ART107: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN ZORG

Zorgcircuits en netwerken
Artikel 107 is in feite een experimentele opstap naar zorgcircuits en netwerken. Het is de
bedoeling, over voorzieningen heen, samenhangende zorgprogramma’s voor doelgroepen uit te
werken binnen een omschreven werkingsgebied. Artikel 107 laat dus toe ziekenhuisbedden af te
bouwen en de daaraan gekoppelde middelen te investeren in alternatieve zorgvormen, zoals bv.
thuiszorgteams, in samenwerking en met de steun van zorgpartners zowel binnen als buiten de
geestelijke gezondheidszorg.

De gids
Het startschot werd gegeven met de “Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de
realisatie van zorgcircuits en netwerken”. Je kan deze gids raadplegen via
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf

Proefproject
De huidige netwerken zijn een proefproject en richten zich enkel naar jongvolwassenen en
volwassenen (18 tot 65 jaar). Doel van een netwerk is om aan de hand van het kader van de 5
hoofdfuncties uit de gids de zorg voor personen met een psychische kwetsbaarheid:
•
•
•

te vermaatschappelijken: met meer zorg en ondersteuning in de maatschappij en minder in
voorzieningen en instellingen
completer te maken: met meer en diverse ambulante zorg- en ondersteuningsvormen als
alternatief voor zorg gekoppeld aan een ziekenhuisbed
naadloos te organiseren: zonder onnodige (dubbele) intakeprocedures en minder
wachttijden tussen het aanbod van de verschillende partners in de geestelijke
gezondheidszorg

De RELING partners laten zich in deze hervorming leiden door de principes van de
herstelgeoriënteerde zorg.
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De 5 hoofdfuncties worden als een samenhangend geheel georganiseerd:
•
•
•
•
•

functie 1:
activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie & vroeginterventie,
screening en diagnosestelling;
functie 2:
ambulante intensieve behandelteams voor zowel acute als chronische psychische
problemen;
functie 3:
rehabilitatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie;
functie 4:
intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische
problemen wanneer een opname noodzakelijk is;
functie 5:
specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het
thuis vervangend milieu hiertoe niet in staat is.
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Limburg
Limburg kent 2 netwerken: RELING in west-Limburg en NOOLIM ( www.noolim.net ) in oostLimburg. Hierdoor is de volledige provincie Limburg betrokken bij de hervorming van de geestelijke
gezondheidszorg.
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Reling
Het netwerk Reling wordt gevormd door alle GGZ-voorzieningen uit het werkingsgebied, samen
met de eerste lijn en de patiënt- en familieorganisaties. Op die manier zijn alle voorzieningen die
verantwoordelijkheid dragen voor de behandeling en zorg van volwassen psychiatrische patiënten
betrokken. De meest recente netwerksamenstelling vindt je op de website.

