende omgeving te 

gebruiken als motor voor de eigen evolutie. De klassieke hiërarchische of mechanische bureaucratie 

werkt hier niet meer. De interrelaties tussen de deelnemers zijn kenmerkend voor het systeem, en 

zowel het punt 5.4 als het thema management- en bestuursmodel zijn dan ook terecht opgenomen in 

de sjabloon. In zijn boek “Managen van een netwerkorganisatie” (Garant, 2002) waaruit een aantal 

ideeën voor dit gedeelte inspirerend gewerkt (cf. supra) hebben, heeft Herman Roose het over een 

“dissipatief systeem”: zelforganiserende processen waarbij een adapatieve spanning zorgt voor een 

onevenwicht. Centraal idee is dat een totaal evenwicht doodt. Het is juist de openheid en het 

organische van een netwerk dat vitaliserend werkt. 

Duidelijk is dat het organisch werken binnen een netwerkorganisatie belangrijk is. Om dit te kunnen 

verwezenlijken is het aangewezen dat de partners mee het model gaan uitbouwen. De geestelijke 

gezondheidszorg, zowel ambulant als residentieel, staat voor een aantal grote uitdagingen de 

komende jaren. De aangepaste organisatievorm dient hiervoor uitgewerkt te worden met de actoren.  

Dat is een proces op zich, waarbij elementen van een professionele bureaucratie (zoals een 

ziekenhuis normaliter functioneert wat de zorg betreft: duidelijk afgebakende professies die binnen de 

geestelijke gezondheidszorg werken) zullen vervangen worden door andere deelmodellen binnen het 

netwerken.  

 

Een ander belangrijk gegeven, zowel binnen als buiten het netwerkmodel, is het projectmatig werken.   
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Een grote zorg bij de uitwerking van het management- en bestuursmodel zal moeten besteed worden 

aan het concreet werken op het terrein in de vijf functies, vertrekkend vanuit het basiswerk dus. Een 

citaat uit Geestelijke gezondheid en preventie – bouwstenen voor beleid en praktijk van S. Van den 

Broucke, R. Van Nuffel en M. De Hert (Kluwer, 2008): “Ongeacht de strategie die gevolgd wordt, geldt 

dat de beoogde effecten (…) slechts bereikt worden indien de interventies op een doelgerichte, 

planmatige en systematische manier worden opgezet, en dit zowel voor het bepalen van de soort 

interventie die nodig is in functie van de interventiedoelstellingen als voor de concrete uitwerking van 

afzonderlijke interventies. De auteurs (zie p. 112-116) vertrekken trouwens van de analyse die 

aanleiding gegeven heeft tot het stimuleren van de toepassing van art. 107 van de Ziekenhuiswet. 

 

Veel tijd binnen NOOLIM werd tot nu toe besteed aan het bevragen van al de partners naar hun 

dromen, wensen en verwachtingen.  Vanuit deze inventarisatie werd een concept binnen de vijf 

functies en het scharnieren van de functies op elkaar uitgewerkt.   

 

Daarbinnen dienen de taken, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocedures van de partners 

wat betreft strategische beslissingen en operationele beslissingen aan bod te komen, evenals de wijze 

waarop de partners geactiveerd zullen worden om in de bestuurlijke en managementaanpak continu 

en actief te participeren.   

 

De samenwerkingsovereenkomst binnen NOOLIM is een feit. De netwerkgedachte is hier duidelijk 

verankerd. Verder is er het PZT-project MOSAïek. Er is een goede basis om tot verdere uitwerking 

over te gaan.  
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6. Ontwikkelingsstrategie van het netwerk 

 

6.1. Fasering 

 

6.1.a Netwerkvorming 

 

Op zeer korte termijn 

 

- ondertekening van de 107- overeenkomst 

- overeenkomst bereiken over de rol, de functie, het profiel, de wijze van werving van de 

netwerkcoördinator 

- definitieve aanduiding en installatie van de netwerkcoördinator 

- opzetten van een infocampagne naar personeelsleden van de projectpartners  

- aanduiding van de vertegenwoordiger/vervanger in de 107 werkgroep door elke partner 

- verder zetten van de discussie over de inbreng van middelen door de diverse partners 

- de bevoegde organen laten een beslissing nemen over de herallocatie van middelen 

- consensus zoeken over de onderlinge taakverdeling 

- de (kandidaat)netwerkcoördinator volgt de vormingssessies van de FOD 

 

Op korte termijn (3 – 6 maanden)  

 

- het ingebrachte ‘kapitaal’ inzetten in de 5 functies en het bepalen van prioriteiten hierin 

- de 5 functies verder afstemmen op elkaar 

- afspraken maken rond methodieken en  expliciteren van waarden 

- afspraken maken over performantie – indicatoren en manieren van registratie / evaluatie 

- afspraken over tussentijdse opvolging en bijsturing 

- afspraken over interne en externe communicatie: wie, wat, wanneer, hoe 

- afspraken over conflictbeheersing 

- afspraken over financiële opvolging en controle 

- afspraken over jaarplanning en begroting 

- afspraken over aard van contract bij werving 

- afspraken over financiële transacties i.f.v. B4 gelden 

- afspraken over uitwisseling van informatie over patiënten 

 

Op langere termijn  

 

- de interne communicatie optimaliseren door het hanteren van één, in het netwerk 

gemeenschappelijk, elektronisch patiëntendossier. 
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6.1.b De vijf functies 

 

In onderstaande tekst worden de vijf functies en hun onderlinge relaties weergegeven. 

 

Kader en principes worden kort toegelicht.  Het is dit schema dat een belangrijke gespeeld heeft en veelvuldig bediscussieerd werd om tot een coherent 

NOOLIM 107-voorstel te komen. 
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Definitieve versie 

Kader 

NOOLIM = Samenwerkingsverband in opstart (Finalisering Samenwerkingsovereenkomst) bestaande uit de actoren OPZC Rekem (PZ en PVT), MC Sint-

Jozef (PZ en PVT), ZOL (PAAZ), CGG/LITP, DAGG, ’t Veer, De Overstap, Listel en het Limburgs Huisartsenplatform met als werkingsgebied de gemeenten 

Kinrooi, Maaseik, Opglabbeek, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, As, Genk, Diepenbeek, Kortessem, Zutendaal, Lanaken, Bilzen, Hoeselt, Riemst,Tongeren, 

Herstappe en Voeren. 

 

Evoluties rond Art. 107 → Opstart Adhoc Overleg NOOLIM Art. 107 voor uitwerking projectvoorstel Art. 107 (bespreking NOOLIM (22/10)) 

Krappe timing → geen ruimte voor uitvoerig onderzoek, consultatie “belendende” regionale actoren, … bij aanvraag, wel bij uitvoering.   

 

Afspraken/Context uitwerking projectvoorstellen Art. 107 (Overheid, Congres GGZ, …) 

Er moet een model uitgewerkt worden dat je kan uitrollen over het volledige werkingsgebied en dat vertrekt vanuit de spreiding van de zorgvormen. De 

vraag “Wat is er en wat is er niet (en zou er waar moeten zijn) voor welke specifieke doelgroep?” vormt het uitgangspunt.  

De overheid verwacht op 31 oktober 2010 een over het werkingsgebied uitrolbare projectblauwdruk met een conceptuele planning. 

De spreiding van de zorg moet bij de uitwerking van art. 107-toepassingen steeds als uitgangspunt, maar tegelijk als discussiepunt genomen worden. Moet 

de zorg zich richten naar de patiënt of moet de patiënt zich richten naar de zorg?  

Er moet een logische samenhang tussen de functies zijn die in elkaar moeten inhaken en waarbij continuïteit gegarandeerd moet worden. 

Het is belangrijk om eerst te dromen en dan pas de organisatorische kant van het verhaal te bekijken en de haalbaarheid te toetsen. 

De ‘dagactiviteitencentra’ worden best ingebed in het art. 107-circuit ingebed. 

De “Discussie Noord-Limburg” wordt best in het Art.107-verhaal meegenomen. Het is evenwel niet de bedoeling dat reeds bestaande zorgvormen (bv. 

PAAZ) in het kader van Art.107 in AZ zonder PAAZ opgericht of geheralloceerd worden. Art. 107 heeft als doelstelling nieuwe zorgvormen (die ingepast 

kunnen worden in het “vijf functie-verhaal’) te installeren. 

Een voorstel van de “Eerstelijnsconferentie” m.b.t. de eerstelijnspsycholoog wordt meegenomen (banden tussen GGZ en eerstelijnspsycholoog!). 
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Remmers van Veldhuizen heeft op het Congres GGZ een interessante uiteenzetting gegeven over “Functie Assertive Community Treatment (FACT): van 

overleven naar leven in de maatschappij”. Deze zorgvorm richt zich naar chronische patiënten. 

Het RIZIV zou in opvolging van de Therapeutische Projecten toch structurele financiering voor het overleg rond de patiënt voorzien vanaf 1/04. De 

modaliteiten, financieringswijze, … zijn nog onduidelijk. 

Het is belangrijk om alle GGZ-actoren en locale partners bij het verdere overleg te betrekken. 

Afstemming met en betrokkenheid van psychiaters is essentieel bij verder overleg in het kader van ontwikkelingen Art. 107. 

Het is fundamenteel dat de aanwezigheid van doelgroepgebonden expertise (bv. rond verslaving, …) in alle “modules” gegarandeerd wordt!  

De huisarts neemt een centrale rol (spil) op bij de realisatie en verdere uitbouw van de projectblauwdruk 
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Functie 1: GGZ-website/GGZ-telefoon met GGZ-backofficeteam of event. GGZ-frontofficewinkel in steden Tongeren, Genk, Maaseik (en Maasmechelen) 
Doelstelling: - informatieoverdracht aan cliënten, ouders, familie, vrienden van …, “cliënten”, evenals aan professionelen, zowel ind. als in groep 

- indien nodig eerste aanmelding, screening, … en doorverwijzing  
- kortdurende, eerstelijnsGGZ-behandeling (bv. psycho-educatie stress, assertiviteit, …-, zowel ind. als in groep 
- uitbouw eerstelijnsfunctie in groepsartsenpraktijken, mutualiteiten, sociale huizen, … (spreekuren) met het oog op screening en vroegdetectie,    
  ind. kortdurende eerstelijnsGGZ-behandeling en doorverwijzing 
- ind. opvang, doorverwijzing, bemiddeling en ondersteuning van familieleden (familie referentiepersoon) 

Locatie: Laagdrempelig, vlot bereikbare, aansprekende “winkel” in stadscentrum met permanentie ’s avonds, ’s zaterdags, … en website. 
Personeel: Multi-disciplinair GGZ-team, met ondersteuning van een psychiater, samengesteld uit personen vanuit het GGZ-netwerk die, om de band met de   
                   GGZ te houden, regelmatig terug ingeschakeld wordt in een reguliere GGZ-setting 

 
� Functie Assertive Community 

Treatment’ vanuit meerdere regio’s 
waarbij de ideale spreiding onderzocht 
wordt voor chronische psychiatrische 
cliënten (http://www.ccaf.nl/) 

Functie 3 
� Ontmoeting, vrije tijd (dagstructuur), … met oog op hervalpreventie in samenwerking met welzijn (CAW) in Genk, Bilzen, Lanaken en Maaseik 
� Arbeid en vorming  in Genk, Bilzen, Lanaken en Maaseik  
� Revalidatie in Tongeren (ambulant), Genk (ambulant en verslaving) en Maaseik (ambulant) in combinatie met dagbehandeling binnen PAAZ (ZOL Genk) 

en PZ (OPZC Rekem en MC Sint-Jozef) 
 

Functie 5 
 

� Psychiatrische Pleegzorg waarbij 
cliënten tijdelijk in pleeggezin verblijven 
met oog op zelfstandig wonen met 
ondersteuning vanuit netwerk  

� PVT  in Maaseik, Lanaken en 
Tongeren  

� Samenwerking Beschut Wonen – 
PVT  

� Uitbreiding BW-plaatsen in Maaseik 
en Genk  

Functie 4  
 

� Residentiële crisisbehandeling EPSI (4à5 bedden) ingebed in AZ Tongeren, Genk en Maaseik voor crisisopvang (max. 4 dagen) en eerste screening na 
doorverwijzing (geïntegreerd dossier is basisvoorwaarde). Crisisteam wordt bij crisis van chronische psych. patiënt geleid door de FACT-psychiater. 

 

� Afstemming en samenwerking tussen PAAZ en PZ rond kortdurend behandelaanbod  
� Afstemming en samenwerking tussen PZ rond langdurig behandelaanbod  

Functie 2 
 

� Acute mobiele en ambulante crisisbehandeling 
24u/24u vanuit team in Tongeren, Genk en Maaseik, 
preventief en curatief, met consultatieve, oproepbare 
psychiater (psychiatrische wachtdienst). Samenwerking 
met spoedafdeling AZ, wachtdiensten huisartsen, politie, .. . 
Behandeling aan huis of op bureel, indien crisis oplosbaar 
is binnen zeven kalenderdagen. 

 

� Ambulante en mobiele diagnostiek en acute kort- en 
langdurige ambulante behandeling vanuit team in  
Tongeren, Genk en Maaseik met antennes in andere 
gemeentes. Behandeling aan huis en op bureel, zonder 
wachtlijst, met mogelijkheid tot aanklamping en 
bemoeizorg. 
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F 1 

 

De uitbouw van een eerstelijns psychologische functie (cf. tussentijds rapport werkgroep 

geestelijke gezondheidszorg i.k.v. conferentie eerstelijnsgezondheidszorg) d.m.v.: 

1. Organisatie van spreekuren door een eerstelijnspsycholoog in groepspraktijken voor 

huisartsen, mutualiteiten, sociale huizen, … met het oog op screening en vroegdetectie, 

diagnostiek, individuele kortdurende eerstelijnsbehandeling op het vlak van geestelijke 

gezondheidszorg en doorverwijzing en dit steeds in overleg met de huisarts. Ook aandacht 

voor opvang en begeleiding van familieleden. 

2. Ondersteuning van professionele zorg- en hulpverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg 

vanuit de geestelijke gezondheidszorg (tweede en derde lijn) door: 

• coaching, advies, vorming, intervisie (mono- en multidisciplinair) met inbegrip van 

ondersteuning/ coaching/ advies in het opbouwen van een netwerk bij zorgweigeraars 

• elkaar en elkaars werk beter leren kennen (vb. gerichte bekendmaking aanbod cursussen, 

websites, … bij o.a. huisartsen via huisartsenkringen, multidisciplinair via Plaatselijke 

Overlegplatforms (POP’s) van de SEL/ GDT) 

3. Aanbieden van een GGZ-website/ GGZ-telefoon en/ of eventueel GGZ-frontofficewinkel met 

een multidisciplinair GGZ backofficeteam in Tongeren, Genk, Maaseik en Maasmechelen 

Doelstelling:  

• Informatieoverdracht (telefonisch, via mail, flyers, brochures, …) gericht naar een breed 

publiek (‘cliënten’, ouders, vrienden, … van, zowel individueel als in groep), 

familiecoaching via ervaringsdeskundigen 

• informatieoverdracht gericht naar professionelen zowel individueel als in groep 

• kortdurende eerstelijns geestelijke gezondheidszorgbehandeling (o.a. psycho-educatie, 

stressbeheersing, assertiviteit, …) zowel individueel als in groep 

• indien nodig: intake, screening, … en gerichte doorverwijzing 

4. Waar nood is aan zorgafstemming het beroep doen op het bestaande aanbod van 

multidisciplinair overleg binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, rekening houdend met de 

principes van de Limburgse Code tot coördinatie voor SEL/ GDT Genk en SEL/ GDT Hasselt. 

Waar relevant het inbrengen van expertise vanuit de geestelijke gezondheidszorg binnen een 

multidisciplinair zorgoverleg/ zorgplan. 

 

De eerste 3 functies kunnen best in die volgorde ontwikkeld worden. Het 4 aspect is minder 

tijdsgebonden. 

De noodzakelijke middelen om dit te realiseren zullen vooral gevonden worden in de samenwerking 

tussen de eerste lijn diensten en de CGG’s. Andere ondersteuning is niet uitgesloten. 
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F 2 A Behandelteams in de thuisomgeving in een subacute of acute toestand 

 

2A/1 Acute ambulante crisisbehandeling 

 

Er ligt een voorstel ter bespreking dat vertrekt van een crisisteam, gelinkt aan de spoedafdeling van 

een algemeen ziekenhuis. Dat team is bij voorkeur samengesteld uit medewerkers van diverse GGZ 

diensten. De psychiatrische wacht zou gegarandeerd worden door een pool van psychiaters van het 

netwerk. 

Het voorstel benadrukt de kwaliteitseisen voor een goede crisisbehandeling en het belang van het 

opnamevoorkomend karakter van een dergelijke organisatie. 

De specifieke rol van het ambulant behandelteam moet nog verder uitgeklaard worden. 

 

Wordt er beroep gedaan op het crisisteam, dan behoren 3 interventievormen tot de mogelijkheid:  

− waar mogelijk advies geven aan aanvrager zodat die de situatie zelf kan oplossen (bij 

voorkeur telefonisch); 

− patiënt ter plaatse laten komen; 

− uitrukken. 

In overleg beslist het crisisteam welke interventievorm het meest aangewezen is. 

 

Mobiele crisisbehandeling dient zich te beperken tot situaties waarbij de patiënt zich echt niet kan 

verplaatsen: bv psychose met agressiedreiging, suïcidedreiging, collocatiebeoordeling. Het mobiel 

crisisteam is enkel oproepbaar door een huisarts, de medische spoeddienst of de politie: is niet voor 

de patiënten zelf bereikbaar. 

 

Acute en mobiele crisisbehandeling dient omwille van efficiëntie overwegingen zoveel mogelijk te 

gebeuren door dezelfde teams. 

 

Ambulante en mobiele crisisbehandeling worden best georganiseerd op een geïntegreerde wijze van 

op dezelfde standplaats, bij voorkeur aanleunend bij de spoedgevallendienst van de drie algemene 

ziekenhuizen en dit om het kunnen uitsluiten van een somatische problematiek, de laagdrempeligheid 

en de back-up van urgentisten bij uitrukken. 

 

Teams bestaan uit psychiatrisch verpleegkundigen, psycholoog en psychiater. De specifieke taken en 

wijze van aanwezigheid (permanent versus oproepbaar) van elke discipline zullen verder uitgewerkt 

moeten worden, ook in functie van de lokale noden. De psychiatrische functie binnen deze crisisteams 

zou de huidige psychiatrische poortwachtfunctie voor de drie residentiële voorzieningen vervangen en 

verenigen in één persoon  

De verschillende functies worden best ingevuld door medewerkers van alle betrokken voorzieningen. 
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De drie crisisteams beschikken ten allen tijde (on line) over informatie over de beschikbaarheid van vrij 

te houden crisisbedden in alle residentiële voorzieningen en kunnen in functie van klinische 

parameters (is patiënt al ergens bekend, is patiënt geïntoxiceerd) gericht opnemen indien nodig. 

 

Voor patiënten bij wie geen bed geïndiceerd is, is een doorverwijzing naar het ambulant 

behandelteam mogelijk. 

 

Er zal bij voorkeur gestart worden met één mobiel crisisteam vooraleer deze werkwijze uit te breiden 

naar de andere regio's of spoeddiensten. 

 

 

De voornaamste randvoorwaarde om met dit onderdeel te starten is de vereiste consensus over de 

geïntegreerde wacht van de psychiaters, een probleem dat in het verleden hardnekkig bleek te zijn. 

 

 

2A/2 Ambulante en mobiele diagnostiek en acute kort- en langdurige ambulante behandeling  

 

2A/2.1  Ambulante en mobiele diagnostiek 

Doelstelling: 

Het aanbieden bij de start van een zorgtraject van gepaste GGZ-expertise waarin klachtenanalyse, 

probleemanalyse, diagnosestelling en indicatiestelling in vervat zitten. Er is naast testdiagnostiek ook 

ruimte voor procesdiagnostiek. Vanuit deze module gebeurt externe (niet GGZ) of interne (GGZ) 

dispatching.  

Deze zorg wordt aangeboden in de vestigingen van de CGG, op antenneposten (regionale afstand) of 

aan huis (=verblijfplaats). 

Doelgroep: 

Patiënten die rechtstreeks hulpvrager zijn of verwezen zijn door partners (functie 1) uit werkingsgebied 

NOOLIM. 

 

Personeel: 

- Multidisciplinaire equipes stellen een multidisciplinaire diagnose. Ieder teamlid kan naar 

noodwendigheid mobiel worden ingezet. 

- Specifiek opgeleide testdiagnostici 

 

 

 2A/2.2 Acute kort- en langdurige ambulante behandeling 

Doelstelling: 

- Zorg op maat aanbod van behandelingen volgens de GGZ-richtlijnen. Er wordt een naadloze 

overgang geboden na instroom waarbij wachttijden vermeden worden. 
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- Bij risico op uitval wordt aanklampend gewerkt met mogelijks inschakeling van andere 

zorgverstrekkers. In overleg met hulpvrager en verwijzer wordt een zorg op maat behandelmodule 

aangeboden (kortdurig/langdurig). 

- Zowel bij instroom, behandeling als uitstroom wordt patiënt, verwijzer en eventueel nazorger 

betrokken. 

- Behandeling wordt aangeboden in de vestigingen, antenneposten of thuismilieu. 

 

Doelgroep: 

Patiënten die rechtstreeks hulpvrager zijn of verwezen zijn door partners (functie 1) uit werkingsgebied 

NOOLIM. 

 

Personeel: 

Multidisciplinaire équipes. Ieder teamlid kan naar noodwendigheid mobiel worden ingezet. 

 

2A/2.3 Ambulante opvang van GGZ-patiënten: brugfunctie tussen een algemeen ziekenhuis 

(zonder PAAZ) en de GGZ 

In de NOOLIMregio situeren zich twee  algemeen ziekenhuizen zonder PAAZ. Patiënten met 

psychiatrische problemen worden er enkel tijdens hun opname opgevolgd door het liaisonteam.  

 

Knelpunten bij de behandeling en opvolging zijn: 

- chronisch tekort aan beschikbare psychiateruren 

- wachtlijsten (zowel binnen de residentiele als ambulante nazorg) 

- verwijzing naar aangepaste woonvormen vanuit het ziekenhuis is in de praktijk onhaalbaar 

gezien wachtlijsten en tekorten (NAH, chronische psychiatrie, …). 

Bijgevolg blijven enerzijds interne bedden vaak langer bezet dan strikt noodzakelijk en anderzijds 

bestaat er een lacune tussen ontslag uit ziekenhuis en opstart nazorg. Er zijn goede 

samenwerkingsafspraken gemaakt met GGZ-partners, bijvoorbeeld in het kader van het IPEO-project 

(vb. suïcidepogers krijgen binnen de 7 werkdagen na ontslag een afspraak). Snelle opvolging van 

acute problematieken is echter niet altijd haalbaar, het tijdsbestek tussen verwijzing en intake en 

vervolgens tussen intake en opvolging/opname is soms dermate groot dat patiënten afhaken of 

terugvallen.  

 

Om een betere continuïteit in de zorg te bieden en de samenwerking met de ambulante en 

residentiele partners te intensifiëren, wenst men zich te richten op de ambulante opvang en 

ondersteuning van patiënten om de bestaande wachttijden te overbruggen. 

Daarnaast kan een kortdurende intensieve begeleiding voldoende tegemoet komen aan de minder 

acute of mildere psychiatrische problematieken, waardoor de wachtlijsten ingekort kunnen worden.      

 

Binnen een multidisciplinair kader zou een groep van een 6-tal patiënten 2 tot 3 x p.w. opgevolgd 

kunnen worden, zowel  individueel als tijdens groepssessies.  



 22

Het therapeutisch aanbod richt zich voornamelijk op volgende thema´s: 

- verdere diagnostiek en observatie,  

- in kaart brengen van de noden binnen de thuissituatie en omgeving van de patiënt,  

- psycho-educatie: dagplanning, omgaan met medicatie, gezonde levensstijl, middelengebruik, 

verwerking en aanpassing: rouw en verlieservaringen, omgaan met pijn, omgaan met fysieke 

beperkingen …,  

- opvolging van psychofarmaca  en therapietrouw,  

- motivationele gespreksvoering,  

- ondersteuning van ADL- activiteiten. 

 

 

De focus ligt op ondersteuning en begeleiding, niet op behandeling, teneinde crisissituaties of 

heropname te voorkomen. 

 

Het is wenselijk de expertise van het liaisonteam  te combineren met de expertise van de ambulante 

GGZ-partners. Op deze wijze kan zowel de kennisoverdracht als de continuïteit van zorg worden 

uitgebouwd.  

Het programma kan gezien worden als een overbruggingsgroep/wachtgroep tussen het algemeen 

ziekenhuis en de algemene GGZ. We hopen hiermee drempelverlagend te werken ten aanzien van de 

GGZ.  

 

De opstart van een dergelijk initiatief is meer afhankelijk van goede werkafspraken dan van zware 

investeringen of herallocaties. 

 

 

F 2 A Mobiele  behandelingsteams in de thuissituatie voor chronisch psychiatrische 

problemen. 

 

Vertrekkend van de opgebouwde know-how in het pilootproject MOSAïek (psychiatrische zorg in de 

thuissituatie) in de begeleiding aan huis in de modules individueel beschut wonen en in het 

extramuraal  begeleiden van forensisch cliënteel, wil men voor de doelgroep van langdurig 

zorgafhankelijke patiënten de “Functie Assertive Community Treatment” uitbouwen.  Binnen IBW ’t 

Veer werd reeds ervaring opgedaan met de FACT-methodiek. 

Dit kan in nauwe samenwerking met de collega’s van de FACT groep Mondriaan in Maastricht verder 

uitgewerkt worden.. 

In een eerste fase zal gestart worden met één team in een regio van ong. 100.000 inwoners. Het 

gebied moet in overleg met alle partners concreet gedefinieerd worden. In de komende jaren zullen, 

gestoeld op de opgedane ervaring, de andere regio’s aan bod komen. 

 

De bestaande thuisbegeleidingsinitiatieven worden uitgebreid en geïntegreerd in het behandelteam. 
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Er worden duidelijke afspraken gemaakt met het PZ en de PAAZ over snelle opnames bij crisis(bed op 

recept), over de gecontinueerde rol van het ambulante team tijdens een residentiële opname. 

 

De opstart van een dergelijk ambulant team zal goed moeten gecommuniceerd worden; verwijzers 

moeten op de hoogte zijn van de herlegde patiëntenstroom; familie en patiënt moeten ingelicht en 

overtuigd zijn van de kwaliteitsgarantie van de nieuwe zorgvorm. 
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F 3  

 

Psycho-sociale rehabilitatie 

 

Het project wil, afhankelijk van de behoefte van de patiënt, een aanbod bieden op specifieke vragen 

(ambulante behandeling, dagopvang,een individueel traject voor vorming of  arbeid,….) of een meer 

omvattend programma bieden als zinvolle dagbesteding, het invullen van vrije tijd. 

 

Daarvoor is het nodig het bestaand aanbod beter af te stemmen op elkaar, op de vraag van de patiënt 

en de familie. Naadloze overgangen en persoonlijk traject moeten hier kernwoorden zijn. 

Een betere regionale spreiding van het aanbod kan hierbij helpen. 

Een inclusieve aanpak dringt zich op: gebruik maken van de reguliere diensten die aangeboden 

worden in de buurt. 

De GGZ zal inspanningen moeten blijven leveren om de toegankelijkheid van de reguliere markt voor 

de doelgroep te verhogen (kwartier maken). 

 

De ontwikkeling van deze functie kan verder bouwen op een bestaand gediversifieerd aanbod. 

Er is in zekere zin het bestaand ambulant behandelaanbod (daghospitaal in 3 ziekenhuizen en 4 

initiatieven met een RIZIV-conventie).  Drie activiteitencentra richten zich op zinvolle daginvulling, 

hervalpreventie en herstel.  De twee psychiatrische ziekenhuizen en de twee initiatieven beschut 

wonen, samen met 3 activiteitencentra coördineren hun aanbod op vlak van vrijetijdsinvulling. 

Ongeveer hetzelfde kan gezegd worden over het bieden van ontmoetingsruimte. 

Samenwerking met GTB ( project voortraject arbeidstrajectbegeleiding) is nu al meer regel dan 

uitzondering. 

 

Nieuw is de noodzaak een goede afstemming te zoeken tussen het op te richten ambulant 

behandelteam en de equipe die zich ontfermt over de rehabilitatie. 

Als het de ambitie is de rehabilitatie inspanning intensiever en korter te maken, zal men een meer 

resultaatgerichte aanpak moeten voorzien. 
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F4  

 

Intensifiëren van de residentiële gespecialiseerde zorg 

 

 

4/1. Residentiële crisisbehandeling in algemeen ziekenhuizen: EPSI 

 

Een eenheid voor psychiatrische spoedinterventies zou tegemoet komen aan een nood die 

spoedgevallendiensten nu ervaren. Dit biedt de mogelijkheid voor een kortdurende psychiatrische 

opname met accent op zorg en intensieve behandeling. Denk aan de suïcidepogers die in het 

algemeen ziekenhuis binnengebracht worden. De combinatie van somatische met psychiatrische en 

psychosociale aanpak biedt een meerwaarde. 

Het EPSI team moet de functionele link leggen met het GGZ-netwerk om nazorg of langerdurende 

behandeling, na de zeer korte ziekenhuisopname (max. 5 dagen), te garanderen. 

De FACT psychiater die ook verantwoordelijk is voor de zorg van zijn patiënt op de EPSI zou een 

ideale brugfiguur zijn. 

Anderzijds is een nauwe samenwerking met  het ambulant crisisteam, (zie hoger F 2) voor de hand 

liggend. De modaliteiten van samenwerking tussen ambulante en residentiële crisisopvang moeten 

nog verder onderzocht worden. 

Een EPSI beschikt in ons concept maar over een beperkt aantal bedden (4).  

Gezien de organisatorische, juridische,administratieve en financiële complexiteit zal dit onderdeel van 

het project niet het eerst gerealiseerd zijn. 

 

 

4/2. Afstemming tussen psychiatrisch ziekenhuis en PAAZ 

De PAAZ vervult al jaren een belangrijke rol in het crisisbeleid van de GGZ. 

De functionele link met de spoedgevallendienst is daar niet vreemd aan. De meeste opnames 

gebeuren dan ook onaangemeld. Als een PAAZ verblijf kort wil zijn, dan moet er en centrale plaats 

toegekend worden aan matching: welke voorziening is op dit ogenblik het meest geëigend voor deze 

patiënt? 

Laagdrempeligheid en gerichtheid op doorverwijzing (voornamelijk ambulant) zijn dan ook belangrijke 

karakteristieken. In deze bekleden observatie en diagnostiek een voorname plaats. 

Daarnaast is er in de PAAZ de laatste jaren door de uitbouw van de liaisonpsychiatrie een toename 

van de psychosomatiek (o.a. psychiatrische stoornissen bij patiënten met somatische aandoeningen, 

patiënten met somatische klachten die een onderdeel zijn van een psychiatrische aandoening, 

patiënten met een somatische diagnose waarbij een belangrijk aspect psychosomatiek aanwezig is…) 

 

Dat de PAAZ synoniem staat voor de lichtere psychopathologie en het psychiatrisch ziekenhuis voor 

de zwaardere pathologie wordt door de MPG-registratie niet bevestigd. 
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Veeleer blijkt uit de dagdagelijkse realiteit de nood aan differentiatie waarbij de langdurige zorg, de 

behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en psychotici best opdrachten van het psychiatrisch 

ziekenhuis zouden zijn. 

Het snel op de juiste plaats terechtkomen is vandaag echter nog de zwakke schakel. 

Goede afspraken omtrent wie wat doet (taakverdeling) en explicietere communicatie zijn van 

essentieel belang.  Zo zou bijvoorbeeld een afspraak kunnen zijn dat iemand met een eerste 

psychotische opstoot in eerste instantie omwille van uitsluiten van een somatische problematiek in het 

algemeen ziekenhuis wordt opgenomen om daarna meteen naar de juiste setting verwezen te 

worden. 

 

Artikel 107 is voor PAAZ en Psychiatrisch ziekenhuis het begin van een boeiende zoektocht naar 

integratie en samenwerking. 

 

 

 

4/3. Afstemming en samenwerking tussen PZ rond langdurend  behandelaanbod 

 

Het moet de ambitie zijn de twee psychiatrische ziekenhuizen op termijn tot afstemming, tot 

complementariteit in hun zorgaanbod te laten komen. Dit is een veel omvattend proces dat tijd vergt. 

Een stap in die richting kan het uitbouwen zijn van een gespecialiseerde afdeling, in eerste instantie 

bedoeld voor het eigen doelpubliek, in een volgende stap voor het NOOLIM-gebied. 

We kiezen niet voor de gemakkelijkst doelgroep: patiënten met een persistent storend gedrag (PSG). 

 

De PSG-groep is de luis in de psychiatrie-pels: patiënten die na langdurige intensieve behandelingen 

weinig of geen vermindering van klachten of gedragsstoornissen kennen. 

Deze groep van patiënten confronteert ons met de spanning tussen het beleidsparadigma (een PZ 

moet zich beperken tot intensieve kortdurende behandelingen) en de klinische realiteit. 

 

Uit Limburgs onderzoek blijkt dat de PSG-groep zich kenmerkt door het niet erkennen van de 

belangen van de anderen en door het stellen van sociaal onaanvaardbaar gedrag. 

Vanuit begeleidingsoogpunt is er een verhoogde nood aan verpleegkundige evaluaties en aan het 

frequent bespreken van de patiënt op teamvergaderingen. 

Een definitie van storend gedrag is situatie- en persoonsgebonden. Om tot een hanteerbare 

doelgroepbepaling te komen is een objectivering van de criteria nodig. 

 

Een opname in een crisisafdeling heeft weinig effect op het storend gedrag en de correcties zijn niet 

blijvend van aard. 

Samenleven in de eigen groep, en per uitbreiding in de maatschappij, is daardoor erg problematisch. 

PVT kan met zijn huidige bestaffing geen adequaat antwoord bieden. 
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Een specifieke behandelmodule dringt zich dus op in de ziekenhuiscontext, daarom niet exclusief voor 

PSG-patiënten stricto sensu en met een verblijfsduur die niet per definitie beperkt is. 

 

De doelstelling is aan de patiënt, zijn medepatiënt en zijn omgeving een zo hoog mogelijke graad van 

levenskwaliteit te bieden. 

Ervaring leert dat relatief kleine leefgroepen (8 à 10 pat.), in een meer dan gemiddeld grote leefruimte, 

met een verhoogde personeelsomkadering (1/1), met een structurerende individuele aanpak 

probleemreducerend werken. 

Een deel van het storend gedrag blijkt immers contextgerelateerd te zijn en dus in principe 

beïnvloedbaar. 

Een dynamisch evenwicht tussen structurering, begrenzing, holding en ruimte voor individualiteit, 

autonomie en respect schept de voorwaarden voor de noodzakelijke voorspelbaarheid, een stabiel 

dag- en weekritme. 

De vaste voorspelbare structuur is wezenlijk voor de meeste PSG- patiënten. Dit zorgaanbod vraagt 

dus een duurzaamheid die moet mogelijk zijn voor een beperkt aantal (PSG) patiënten. 

 

Anderen, decompenserende psychotici, kunnen baat hebben bij een korter durend programma. 

Hiervoor zullen dan wel specifieke modules moeten voorzien worden als ontslagmanagement en 

follow-up programma’s. 

De instroom van deze patiënten zal moeten afgestemd worden op de werking van de gesloten 

opnameafdeling, waar nu de crisisdiagnostiek gebeurt. 
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F 5 

 

Specifieke woonvormen met zorg 

 

5/1. Beschut wonen 

 

5/1/1. Spreiding en differentiatie plaatsen beschut wonen 

 

* Alhoewel men steeds gestreefd heeft naar een maximale spreiding van de plaatsen BW in de 

regio zijn er momenteel toch meerdere plaatsen geconcentreerd in de buurt van de psychiatrische 

ziekenhuizen. 

In het aanbod is echter differentiatie ontstaan, vb.: 

� Een oefenhuis beschut wonen:  

bedoeld voor kandidaten met weinig sociale vaardigheden om de overgang PZ – BW te 

ondersteunen. Een dagelijkse begeleiding en training door vertrouwd 

ziekenhuispersoneel en BW samen is voorzien. 

� Een dubbeldiagnose-huis: 

samenwerking tussen beschut wonen en therapeutische gemeenschappen 

� Groepswoningen met verhoogde controle en toezicht voor bepaalde doelgroepen 

 

Toekomst 

� De begeleiding binnen deze opvangvormen in de nabijheid van het PZ dienen verder 

geïntensifieerd om de overgang naar beschut wonen voor de meest zwakke patiënten 

toch te blijven realiseren. 

� Voor sommige patiënten blijft beschut wonen enkel haalbaar mits een binding met het PZ 

of PVT kan behouden blijven (daghospitaal, poliklinische therapie…) 

 

 

* In de nabijheid van het aanloopadres kan een specifiek woonaanbod gecreëerd worden in 

appartementen en studio's. 

Voordeel van deze locatie is de onmiddellijke nabijheid van de uitvalbasis van begeleiders BW, PZT 

en forensische outreach. Andere ondersteunende functies kunnen er een huisvesting krijgen: 

ontmoetingshuis, bewonersclubs rond vrije tijd, gezonde voeding, inspraakfora, trajectbegeleiding 

rond werk, vnl. naar vrijwilligerswerk of arbeidszorg … 

 

Toekomst 

In 2 à 3 studio’s worden crisisopnames van gekende patiënten uitgebouwd. Na een kortdurende time-

out in het PZ is dagelijkse begeleiding van 8u tot 19u mogelijk en dit volgens FACT-principes. 
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* Een goede regionale spreiding moet gaan van Maaseik over Lanaken, Bilzen, Genk tot 

Tongeren.  

 

Toekomst 

Modernisering en uitbreiding van plaatsen beschut wonen en thuiszorg in samenwerking met de 

CGG’s, PAAZ, DAC’s, de revalidatiecentra, EPSI, crisisopvang in algemeen ziekenhuis, … en sociale 

woningmaatschappijen. 

 

 

Besluit 

 

Door dit spreidingsplan en de differentiatie in woonvormen, zorgaanbod en de M-FACT (aangepaste 

FACT-methodiek) wordt tegemoetgekomen aan de nieuwe noden van de doelgroep (meer nood aan 

privacy, zinvol leven, wonen en dagbesteden, vereenzaming) en kunnen zij wonen, leven, werken, 

recreëren in de regio van hun keuze. 

Voorwaarde blijft een intense samenwerking met FACT, PZ of/en PAAZ voor o.a. bed op recept in 

geval van crisis. 

 

 

De timing van deze voorgestelde spreiding zal deels afhangen van de mogelijkheden op de 

huurmarkt; een goede samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen kan hier onmiddellijk 

zijn nut bewijzen. 

 

 

5/1/2 Samenwerking BW - PVT 

 

Het aantal transfers tussen PVT en BW is opvallend laag.    

Bewoners PVT stromen niet door naar BW, blijven zitten in de bestaande plaatsen en daardoor 

kunnen bewoners BW, die eigenlijk geïndiceerd zijn voor PVT, er niet terecht. 

 

Als oplossing wordt voorgesteld een woning BW (3 of 4 plaatsen) te openen in de onmiddellijke 

nabijheid van een PVT, exclusief voor PVT-cliënteel. 

Tijdens het verblijf in het PVT worden de bewoners getraind in een realistische situatie.  Ook de 

groepsvorming kan gerealiseerd worden tijdens het PVT-verblijf.  De begeleiders van beschut wonen 

trainen de toekomstige bewoners BW binnen de PVT-setting en worden bekende gezichten. 

De overgang naar BW wordt vergemakkelijkt omdat ook vertrouwde begeleiders uit PVT de overgang 

meemaken.  

De vereenzaming en het niet kunnen invullen van de vrije tijd worden als voornaamste reden tot herval 

beschouwd. Dit kan opgevangen worden doordat bewoners vanuit BW ’s avonds op bezoek kunnen in 

PVT en daar ook deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten. 
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Als dagbezigheid kunnen zij eventueel gebruik maken van de diensten van een 

dagactiviteitencentrum. Dus: de vertrouwde PVT-omgeving met 24u-permanentie, de dagopvang en 

het wonen in de samenleving met begeleiding worden naadloos samengevoegd. 

Dit projectonderdeel kan op relatief korte termijn opstarten. 

 

5/2 PVT 

 

Het nieuw PVT: wachten op de nieuwe spelregels 

 

Het PVT, zoals we het nu kennen, is een creatie die paste in de verplichte reconversie van PZ-bedden 

van 1990. 

Een van de hoofdbekommernissen was de grote groep chronische patiënten, met een langdurig 

instellingsverleden, een humaan zorg- en woonmilieu te bieden, buiten een ziekenhuiscontext. 

Zowel voor patiënt als familie was het op dat ogenblik zeer belangrijk dat het PVT hen zorg- en 

woonzekerheid garandeerde. 

De patiënt werd bewoner. Als tegenprestatie betaalde hij een hogere ‘hotelkost’. 

De generatie voor wie dit alles bedoeld was is nu aan het verdwijnen. 

 

De inplanting van de PVT’s gebeurde vooral in functie van de nabijheid van het PZ van oorsprong en 

niet vanuit het oogpunt van een regionale spreiding van intramurale zorg. 

 

Na 20 jaar hangt de schaduw van de primaire doelstelling (menswaardig onderdak bieden aan een 

grote concentratie chronische patiënten) nog steeds boven het PVT. 

Ondanks dat de leeftijdsvariantie van de bewoners erg toegenomen is, de gemiddelde leeftijd 

verlaagd, het zogenaamde hospitalisatiesyndroom quasi verdwenen is, blijft het PVT die zorgvorm 

waar bewoners levenslang mogen blijven, waar geen “eisen” gesteld worden, waar geen echte 

therapieën opgezet worden, waar enkel een minimale etiquette of decorum vereist wordt  die nodig is 

voor het samenleven in groep. 

Gevolg: lange verblijfsduur (want de bewoners worden er goed verzorgd) en bijhorende wachtlijsten. 

Door de brede leeftijdsrange van de bewoners ziet men ook een variatie in zorgbehoefte. PVT-

bewoners van 80-90 jaar zijn geen uitzondering en vragen een andere aanpak dan 30-igers met 

ernstige psychotische stoornissen en regelmatig druggebruik…. 

 

 

Zonder de details van de nieuwe regelgeving voor PVT al te kennen gaan we ervan uit dat het een 

beweging van deregulering zal zijn. 

De moderne communicatiemiddelen (e-mail, gsm, camerabewaking) en domotica laten toe de 

zorgvorm meer aan te passen aan de veranderde bewonerspopulatie en aan een beleidsvisie die nog 

verder gaat in de richting van vermaatschappelijking van zorg. 
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Kleinschaligheid, zorg op maat (PVT +, PVT -) regionale spreiding, een actief beleid naar maximale 

autonomie voor de bewoner worden mogelijk. PVT kan bvb als tijdelijk verblijf fungeren voor mensen 

bij wie de mantelzorg tijdelijk wegvalt. 

Een nauwere samenwerking met tussen PVT en BW ligt voor de hand : samenwerking in de 

trajectbegeleiding naar BW toe bijvoorbeeld.  Maar ook samenwerking in de meer intensieve 

begeleiding van een 24-uurssetting voor mensen die het moeilijk hebben in de lossere structuur van 

BW : een (kort) PVT-verblijf indien nodig ter voorkoming van een ZH-opname. 

De toename van de complexiteit van de psychiatrische problematiek (drugs, borderline) vergt een 

grotere mate van professionaliteit; hier is plaats voor outreachende experten uit het circuit. 

 

Een PVT, letterlijk uit de schaduw van het PZ, fungeert best ook niet als een eiland en is meer dan 

een voorpost van het ZH. Het zoekt integratie in de plaatselijke gemeenschap, stelt zijn deuren open 

voor lokale initiatieven, werkt samen met derden. 

Samenwerking met rustoorden, met activiteitencentra,  onderdak bieden voor een poliklinisch aanbod, 

een ontmoetingsplek zijn voor deelnemers van AC, BW, CAW…. zijn geen utopische voorbeelden. 

Activiteiten ontwikkeld door de Functie 3 moeten ook bijdragen aan een betere uitstroom uit het PVT. 

De link met plaatselijke huisartsen – gemakkelijk te leggen omwille van de vrije keuze van huisarts 

door de bewoner-  ondersteunt dit proces. 

 

De wachtlijsten, zoals we die nu kennen, zouden in de logica van 107 projecten moeten slinken. 

Meer ontslagen ZH-patiënten kunnen dan terugvallen op een betere begeleiding in de thuissituatie en 

moeten dus minder verwezen worden naar PVT. 

Een intensievere samenwerking PVT- BW laat verhopen dat de doorstroming in PVT naar BW of de 

thuissituatie vlotter verloopt. 

Tegelijkertijd kan men verwachten dat nieuwe aanmeldingen, niet uit het ziekenhuis, maar uit de 

ambulante teams en BW zich zullen aandienen. 

Hoe deze bewegingen zich uiteindelijk kwantitatief zullen verhouden is nu moeilijk in te schatten. 

 

Een uitbreiding van PVT-bedden, d.w.z. reconversie van T bedden naar PVT valt niet onmiddellijk te 

verwachten. De afbouw ten voordele van de andere functies geniet voorrang en blijft sowieso al zeer 

moeilijk. 

 

Het is nu wachten op de concrete randvoorwaarden die de wetgever zal opleggen, om te zien hoe 

deze erkenningen best in te zetten. 

 

Het categoraal forensisch PVT valt buiten de scoop van deze tekst. Het forensisch PVT moet zich 

positioneren binnen het forensisch circuit. 
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5/3 Psychiatrische pleegzorg als nieuwe woonvorm binnen het geestelijke gezondheidszorglandschap 

 

Het OPZ Geel is gekend voor de gezinsverpleging. Het gaat om een vorm van wonen van 

psychiatrische patiënten in een gezin. De vergoeding die hiervoor uitbetaald wordt aan Geel is een 

forfait die de volledige verzorging omvat. Gelet op het feit dat het om een ouder wordende 

patiëntengroep gaat, stijgen de kosten voor de somatische zorgen. Door OPZ Geel wordt 

onomwonden gezegd dat de “ligdagprijs” onvoldoende is om de kosten te dekken. Daarenboven is het 

een feit dat het aantal gezinnen dat wil participeren aan de gezinsverpleging, vermindert. Het aantal 

patiënten dat in deze woonformule wil stappen, daalt echter ook zienderogen. Een en ander toont aan 

dat noch de formule (langdurig, zowel vanuit het standpunt van het gastgezin als vanuit het standpunt 

van de patiënt) noch de vergoeding die er tegenover staat, aangepast zijn aan de actuele behoeften 

en noden. 

Anderzijds is er door de FOD Volksgezondheid een aantal plaatsen erkend. Door de Minister Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin werd de vraag gesteld of de open plaatsen niet binnen andere regio’s 

zouden kunnen ingenomen worden. Onder meer werd aan Limburg gedacht. 

Uit een gedachtewisseling met OPZ Geel werd duidelijk dat de huidige financieringsvorm onvoldoende 

attractief is om het systeem over te nemen of te delen. De gewijzigde maatschappelijke 

engagementen en het doelpubliek, de vermindering van de rurale bevolking e.d. maken dat de formule 

op zich niet voorbijgestreefd is, maar juist moet aangepast worden. Verwezen wordt naar de 

pleegzorg die bestaat voor jongeren. 

Binnen de 107-context zou een formule van psychiatrische pleegzorg erin kunnen bestaan dat: 

- mits een gewijzigde financiële basis 

- psychiatrische patiënten als een tussenwoonvorm 

- kunnen tijdelijk opgevangen worden in gastgezinnen 

- met ondersteuning vanuit het netwerk. 

Omtrent pleegzorg is binnen Pleeggezinnendienst reeds onderzoek uitgevoerd (An Sprangers) voor 

de Limburgse context. Ook voor de Antwerpse regio zou interessant materiaal voorhanden zijn. 

Psychiatrische pleegzorg is een vernieuwde vorm van zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg die 

voor een aantal patiënten/bewoners een goed alternatief zou kunnen bieden voor intramurale zorg in 

voorbereiding op andere vormen van wonen. De nabijheid van de pleegzorgers (een soort 

mantelzorg) zou perspectieven kunnen bieden om bepaalde personen de nodige zorg te kunnen 

geven binnen een gezinscontext. Het wordt een bijkomende woonvorm, naast beschut wonen, PVT, 

…   

 

6.2 Risico management 

 

Risicomanagement omvat: 

- afstemmen van risico-acceptatiegraad en strategie 

- versterken van de beslissingen ten aanzien van de reactie op risico 

- vermindering operationele verrassingen en verliezen 
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- identificeren en beheersen van meervoudige en dwars door de organisatie  lopende 

ondernemingsrisico’s 

- kansen benutten 

- verbeteren van de inzet van kapitaal (X, Risicomanagement van de onderneming – Geïntegreerd 

raamwerk, managementsamenvatting, september 2004) 

 

De componenten voor het risicomanagement zijn: 

- interne omgeving 

- formuleren van doelstellingen 

- identificeren van gebeurtenissen 

- risicobeoordeling 

- reacties op risico 

- beheersingsactiviteiten 

- informatie en communicatie 

- bewaking (zelfde bron). 

 

 

Op basis van het Raamwerk COSO ERM krijgen we 4 categorieën risico’s: 

1. strategische risico’s (externe factoren, interne factoren) 

2. operationele risico’s 

3. financiële risico’s 

4. informatierisico’s. 

 

Het gaat hierbij om een globaal denkkader dat moet meegenomen worden bij de uitwerking van het 

107-project. Op deze manier kunnen we aan risicomanagement gaan doen in de zin van “een proces 

dat bewerkstelligd wordt door het bestuur van de onderneming, het management en ander personeel, 

toegepast bij het formuleren van de strategie en binnen de gehele onderneming, ontworpen om 

potentiële gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de onderneming te identificeren en om de 

risico’s te beheren zodat deze binnen de risico-acceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te 

bieden ten aanzien van het behalen van de doelstellingen. (X, Risicomanagement van de 

onderneming – Geïntegreerd raamwerk, managementsamenvatting, september 2004) 

 

Maar op dit moment kan ook reeds verwezen worden naar de samenwerkingsovereenkomst tussen de 

NOOLIM-partners, de vele vergaderingen de laatste jaren om gestalte te geven aan het 

netwerkingsmodel binnen Netwerk Maasland en nadien NOOLIM, het PZT-project MOSAïek, het 

veelvuldig overleg dat plaats vond in het kader van de voorbereiding van dit 107-project. 

 

Kanttekening dient gemaakt dat ziekenhuisbedden ook buiten de context van art. 107 nodig zijn om 

zinvolle projecten mogelijk te maken, vb. uitbouw van de forensische psychiatrie.  
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7. Financiering en middelenallocatie 

 

De samenwerking tussen de NOOLIM-partners is in eerste instantie geregeld vanuit de 

samenwerkingsovereenkomst. 

Zowel vanuit het Beschut Wonen ’t Veer (voor functie 2 en 3), CGG- partners, het MC Sint-Jozef in 

Munsterbilzen en het OPZC Rekem is een aantal engagementen verduidelijkt.   

Het OPZC Rekem dient voor de inbreng van 15 bedden het dossier nog op de Medische Raad te 

brengen en goedkeuring te krijgen van de Raad van Bestuur.   

Het Medisch Centrum Sint-Jozef  Munsterbilzen zal, van zodra de middelenbehoeften tijdens de 

ontplooiing van het project duidelijk worden, de vraag tot beschikkingstelling van middelen voorleggen 

aan de bevoegde bestuurlijke organen en een aangepast haalbaar aanbod doen.   

De CGG’s  zitten nog met de principiële vraag rond de 10 % indien zij aan meerdere 107-projecten 

participeren.  Ze hebben hiertoe een vraag om uitleg aan de FOD Volksgezondheid gesteld. 

Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden. 

 

Er is een duidelijk engagement van de partners van het NOOLIM-netwerk om een 107-project in te 

dienen en uit te bouwen en voor middelen te zorgen om dit concreet waar te maken.   
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BIJLAGE 1 

 

 

Partners NOOLIM oktober 2010 

 

Stuurgroep = werkgroep  107 

  

BW De Overstap 

BW 't Veer 

CGG/LITP 

DAGG CGG 

Limburgs huisartsenplatform 

Listel 

MC St.-Jozef Bilzen 

OPZC Rekem: ZH en PVT 

ZOL 

 

 

 Verbrede groep art. 107 

  

CAD Limburg 

Katarsis 

KPC Genk 

Reval Genk 

Similes 

Validag Tongeren 

Vesalius Tongeren 

ZMK 
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BIJLAGE 2 

 

 

Werkingsgebied NOOLIM oktober 2010 

  

As 

Bilzen 

Diepenbeek 

Dilsen-Stokkem 

Genk 

Hoeselt 

Kinrooi 

Kortessem 

Lanaken 

Maaseik 

Maasmechelen 

Opglabbeek 

Riemst 

Tongeren 

Voeren 

Zutendaal 

 Herstappe 

Totaal aantal inwoners   322 083 inwoners 
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BIJLAGE 3 

 

De onderliggende samenwerkingsovereenkomst is ter goedkeuring voorgelegd aan de raden 

van bestuur van de partners. Vanaf 8 november 2011 wordt de tekst ter ondertekening 

aangeboden. Begin december 2011 heeft de officiële oprichtingsvergadering plaats.   

De ondertekende versie zal ten gepaste tijde overgemaakt worden. 
 

 

Samenwerkingsovereenkomst NOOLIM 

Versie 6 dd 10/09/10 

  

 
Tussen   
 
� OPZC Rekem (Psychiatrisch Ziekenhuis en PVT), Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem, 

vertegenwoordigd door dhr. H. Schröter, voorzitter, en dhr. J. Vanacker, algemeen directeur 
 
� MC Sint-Jozef (Psychiatrisch Ziekenhuis en PVT), Abdijstraat 2, 3740 Bilzen, vertegenwoordigd 

door dhr. R. Langenaken, voorzitter, en dr. F. Mesotten, algemeen directeur  
 

� Ziekenhuis Oost-Limburg (PAAZ), Schiepse Bos 6, 3600 Genk, vertegenwoordigd door mevr. M. 
Dezeure, voorzitter, en dhr. E. Bormans, algemeen directeur 

 
� CGG/LITP vzw, Ilgatlaan 11, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door mevr. R. Van Cleuvenbergen, 

voorzitter, en dhr J. Aben, directeur 
 
� DAGG vzw, Guffenslaan 22, 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door dhr. J. Bervoets, voorzitter, en 

dhr. H. Schröter, directeur 
 
� 't Veer vzw, Rijksweg 92, 3630 Maasmechelen, vertegenwoordigd door dhr. O. Es, voorzitter, en 

mevr. R. Henkens, directeur 
 
� De Overstap vzw, Waterstraat 9, 3740 Bilzen, vertegenwoordigd door dhr. R. Langenaken, 

voorzitter, en mevr. E. Verlinden, coördinatrice 
 

� Listel vzw, SEL/GDT Genk en SEL/GDT Hasselt, A. Rodenbachstraat 29 bus 1, 3500 Hasselt, 
vertegenwoordigd door dr. J. Vandervelden, voorzitter, en mevr. N. van Meer, coördinator 

 
� Limburgs Huisartsenplatform vzw, Lazarijstraat 43. 3500 Hasselt, vertegenwoordigd door dhr. R. 

Nailis, voorzitter en dhr. J. Truyen, afgevaardigde  
 
optredend als actoren wordt het volgende overeengekomen: 
 

Artikel 1: Voorwerp van overeenkomst 

 
Gelet op artikel 11 van de gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinstellingen van 10 juli 2008 en artikel 9, § 1, 5° van het Decreet van 18 mei 1999 
betreffende de geestelijke gezondheidszorg betreffende netwerken en zorgcircuits, en gelet op de 
beleidsintenties van de bevoegde overheden inzake een geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg 
verbinden de ondertekenende actoren er zich uitdrukkelijk toe om, volgens de hierna omschreven 
modaliteiten, te streven naar de organisatie van een Netwerk GGZ Oost-Limburg.  
Tussen actoren wordt een duurzaam "Netwerk GGZ Oost-Limburg" opgericht, hierna genoemd 
"NOOLIM". 
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Artikel 2 : Doelgroep 

 
De doelgroep van NOOLIM bestaat uit  
§1  kinderen en jongeren (tot 18 jaar), volwassenen (18 jaar tot 65 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar) 
met problemen op het vlak van geestelijke gezondheid, evenals hun omgeving (familie, 
opvoedingsverantwoordelijken, …).  
§2  alle voorzieningen die betrokken zijn bij de doelgroep zoals hierboven beschreven. 

 

Artikel 3 : Doelstellingen van NOOLIM 

 
De doelstellingen van NOOLIM zijn :  
 

• Het uitwerken een voorzieningsoverstijgende geestelijke gezondheidszorg  

• Het uitwerken van netwerkzorg vanuit aangepaste zorgtrajecten die ingebed zijn in een ketenzorg 
en die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren en nauw samenwerken  

• Optimaliseren van het beschikbare en toekomstige zorgaanbod met als doelstelling een efficiënte 
en effectieve geestelijke gezondheidszorg.  

• Het voeren van een ondersteunend, pro-actief beleid naar alle zorgverstrekkers door middel van 
vorming, training, informatieverstrekking, deskundigheidsbevordering en opleiding, met bijzondere 
aandacht voor het slaan van bruggen naar de eerstelijnsgezondheidszorg. 

 

Artikel 4 : Werkingsgebied 

 
§1  Met waarborg voor het recht van de patiënt op vrije keuze van de zorgverstrekker, bestaat het 
werkingsgebied van NOOLIM uit de gemeenten Kinrooi, Maaseik, Opglabbeek, Dilsen-Stokkem,  
Maasmechelen, As, Genk, Diepenbeek, Kortessem, Zutendaal, Lanaken, Bilzen, Hoeselt, Riemst, 
Tongeren, Herstappe, Voeren 
  
§2  Het werkingsgebied van NOOLIM staat los van en doet geen enkele uitspraak over de 
werkingsgebieden van de actoren 
 
§3  Het werkingsgebied van NOOLIM kan nooit (mogelijke) samenwerking tussen (een) actor(en) met 
(een) partner(s) die niet in het werkingsgebied van NOOLIM gevestigd (is) zijn, bemoeilijken of 
belemmeren. 
 
§4  Indien NOOLIM wil interveniëren in een gemeente die niet in het werkingsgebied van NOOLIM 
vervat zit, kan dit na overleg met en goedkeuring van de lokale GGZ-actoren. 
 
§5  Dit werkingsgebied kan op beslissing van de Stuurgroep (art. 6) aangepast worden. 
 

Artikel 5 : Engagementen binnen NOOLIM 

 
§1  Iedere actor engageert zich om de doelstellingen van NOOLIM na te streven en binnen een  
realistische en haalbare termijn te realiseren. 
 
§2  Iedere actor informeert de Stuurgroep en vraagt om advies bij de planning tot opstart, wijziging of 
afschaffing van het GGZ-zorgaanbod voor de doelgroep zoals omschreven in artikel 2.  
  
§3  Elk van de actoren staat in voor de financiering van het zorgaanbod en de accommodatie die 
vanuit haar zorgvoorziening worden aangeboden. In geval vanuit NOOLIM gezamenlijk projecten 
worden uitgewerkt, worden het beheer en de exploitatie van het gemeenschappelijke door meerdere 
zorgvoorzieningen uitgebate zorgaanbod geregeld bij afzonderlijke overeenkomst tussen de betrokken 
actoren.  
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§4  De personeelsaangelegenheden worden binnen iedere deelnemende zorgvoorziening afzonderlijk 
geregeld. Elke zorgvoorziening staat in voor het personeelsbeleid van haar deel van NOOLIM en 
verbindt zich ertoe in de periode dat NOOLIM via projecten operationeel wordt voor haar opdrachten 
gekwalificeerd personeel in te zetten. 
 
§5  Iedere actor, met uitzondering van Listel vzw en Limburgs Huisartsenplatform vzw,  draagt bij aan 
de financiering van de kosten die voortvloeien uit de organisatie en coördinatie van NOOLIM. Deze 
kosten worden jaarlijks begroot door de voorzitter. De begroting en verdeelsleutel die gehanteerd 
worden, worden door de Stuurgroep jaarlijks vastgelegd. De verdeelsleutel wordt in het Huishoudelijk 
Reglement opgenomen.     
 
Artikel 6 : Stuurgroep van NOOLIM 
 
§ 1  Samenstelling van de Stuurgroep en aanduiding mandaten 
De Stuurgroep bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van elke in de aanhef genoemde actor. 
Het maximaal aantal vertegenwoordigers per actor is gelijk aan het aantal stemmen per actor zoals 
bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Deze vertegenwoordigers worden daartoe gemandateerd 
door hun inrichtende macht. Wijzigingen inzake vertegenwoordiging worden door de betrokken actor 
minstens drie werkdagen voor de bijeenkomst medegedeeld aan de voorzitter van de Stuurgroep. 
De Stuurgroep kan beslissen om één of meer externe deskundigen uit te nodigen. 
 
De Stuurgroep verkiest onder haar leden een voorzitter. De verkiezingsvergadering wordt voorgezeten 
hetzij door de uittredende voorzitter bijgestaan door de secretaris als stemopnemer, hetzij door naar 
leeftijd oudste aanwezig lid bijgestaan door het jongste lid als stemopnemer. De voorzitter wordt bij 
geheime stemming gekozen bij éénvoudige meerderheid als minimaal 4/5e van het maximale 
stemmentotaal vertegenwoordigd is. Indien na twee stemronden geen kandidaat de vereiste 
meerderheid behaalt, wordt de stemming overgedaan uitsluitend tussen de twee kandidaten die bij de 
laatste stemronde het grootst aantal stemmen haalden. Indien geen kandidaat de vereiste éénvoudige 
meerderheid behaalt of het aanwezigheidsquorum niet bereikt is, wordt de verkiezing verschoven naar 
een volgende bijeenkomst die niet eerder dan acht dagen na de vorige verkiezingsvergadering mag 
plaatsvinden. Nieuwe kandidaten mogen zich aanmelden. Op deze vergadering verloopt de 
verkiezingsprocedure zoals in vorige alinea’s is bepaald.  
De duur van het mandaat van de voorzitter is een jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De 
maximumtermijn van het voorzitterschap bedraagt 3 jaar. Het voorzitterschap wordt beurtelings door 
een ambulante en residentiële actor opgenomen. De voorzitter kan ontslag nemen met een 
opzegtermijn van 6 maanden na kennisgeving aan de Stuurgroep. Samen met de verkiezing van de 
voorzitter wordt een ondervoorzitter aangeduid door de Stuurgroep. Hij neemt het 
ondervoorzitterschap waar totdat het mandaat van de voorzitter afloopt. Indien het voorzitterschap 
wordt opgenomen door een ambulante actor, wordt het ondervoorzitterschap door een residentiële 
actor opgenomen en vice versa. De actor die het voorzitterschap opneemt, heeft recht op een 
vervangende vertegenwoordiger. 
De voorzitter is de gespreksleider tijdens alle vergaderingen van de Stuurgroep en treedt op als 
moderator ten aanzien van de uitéénlopende standpunten in het overleg. Bij afwezigheid van de 
voorzitter neemt de ondervoorzitter, of bij diens afwezigheid de oudst aanwezige, het voorzitterschap 
waar. De voorzitter engageert zich om de ondervoorzitter zo snel mogelijk te informeren bij een 
toekomstige afwezigheid.  
De actor van de voorzitter levert de secretaris en schatbewaarder van de Stuurgroep aan. De 
uitnodiging met agendapunten wordt via elektronische post tenminste vijf werkdagen voor de 
bijeenkomst verspreid. Actoren kunnen agendapunten doorgegeven tot zeven werkdagen voor de 
bijeenkomst. Het verslag wordt maximaal drie weken na de vergadering via elektronische post 
rondgestuurd. 
 
§ 2  Opdrachten van de Stuurgroep 
De voorzitter roept de Stuurgroep minimaal vier maal per jaar samen.   
Indien drie of meer actoren een bijeenkomst wensen, roept de voorzitter de Stuurgroep binnen de 
maand bijeen.   
 
De Stuurgroep heeft onder meer de volgende opdrachten:  

• Opstellen van het huishoudelijk reglement; 
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• Opstellen van een regionaal zorgstrategisch plan; 

• Uitstippelen van de strategie en bepalen van prioriteiten in een jaarplanning; 

• Oprichting, opvolging, bepaling of wijziging van opdrachten, tijdsplanning en jaarlijkse evaluatie van 
werkzaamheden van de werkgroepen; 

• Aansturen en opvolgen van samenwerkingsprojecten; 

• Verzamelen of opdracht geven tot verzamelen van gegevens en indicatoren nuttig voor de uitbouw 
en evaluatie van NOOLIM; 

• Toezicht houden op de naleving van de voorliggende samenwerkingsovereenkomst en gemaakte 
afspraken. 

 
§ 3 Besluitvorming van de Stuurgroep 
 
Bij het nemen van beslissingen streeft men naar consensus.  
Indien men niet tot een consensus komt, kan de voorzitter beslissen om een stemming te organiseren. 
Bij een stemming hebben de  residentiële en ambulante actoren in hun totaliteit een gelijk 
stemgewicht. De stemweging van iedere actor om dit evenwicht te realiseren, wordt opgenomen in het 
Huishoudelijk Reglement. De Stuurgroep kan enkel geldig stemmen als minimaal  4/5 van het 
maximale stemmentotaal vertegenwoordigd is. Voor goedkeuring is  2/3

e
 meerderheid van het 

aanwezige stemmentotaal noodzakelijk. Bij toetreding van een nieuw lid worden de stemgewichten 
per actor herverdeeld en in het Huishoudelijk Reglement opgenomen. Een nieuw lid kan pas stemmen 
nadat het Huishoudelijk Reglement aangepast is. 
De voorzitter is niet stemgerechtigd.   
 
Indien  het aanwezigheidsquorum om over te gaan tot een stemming niet bereikt wordt, kan dit 
agendapunt op de volgende bijeenkomst die niet eerder dan acht dagen na de vorige bijeenkomst 
mag plaatsvinden, hernomen en gestemd worden ongeacht het aantal aanwezige stemmentotaal.   
 
Artikel 7 : Bemiddelingsprocedure 
 
§1  In geval van meningsverschil tussen de actoren betreffende de interpretatie of de uitvoering van 
deze overeenkomst, kan elke actor dit schriftelijk meedelen aan de voorzitter van de Stuurgroep.  
 
§2  De voorzitter roept de Stuurgroep samen binnen de maand na kennisname van het 
meningsverschil. 
 
§3  Indien de Stuurgroep geen oplossing voor het meningsverschil vindt, wordt een externe 
bemiddelaar ingeschakeld.  
 
Artikel 8 : Duur en beëindiging van de overeenkomst 
 
§1  De duur van de overeenkomst bedraagt 1 jaar en treedt in werking op ../../2010.  
 
§2  De overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging bij aangetekend 
schrijven drie maanden voor de vervaldag. Deze opzegmogelijkheid geldt voor elke actor.  
 
§3  Een actor die de in deze overeenkomst gemaakte afspraken niet respecteert én waarbij de 
bemiddelingsprocedure geen oplossing bood, kan op een Stuurgroepbijeenkomst met de uitsluiting als 
enigste agendapunt bij een 2/3

e
 meerderheid van het aanwezige stemmentotaal uitgesloten worden. 

De Stuurgroep laat zijn besluit per aangetekende brief aan de inrichtende macht van de uitgesloten 
actor betekenen.  
 

Artikel 9 : Toetreding tot de overeenkomst 

De actoren verklaren zich akkoord een voorziening die een aanbod verzorgt in het in art. 4 
omschreven werkingsgebied voor de in art. 2 omschreven doelgroep en die door middel van een brief 
gericht aan de voorzitter kenbaar maakt te willen toetreden, in beginsel te aanvaarden. Indien één van 
de actoren vindt dat de toetreding niet past binnen de geest en letter van NOOLIM, kan hij een 
stemming vragen op de volgende bijeenkomst waarbij de toetredingsstemming als apart agendapunt 
wordt opgenomen. Bij deze stemming is de in art. 6 § 1 beschreven besluitvormingsprocedure van 
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kracht. Bij toetreding onderschrijft iedere actor de actuele werking en reeds gemaakte afspraken van 
NOOLIM via een toetredingsovereenkomst.  
 
Opgemaakt te Rekem op ../../2010. 
 
Ondertekend door iedere actor (voorzitter – directeur) 
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BIJLAGE 4 
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BIJLAGE 5 

NETWERK PSYCHIATRISCHE THUISZORG MOSAïek 

Regio Maasland - Genk 

 

 
FUNCTIONEEL SAMENWERKINGSVERBAND 

Zesde episode : 1/01/2010 – 31/12/2010 

 

 

Tussen de ondergetekenden : 

 

1. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC), Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem, 
ondernemingsnummer 0249.772.327 vertegenwoordigd door Dhr. John Vanacker. 

2. Openbaar Psychiatrisch Verzorgingstehuis (OPVT), Daalbroekstraat 104, 3621 
Rekem, vertegenwoordigd door Dhr. Danny Van Damme. 

3. Ziekenhuis Oost Limburg (ZOL) Genk De autonome verzorgingsinstelling, het 
Ziekenhuis Oost-Limburg, met zetel te 3600 Genk, Schiepse Bos 6, 

ondernemingsnummer 0256.543.917, RPR Tongeren, hierbij vertegenwoordigd 
overeenkomstig artikel 33 van haar statuten door enerzijds haar voorzitter, dokter 

Mieke Dezeure en anderzijds haar algemeen directeur, de heer Hubert Vandeput.  

4. Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) LITP vzw, Ilgatlaan 11 – 3, 3500 

Hasselt, vertegenwoordigd door Dhr. Jos Aben. 

5. Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) DAGG vzw, p/a Adelberg 31, 3920 

Lommel met zetel te Hasselt, Guffenslaan 22, 3500 Hasselt en ondernemingsnummer 

0419.215.489, vertegenwoordigd door Dhr. Hans Schröter 
6. Initiatief Beschut Wonen (IBW) ’t Veer vzw, Rijksweg 92, 3630 Maasmechelen, 

ondernemingsnummer 0434.391.932 vertegenwoordigd door Mevr. Rita Henkens. 

7. LISTEL vzw, A. Rodenbachstraat 29 – 1, 3500  Hasselt, ondernemingsnummer 0446-

055-785 vertegenwoordigd door Mevr. Kristel Vanden Driessche 

.  

 

is overeengekomen het Functioneel Samenwerkingsverband Netwerk Psychiatrische 

Thuiszorg Regio Maasland – Genk genaamd MOSAïek  te continueren voor beperkte 

duur van 1/01/2010 tot en met 30/12/2010.  Dit samenwerkingsverband werd opgestart 

op 1/05/2005 naar aanleiding van de financiering door de federale overheid als 

“pilootproject psychiatrische zorg in de thuissituatie”. 

 

Artikel 1. 

 

Het functioneel samenwerkingsverband draagt de naam “MOSAïek” en heeft als 
administratief adres : Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem. 

De regio wordt afgebakend tot Maasland – Genk zijnde de gemeenten :  

 

 

Regio Maasland 

  Dilsen – Stokkem  18.921 

  Kinrooi   11.997 
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  Lanaken   24.451 

  Maaseik   23.564 

  Maasmechelen  36.175 

Regio Genk  

  As      7.447 

  Genk    63.607 

  Opglabbeek     9.416 

  Zutendaal     6.865 

  

De regio beslaat aldus 202.443 inwoners. (Inwonersaantal bevraging 2005)  

 

Artikel 2 

 

MOSAïek heeft tot doel een experiment te voeren om inzicht te verkrijgen in de 

mogelijkheden van psychiatrische thuiszorg binnen de door haar afgebakende regio.  Het 

samenwerkingsverband mag alle activiteiten ondernemen die de realisatie van dit doel kunnen 

bevorderen. 

 
Onder psychiatrische thuiszorg begrijpen de partners die het experimenteel project opzetten :  

Een aanbod dat zich situeert op 4 domeinen : sensibilisering, vorming, oriëntering in de GGZ 
en specialistische begeleiding en ondersteuning. 

 
1. Sensibilisering 

 
Het betreft hier het sensibiliseren van de samenleving, en van de 1ste

 lijns hulpverlener in het 

bijzonder, ten opzichte van een psychiatrische behandeling en een psychiatrische patiënt.  

Hierdoor zal getracht worden de patiënt te helpen ontdoen van zijn stigma en een grotere 

openheid te creëren met het oog op het vergroten van de toegankelijkheid van de 

verschillende vormen van hulpverlening voor de psychiatrische patiënt. 

 

2. Vorming 

 

Een belangrijk aandeel gaat naar educatie van “niet GGZ – hulpverleners”.  Dit gebeurt bij 

middel van het geven van informatie over diagnose en verloop van de aandoening, mogelijke 

oorzaken en gevolgen, en het benadrukken van het belang van behandeling, begeleiding en 

verzorging.  Op deze manier wordt getracht de hulpverlener te helpen bij het zo correct 

mogelijk omgaan met de aandoening en de levenskwaliteit van de deelnemer hierdoor te 

verhogen. 
 

3. Oriëntering in de GGZ 
 

Regelmatig stelt zich de vraag of onduidelijkheid waar mensen zich kunnen wenden voor 
hulpverlening met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg.  Nog steeds zijn slechts weinig 

mensen hierover voldoende op de hoogte. 
MOSAïek stelt zich als doel door het aanbieden van een centraal nummer een ontsluiting te 

creëren van het aanbod van geestelijke gezondheidszorg in de regio.  Een hulpvraag kan 

gericht worden waarbij de ondersteuningsequipe fungeert als forum waarin de verschillende 

actoren in de geestelijke gezondheidszorg in de regio participeren en van waaruit een direct 
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antwoord kan geformuleerd worden zonder dat de patiënt een heel systeem van 

doorverwijzingen moet volgen (cfr zorgcircuits – netwerking). 

 

4. Specialistische begeleiding en ondersteuning aan huis 

 

4.1. Aan het sociaal en professioneel netwerk rond de psychiatrische patiënt. 

 

Het betreft hier enerzijds het bieden van psychiatrische expertise door middel van supervisie, 

begeleiding en informatieverstrekking aan betrokkenen die geconfronteerd worden met een 

patiënt met een psychische problematiek. 

Anderzijds wordt getracht de communicatie en het multidisciplinair overleg tussen de 

verschillende actoren in de zorg rond een specifieke patiënt te bevorderen.  Vooral informatie 
– uitwisseling en coördineren van het zorgplan staan hier centraal.  Vaak zal dit resulteren in 

een aanpak die gericht is op netwerkondersteuning. 
Een belangrijk aspect hierbij is de draagdracht van de mantelzorg ontwikkelen, ondersteunen 

en vergroten. 
 

4.2. Aan de psychiatrische patiënt 
 

Het doel is hier in de eerste plaats het detecteren en opvangen van leemtes in de begeleiding.  

Daar waar de reeds bestaande hulpverleningsorganisaties geen hulp kunnen bieden, om welke 

reden ook, zal door MOSAïek tijdelijk de psychiatrische begeleiding van de patiënt 

opgenomen worden.  Dit gebeurt enkel waar de bestaande initiatieven geen antwoord kunnen 

bieden op de hulpvraag van de patiënt.  De duur van deze begeleiding is zo kort mogelijk 

maar zo lang als nodig.  Wanneer de mogelijkheid ontstaat om de zorg naar een andere dienst 

over te dragen, dan zal dit zo spoedig mogelijk en met de nodige ondersteuning naar de 

nieuwe zorgverlener gebeuren. 

De PTZ die hier aan huis geleverd wordt is gebaseerd op een ACT – model met elementen uit 

het case – management. 

 

De psychiatrische zorg in de thuissituatie stelt zich complementair, subsidiair en intermediair 

op ten opzichte van de bestaande dienstverlening, zowel in de thuiszorg als in de geestelijke 
gezondheidszorg. 

 

 

Artikel 3 

 

MOSAïek Maasland – Genk wordt opgericht om ervaring op te doen omtrent psychiatrische 

zorg in de thuissituatie in de regio Maasland – Genk.  

Deze overeenkomst start op 1 januari 2010 en loopt ten einde op 31 december 2010.  Bij het 
verstrijken van deze periode zal het samenwerkingsverband en de werking ervan geëvalueerd 

worden. 
Bij het verder zetten van de samenwerking na 31 december 2010, onder welke vorm ook, zal 

een nieuwe overeenkomst dienen opgemaakt te worden. 
 



 46

Artikel 4 

 
Het aantal partners is onbeperkt. 

De partners (rechtspersonen) van het samenwerkingsverband, vormen het beheersorgaan.  
Om partner te kunnen zijn in het samenwerkingsverband is een engagement voor de 

doelstellingen van het samenwerkingsverband (zie art. 2) noodzakelijk. 

Dit engagement zal zich uiten in een substantiële personele of financiële bijdrage die per 

partner vastgelegd wordt (zie ook art. 11).  Iedereen die zich aldus engageert heeft één stem in 

het beheersorgaan. 

Dit engagement zal zich tevens uiten in de ondertekening van deze overeenkomst door de 

stichtende partners of de schriftelijke aanvaarding ervan door de partners die later toetreden. 

 

Nieuwe partners worden aanvaard bij besluit van het beheersorgaan, dat genomen wordt met 

unanimiteit van stemmen.  Vooraf dient de kandidaat-partner een schriftelijk gemotiveerd 

advies voor te leggen aan de voorzitter van het beheersorgaan en moet de nieuwe partner 

schriftelijk verklaren dat hij de artikels van het functioneel samenwerkingsverband zal 

naleven. 

 
De partners in het beheersorgaan ontvangen geen vergoeding voor hun mandaat.  Aangezien 

het functioneel samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid geniet, blijven de partners 
aansprakelijk voor de door hen gedetacheerde personeelsleden  

De overeenkomst kan schriftelijk met een opzegtermijn van 6 maand opgezegd worden. 
Partners kunnen uitgesloten worden bij geheime stemming. Hiertoe is een tweederde 

meerderheid nodig  
Ontslagnemende en uitgesloten partners en hun rechtspersoon  behouden wel het recht op 

terugvordering van federale subsidies zoals beschreven in artikel 11 ter voor de duur van hun 

engagement. 

 

Artikel 5 

 
De formele afspraken in het kader van het beheersorgaan zijn : 

 

1. Het beheersorgaan bestaat uit alle partners.  Iedere partner beschikt over één stem. 

 

IBW ’t Veer vzw wordt vertegenwoordigd door Mevr. Rita Henkens. 

LISTEL vzw wordt vertegenwoordigd Mevr. Kristel Vanden Driessche. 

OPZC wordt vertegenwoordigd door Dhr. John Vanacker. 

OPVT wordt vertegenwoordigd door Dhr. Danny Van Damme. 

ZOL Genk afd. PAAZ wordt vertegenwoordigd Mevr. Liesbeth Paulussen en Dhr. 

Frans Hendriks 

CGG LITP vzw wordt vertegenwoordigd door Dhr. Jos Aben. 

CGG DAGG vzw wordt vertegenwoordigd door Dhr. Hans Schröter. 

 

2. Het beheersorgaan kiest onder zijn partners een voorzitter, ondervoorzitter en      
secretaris. 

3. Het beheersorgaan vergadert op uitnodiging van de voorzitter of op vraag van  
3 partners. Is de voorzitter belet of afwezig, dan wordt de vergadering voorgezeten 

door de ondervoorzitter of door de oudste van de aanwezigen. 
De oproepingsbrief vermeldt dag, uur, plaats en agenda. 
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4. Het beheersorgaan vergadert slechts geldig als ten minste de helft van de partners 

aanwezig is. Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan wordt een nieuwe vergadering 

belegd met dezelfde agenda binnen de drie weken. 

Het beheersorgaan dat voor de 2de maal bijeengeroepen wordt, vergadert geldig, 

ongeacht het aantal aanwezige partners. 

5. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald wordt in deze overeenkomst, worden beslissingen 

genomen met gewone meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen, beslist de stem  van de voorzitter of de stem van degene die 

hem vervangt. 

6. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt. 

7. Teneinde het experiment voldoende te kunnen volgen, beheren en ondersteunen zal 

het beheersorgaan minimaal om de drie maanden samenkomen. 
 

Artikel 6. 
 

De taken van het beheersorgaan worden als volgt overeengekomen. 
 

1. Opstellen en indien nodig aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst ten behoeve 
van het functioneel samenwerkingsverband voor MOSAïek. 

2. Bij positieve evaluatie van het project en indien hiertoe mogelijkheden geboden 

worden vanwege de overheid, een aanvraag tot erkenning en financiering opstellen. 

3. Financieringsplan van het experimenteel project uitwerken en opvolgen (cf. inkomsten 

en uitgaven bijhouden) binnen een goedgekeurde begroting door het beheersorgaan. 

4. Kwaliteitsbewaking van het project. 

5. Evaluatie van de mogelijkheden en moeilijkheden van het functioneel 

samenwerkingsverband en bijsturen waar nodig.  

6. Het project naar buiten toe vertegenwoordigen. 

7. Regeling van eventuele geschillen. 

8. Aanwerven, aanstellen en evalueren van de projectcoördinator. 

9. Samenstellen en aanstellen van een dagelijks bestuur. 

 

Artikel 7. 
 

In functie van de dagelijkse organisatie, de werking en de concrete en praktische opvolging 
van het experiment richt het beheersorgaan een dagelijks bestuur op. 

 

Artikel 8. 

 
Het dagelijks bestuur heeft de opdracht om het experiment concreet gestalte te geven op het 

terrein. Het zal in het bijzonder aandacht hebben voor de opvolging van de afspraken in 

opdracht van het beheersorgaan. Tevens zal het dagelijks bestuur van nabij het experiment 

opvolgen en de dagdagelijkse problemen trachten op te lossen. Dit behelst ondermeer het 

permanent evalueren van, denken over en bijsturen op basis van ervaringen, problemen, etc. 
Het dagelijkse bestuur vormt de plaats waar de projectcoördinator (zie art. 10) met zijn 

concrete problemen en voorstellen terecht kan. Het dagelijkse bestuur zorgt voor de directe en 
financiële opvolging van het experiment en de relatie van dit experiment met de overheid. 

 
Het dagelijkse bestuur kan zich laten bijstaan door ad-hoc werkgroepen in functie van het 

uitwerken of uitdiepen van een thema of methodiek. 
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Artikel 9. 

 

Het dagelijks bestuur bestaat minimaal uit : 

 

1. Een voorzitter 

2. Ambtshalve : de projectcoördinator (zie verder art. 10) 

3. De indiener van het project, tevens contactpersoon met de overheid en penningmeester 

: verantwoordelijke IBW ’t Veer. 

 

Artikel 10. 

 

Ten behoeve van het algemeen management van het project en de leiding van het 
begeleidingsteam wordt een projectcoördinator ( 0,5 VTE) aangesteld. Deze wordt 

gedetacheerd vanuit het OPZC Rekem  en blijft op elk ogenblik exclusief ressorteren onder 
het gezag, leiding en toezicht van de uitzendende voorziening. Voor een meer specifieke 

functie-omschrijving en voor het functieprofiel wordt verwezen naar de ‘functieomschrijving 
projectcoördinator’. De aanstelling en benoeming van de projectcoördinator gebeurt onder de 

verantwoordelijkheid van het beheersorgaan (cfr. art. 6 van deze overeenkomst). 
 

Artikel 11. 

 

De onderhavige partners van het samenwerkingsverband concretiseren hun inbreng (cfr. art. 

4) als volgt : 

 

1. In rekening voor het project 
 

Vanuit OPZC Rekem : 

½ FTE Psychologe, Dox Elke 

½ FTE Lic. Med. Sociale Wetenschappen (projectcoördinator), Buntinx Sabine 

 

Vanuit BW ’t Veer : 

½ FTE Psychiatrisch verpleegkundige, Goyens Mark 
 

Vanuit ZOL Genk 

½ FTE Psychiatrisch verpleegkundige, Appermont Patrick 

 

2. Met eigen middelen 

 
Vanuit OPZC Rekem : 

½ FTE ingevuld door meerdere personeelsleden uit het OPZC Rekem 
(Van den Heuvel Thea, Verheyen Kim, Jurez Jerry, Wirix Frank, Sneyders 

Cindy) 
1 u per week: psychiater + doorverwijzing: Dr. Fanny Eeckhout 

 
Vanuit IBW ’t Veer : 

¼ FTE ingevuld door meerdere personeelsleden maar voornamelijk 

                     maatschappelijk assistent 

 

Vanuit ZOL Genk : 
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¼ FTE  specifiek gericht op het aspect vorming/coaching/sensibilisering 

  door meerdere personen ingevuld 

 

Vanuit CGG/LITP Maasmechelen en Genk : 

2 x 1u30  voor deelname aan wekelijks overleg 

1 FTE  garantie voor psychiatrische thuisbegeleiding door gegradueerde  

  psychiatrisch verpleegkundige.  Voor Genk Abdelmalek Laila, voor 

  Maasmechelen ingevuld door meerdere personen. 

 

Vanuit CGG/DAGG Maaseik : 

 2 u / week Psychiater  (in herziening) 

 
De financiële middelen voor dit pilootproject Psychiatrische Zorg voor patiënten in de 

Thuissituatie, zijnde 121.962,73 €, worden betaald via de dagprijs van IBW ’t Veer. 
  

De verdeelsleutel voor de federale subsidie voor 2010 is als volgt vastgelegd :  
 

CGG/LITP   werkingskost  2000,00 euro 
CGG/DAGG   werkingskost  2000,00 euro 

Teambuilding        321,72 euro 

 

Het  resterende bedrag wordt herverdeeld  

 

OPZ/OPVT Rekem  ½ FTE universitair 25 % 

    ½ FTE  A1  25 % 

IBW ’t Veer   ½ FTE  A1  25 % 

ZOL Genk   ½ FTE  A1  25 %  

 

 

De vrijgestelde personeelsleden blijven op elk ogenblik exclusief ressorteren onder het gezag 

en toezicht van de uitzendende voorziening. Dit is de voorziening waar zij normaal 

tewerkgesteld worden. Alle arbeidsrechtelijke rechten en plichten blijven bij de uitzendende 
voorzieningen en betrokken personeelsleden liggen. Deze voorziening is dan ook burgerlijk 

verantwoordelijk voor deze medewerker gedurende de periode van het experiment. Tevens 
dient elk ongeval van de medewerkers verzekerd te worden via de 

arbeidsongevallenverzekering van de uitzendende voorziening. De uitzendende voorziening 
zal hiervoor een bijkomende uitbreiding van de polis bedingen zodat de activiteit 

‘psychiatrische thuiszorg’ ook gedekt wordt. 
 

De vrijstelling in functie van het samenwerkingsverband betekent in concreto dat de 

thuiszorgmedewerkers in het kader van de samenkomsten van het begeleidingsteam en 

huisbezoeken van dit begeleidingsteam, alsook in het kader van de supervisie en intervisie 

met het onderzoeksinstituut (cfr. art. 2), vrijgesteld worden. 
 

Alle financiële middelen die tijdens de loop van het experiment verworven worden zullen 
integraal besteed worden aan het experiment. 

 
Voor de concrete financiële follow-up en financiële verrichtingen ten behoeve van het 

experiment zal één van de partners als penningmeester fungeren en de noodzakelijke 

rekeningen openen en beheren. Deze persoon zal zetelen in het dagelijkse bestuur. 
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Tussentijdse evaluaties kunnen tot bijsturing van het project en van de inbreng van de partners 

leiden. Dit is evenwel slechts mogelijk na overleg en consensus met drie vierden van alle 

betrokken partners binnen het beheersorgaan. 

 

Artikel 11 bis. 

 

De partners die personeel vrijstellen voor het begeleidingsteam staan in voor de continuïteit in 

het team. Wanneer een medewerker in het begeleidingsteam langdurig afwezig is, hetzij door 

zwangerschapsverlof, ziekte, ongeval of andere redenen, en de werkgever in die periode geen 

kosten heeft voor de medewerker, dan zal de werkgever voor die periode geen terugbetaling 

ontvangen. De middelen die aldus niet terugbetaald worden, zullen aangewend worden voor 
de werkingskosten van het project. 

 

Artikel 11 ter. 

 
De partners van het samenwerkingsverband nemen de werkingsmiddelen van het 

samenwerkingsverband over, alsook de verbintenissen aangaande de terugvordering van 
federale subsidies zoals beschreven in artikel 11 van het samenwerkingsverband. 

 

Overzicht trekkingsrechten partners mbt periode 6 : van 1.01.10 – 31.12.10 

 

(…) 

 

Artikel 12. 

 

Het experiment wordt uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen van de huidige 

wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

 

Artikel 13. 

 

In de samenwerking tussen de professionele hulpverleners van de verschillende echelons (de 
huisartsen, de reguliere thuiszorg, de mutualiteiten, de centra ggz,  

De ziekenhuizen, de beschut wonen projecten,…) zal de patiënt en de integrale zorg voor de 

patiënt centraal gesteld worden. Zij zullen al hun acties plannen met  

inachtneming en eerbied voor de vrije keuze en mening van de patiënt en zoveel als mogelijk, 
nodig en nuttig de familie en de omgeving betrekken. 

 
Wanneer meerdere zorgverleners zorgen geven aan dezelfde patiënt, maken zij zoveel 

mogelijk onderling afspraken om deze zorgen op elkaar af te stemmen. Deze afspraken 

worden vastgelegd in een zorgenplan. Bij het opstellen van een zorgenplan worden de 

patiëntgegevens door de zorgverleners op een discrete wijze behandeld, uiteraard met 

inachtneming van het beroepsgeheim. 
 

Steeds zal ernaar gestreefd worden zorg op maat te geven, niet meer dan nodig maar ook niet 
minder dan noodzakelijk. 

 

Artikel 14. 
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Deze overeenkomst valt onder de toepassing van het Belgisch recht. In geval van geschil zijn 

enkel de Rechtbanken van Tongeren bevoegd. 

 

Opgemaakt te Rekem in zoveel exemplaren als er partners zijn die participeren aan het 

experiment, op 18 augustus 2010. 

 

 

 

Gelezen en goedgekeurd + handtekening voor : 

 

 

IBW ’t Veer vertegenwoordigd door Mevr. Rita Henkens 
 

 
 

 
LISTEL vertegenwoordigd door Mevr. Kristel Vanden Driessche 

 
 

 

 

OPZC vertegenwoordigd door Dhr. John Vanacker 

 

 

 

OPVT vertegenwoordigd door Dhr. Danny Van Damme 

 

 

 

 

ZOL Genk afd. PAAZ vertegenwoordigd door Dr. Mieke Dezeure en Dhr. Hubert Vandeput  

 
 

 
 

 
CGG LITP vertegenwoordigd door Dhr. Jos Aben 

 
 

 

 

CGG DAGG vertegenwoordigd door Dhr. Hans Schröter 
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