Verslag Rondetafelgesprek Geestelijke Gezondheidszorg nuldelijn
25 september 2014
Aanleiding: signaal 26: Geestelijke Gezondheidszorg niet voor iedereen.
Aanwezig: Ria Roosens (Kras vzw), Steven Gillis (Straathoekwerk), Leen Van Zele (Gezondheidsdienst),
Isabelle Van Wingene (Mobil Teams), Ilse De Neef (Het Pakt), Michèle Van Elslander (WRG vzw), Els De
Vos (Departement Bevolking en Welzijn-staf)

1 Inleiding
Schets van de problematiek
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2 Overzicht huidig aanbod
-

Tejo: aanbod voor jongeren, officiële opening op 16/10/2014

Opmerking: vanuit Gezondheidsraad dubbel gevoel: is categoriaal en op basis van vrijwilligers
-

-

Mindspring door ING: sessies psycho-educatie voor mensen met migratieachtergrond
Opmerking: na te gaan in welke mate dit de komende jaren nog zal doorgaan
Integratiedienst i.s.m. CGG: psycho-educatie voor Turkse vrouwen
AZIS: netwerkoverleg getrokken vanuit Pakt (netwerkoverleg, zie http://www.het-pakt.be
Eerstelijnspsychologische functie: 1 ELP in WGC De Sleep, raadpleging psychologen in 3
Algemene Ziekenhuizen, psychologische dienst OCMW, psychologische ondersteuning binnen
de Dienst Maatschappelijk Werk van de Mutualiteit en het CAW.
Opmerking: nagaan wat het precies aanbod van CAW is. Ook nog eens bevragen bij OCMW of
mensen met een vraag naar psychologische begeleiding kunnen instappen, en dus nog geen
dossier hoeven te hebben.
Veerkracht (door Gezondheidsdienst Stad Gent): wijkgericht, wordt gelanceerd op 10 oktober.
Bespreekbaar maken van stress, depressieve gevoelens, angst, rouwverlies, heimweeidentiteit. Er worden lezingen en workshops georganiseerd met de bedoeling om op
structurele wijze meer psycho-educatie in de wijken te brengen. Er kunnen verschillende
sessies aangevraagd worden bij de Gezondheidsdienst (de meeste gratis, andere voor een deel
betalend), o.a. ook de Goed Gevoel-stoel. Meer informatie staat vanaf 10/10 op
www.geestelijkgezondgent.be

Opmerkingen: huisartsen verwijzen nog altijd snel door naar de 2delijn en de 3de lijn, veelal gebaseerd
op persoonlijke contacten die ze hebben met psychologen of psychiaters.
Belangrijk: erkenning van psychologen door RIZIV zodat dit betaalbaar wordt (signaal
doorgeven!) en meer eerstelijnspsychologen in Gent.

3 Nota Kras
Nota: zie bijlage
De ondersteuning van de Mobil teams zou zowel voor de cliënten als voor de vrijwilligers zelf zijn. Je
kan dit ook zien als een vorm van preventie.
Het voorstel is al besproken op het kernteam van de Mobil teams. Het probleem is dat er daar ook
wachtlijsten zijn, dus kunnen enkel beperkt starten. Vanuit Team Zuid is er een toezegging. Ze zouden
een aanbod kunnen doen in ofwel Nieuw-Gent (Zuidpoort, Geraarken) of Ledeberg (Toontje). Op het
moment dat de nieuwbouw van UGC Nieuw-Gent af is, staat een lokaal daar ter beschikking van het
Mobil team.
Het voorstel kan ook nog besproken worden met team West (Bloemekenswijk, Pannestraat, Huize
Triest).
Er moet goed bekeken worden welke ontmoetingsplaatsen het meest potentieel bieden (Krasdiensten,
Inloopcentra, …). Ook vanuit de Sociale Huisvesting komen heel veel vragen.
Er moet rekening gehouden worden met de capaciteit van de Mobil Teams: indien er een heel nieuwe
pool van cliënten wordt aangeboord, kan er dan nog voldoende geboden worden aan elk individu?
Ter info: Mobil teams bieden:
-

Psychische problematiek: advies, coaching en toeleiden naar
Psychiatrische problematiek: (aanklampende) begeleiding

4 Concrete afspraken
-

-

-

Overleg met OCMW, CAW en Sociale Dienst mutualiteiten om concrete werkwijze te leren
kennen/ vraag naar hun mogelijkheden om outreachend te werken: Leen neemt contact op.
Ria, Michèle en Els sluiten aan.
Kras: Ria bespreekt op de RVB van 9/10 welke diensten meest geschikt zijn om op regelmatige
basis samen te werken met iemand van de Mobil teams.
Inzet Mobil teams: Isabelle gaat na of team West ook mogelijkheden ziet (7/10).
Vanuit Veerkracht is er ook het aanbod om sessies ter plaatse te verzorgen. Zeker de Goed
Gevoelstoel kan ter plaatse bij de krasdiensten. De voorwaarden moeten nog worden bekeken
(onder meer financieel) . Voor het andere aanbod is het belangrijk dat de sprekers affiniteit
hebben met de doelgroep.
Vanuit WRG zal een themawandeling rond laagdrempelige Geestelijke Gezondheidszorg
gepland worden (optie 5 december). Bedoeling is dat hulpverleners een aantal diensten en

-

hun aanbod beter leren kennen. Mogelijkheden: OCMW, CAW, mutualiteiten, WGC (HA,
psycholoog, maatschappelijk werk), ziekenhuizen
Strategische subsidies: Els en Leen toetsen af of er mogelijkheden zijn. Voorwaarden: niet te
korte termijn, administratieve verplichtingen,…
We houden elkaar op de hoogte

