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Uitbreiding psychologische hulp
ingebed in integrale zorg
benadering
In de conventie gaat het niet louter om het sluiten van
contracten met zelfstandige klinisch
psychologen/orthopedagogen, zoals in de vorige conventie
Inbedding van psychologische hulp in een breder verhaal
van integrale zorg en ondersteuning
Multidisciplinariteit, laagdrempelig, breed toegankelijk,
vlotte doorverwijzing waar nodig, vindplaatsgericht: de
kernbegrippen voor deze nieuwe conventie
Vandaar: betrokkenheid van zorgraden in deze conventie!
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Uitgangspunt
Netwerken geestelijke gezondheidszorg kinderen en
jongeren en volwassenen beschikken over expertise en kennis
rond geestelijke gezondheidszorg
Zorgraden zijn de partner voor de Vlaamse overheid in de
organisatie van een integrale zorg en ondersteuning dicht bij
de burger en in verbinding en samenwerking tussen de
persoon met een zorg- en ondersteuningsnood,
gezondheidszorg, welzijnszorg en de lokale besturen
Beide expertises en invalshoeken krijgen vorm in een
overeenkomst tussen netwerken en zorgraden
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Hoe aan de slag hiermee?
Stap 1: contact nemen met netwerken, werkzaam in de
eerstelijnszone, voor eerste verkenning van opdrachten,
samenstelling provinciaal forum (zie stap 2) en
tijdslijn/traject.
In afwachting van lokale coördinator: contact met
netwerkcoördinatoren ki&jo en volwassenen
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Stap 2: oprichting van een provinciaal overlegforum
(streefdatum 5/10/2021)
Provinciaal overlegforum georganiseerd en getrokken
door netwerkcoördinator/lokale coördinator en
minimaal bestaande uit: lokale coördinatoren,
netwerkcoördinatoren, vertegenwoordigers vanuit elke
zorgraad in het netwerkgebied.
Ad hoc aanwezigheid vanuit overheden voor opvolging
uitvoering conventie
Tussentijdse terugkoppeling, dynamisch proces, naar
zorgraadvergaderingen en netwerkcomités ggz
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Doelstellingen provinciaal overlegforum:
In kaart brengen van noden aan psychologische hulp
(ikv conventie), met vindplaatsen van kwetsbare
groepen op niveau eerstelijnszone
Aanvulling maken op aanbod ggz (gekend bij
netwerken): aanbod aan psychologische hulp bij
eerstelijnsactoren die niet ‘gekend’ zijn als echt ggzaanbod of interesse in ontwikkeling van aanbod (hoeft
niet exhaustief, zal evolutief zijn, kan dus gaandeweg
aangevuld worden)
Invulling geven aan overeenkomst tussen netwerken
en zorgraden

Stap 3: sluiten van overeenkomst tussen netwerk en
zorgraden
Tegen 31 december 2021
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Ondersteuning
Sjabloon overeenkomst: in voorbereiding
Pakket aan cijfermateriaal om mee aan de slag te gaan
Ondersteuning VIVEL: informeren, sensibiliseren en vragen
capteren, goede praktijken verzamelen. Rol verder te verfijnen.
Actieplannen 2022: verder afwerken zoals gepland.
Overeenkomst conventie als addendum tegen jaareinde
Concrete nood aan ondersteuning: we horen het graag!
geestelijkegezondheidszorg@vlaanderen.be
eerstelijn@vlaanderen.be
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