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Voorwoord en disclaimer

Beste Vlaamse lezer,

Als gratis dienst bied ik je tips aan om je weg te vinden in de Vlaamse geestelijke 
gezondheidszorg (ggz).  

In mijn boeken Help, mijn partner heeft een depressie! en Help, mijn partner heeft een 
psychose! spreek ik immers over de Nederlandse ggz. 

In deze boeken ga ik in op het vijfvoudige afbrandrisico van de gezonde partner en 
geef ik de zeven punts LLOVERS-methode om dat afbrandrisico te verkleinen. Er staat 
informatie in over wie, wat en waar iets doet binnen de ggz.

Zowel in Nederland als in Vlaanderen werken psychologen, psychotherapeuten, 
psychiaters, huisartsen en verpleegkundig specialisten/psychiatrisch verpleegkundigen 
op ggz-gebied. De zaken met betrekking tot de ggz zijn in beide landen echter anders 
geregeld. Daarom deze aanvullende ondersteuning over de Vlaamse ggz.  De Vlaamse 
ggz verandert sterk. Daarbij komt nog de structuur met Federaal, Vlaams, Waals, 
Duitstalig en Brussels beleidsniveau. 
                                                                                         
Ik maak natuurlijk dankbaar gebruik van enkele Belgische websites waaruit ik diverse 
keren citeer. De Vlaamse ggz is erg complex georganiseerd, met een combinatie van 
Vlaamse en Federale (= Belgische nationale) bevoegdheden, met 2 verschillende 
parlementen: 

1. Op Vlaams niveau: het beleidsniveau ‘Welzijn, Volksgezondheid en Gezin’ (nu 
minister Jo Vandeurzen) en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer (achtergrond)
informatie en een snel overzicht vind je via:
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http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid 
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/vlaams-minister-van-welzijn-
volksgezondheid-en-gezin
https://www.zorg-en-gezondheid.be/geestelijke-gezondheidszorg

2. Op federaal niveau: het beleidsniveau ‘Sociale Zaken en Volksgezondheid’ (nu 
minister Maggie De Block) en de FOD/Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 
Meer (achtergrond)informatie en een snel overzicht vind je via:

http://www.health.belgium.be/nl/gezondheid
http://www.belgium.be/nl/gezondheid/gezondheidszorg
(Alle hiergenoemde websites kun je gebruiken als portal sites. De laatste bevat 
informatie over patiëntenrechten.)

Vooral op dit federale niveau is er sinds 2010 een grondige hervorming bezig van 
de geestelijke gezondheidszorg, die een veel grotere impact heeft dan het Vlaamse 
beleid hieromtrent. Het gaat vooral over de zogenoemde vermaatschappelijking van 
de geestelijke gezondheidszorg, door de realisatie van zorgnetwerken en zorgcircuits 
(vanuit de wetgeving, het zogenaamde Artikel 107). 
De officiële website is www.psy107.be. 

Lees de informatie op deze website. Op de FAQ-pagina vind je een korte samenvatting 
over het doel van de hervormingen en het verwachte effect voor de patiënt en de 
familieleden.

Ik citeer: 
“De oprichting van mobiele teams in het kader van de behandelteams in de thuisomgeving 
leidt tot een snellere toegankelijkheid (drempelverlagend) en het aanbieden van 
aangepaste zorg in de thuisomgeving. De psychosociale rehabilitatie zal de patiënten 
in staat stellen om zich opnieuw in de maatschappij en het beroepsleven te integreren.

Een bijkomend voordeel voor de patiënt is ontslagmanagement met het oog op (vroeg)
tijdig ontslag, filters voor opname en follow-up na de acute fase. De bedoeling is 
om de mogelijkheid op een terugkeer naar de thuisomgeving en op integratie in de 
maatschappij zo groot mogelijk te maken. Er dient ook nazorg voorzien te worden om 
wederopname zoveel mogelijk te voorkomen. De patiënten dienen beschouwd worden 
als partner en moeten dus ook betrokken worden in het overleg.

Op welke manier zullen patiënten en hun familie betrokken worden bij de ontwikkeling 
en evaluatie van de nieuwe projecten?

De patiënten- en familieorganisaties blijven een belangrijke partner in de vooropgestelde 
hervorming van de GGZ….”
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Erg nuttig vond ik ook de sites www.geestelijkgezondvlaanderen.be en www.vdip.be 
(vroege detectie en interventie bij psychiatrische (psychotische) stoornissen). Deze 
laatste site heb ik als voorbeeld genomen om bij een bepaalde stoornis je weg te vinden.
Ik bedank Ingrid Janssens, psychiater dr. Leo Kannerhuis, Brabant en Dag van Wetter, 
stafmedewerker patiëntenzorg Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem voor 
hun commentaar op een eerdere versie van het manuscript. 

Stef Linsen
psychotherapeut, psychiater
Nijmegen, december 2016
www.steflinsen-psychiatrie-partnerhulp.nl

DISCLAIMER
Aan dit e-book kunnen geen rechten worden ontleend. Het is niet meer en niet minder 
dan een ondersteuning en wegwijzer. Het vervangt nooit het professionele advies van 
een bevoegde hulpverlener. Bij twijfel of problemen is het altijd goed dat advies te 
vragen, want organisatorisch kunnen dingen veranderen. 
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I. Bij welke officieel erkende hulpverleners kun je
  met psychische problemen terecht in  
 Vlaanderen?

Een overzicht van officieel erkende hulpverleners in Vlaanderen vind je op  
www.geestelijkgezondvlaanderen.be. Daar vind je drie handige beginvragen met bij elk 
doorverwijzende links:
1. Waar kan je terecht?
2. Psychiater, psycholoog of therapeut
3. Hoe te behandelen?

Deze afbeelding van de webpagina van www.geestelijkgezondvlaanderen.be is niet 
volledig. De linkerkolom (Waar kan je terecht?) is langer dan op de afbeelding zichtbaar 
is. Als je naar de website gaat, zie je een uitgebreid keuzemenu met extra informatie. 

Belangrijk is natuurlijk het kopje In jouw regio. Hier kun je aan de hand van de extra link 
naar de sociale kaart, vinden welke therapeuten er zijn in jouw regio. 
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Ia.  Kosten

Als je in de tweede kolom Psycholoog aanklikt, staat er: “Voorlopig worden therapie-
gesprekken bij zelfstandig gevestigde klinisch psychologen nog niet terugbetaald door 
het RIZIV. Een aantal ziekenfondsen voorziet wel een gedeeltelijke tegemoetkoming 
voor behandeling en therapie bij klinisch psychologen. Meestal hebben ze een lijst 
van psychologen voor wie deze tussenkomst geldt. Vraag dit zeker eens na bij jouw 
ziekenfonds of klik op deze link voor een overzicht.”

Bij Psychiater staat: “Prestaties van psychiaters worden (gedeeltelijk) terugbetaald 
door je ziekenfonds.”

Bij Zelfstandige therapeuten staat: 

“Terugbetaling? 
Psychotherapie bij huisartsen of psychiaters wordt terugbetaald door de 
ziekteverzekering (RIZIV), maar bij andere zelfstandig therapeuten is dit niet het geval. 
Een aantal ziekenfondsen voorziet wel een gedeeltelijke tegemoetkoming voor therapie. 
Meestal hebben ze een lijst van therapeuten die zij kennen en goed vinden, voor wie 
deze tussenkomst geldt. Het Vlaams Patiënten Platform maakte een overzicht van 
welke mutualiteit wat terugbetaald en onder welke voorwaarden. Je kan dit overzicht 
hier terugvinden.

Een rondvraag van de CM bij ongeveer 1000 zelfstandige psychotherapeuten leerde 
ons dat 90% van hen tussen de 35€ en 50€ vragen voor een consult (gemiddeld 42,5€).”

Ib.  Hoe vind je een geschikte therapeut?

Op de website Geestelijk Gezond Vlaanderen vind je ook informatie over de manier 
waarop je een geschikte therapeut vindt. Ga hiervoor naar:
•	 Hoe vind ik een geschikte therapeut?
•	 Meer dan een goed gesprek

Via In jouw regio kun je vinden welke therapeuten bij jou in de buurt werkzaam zijn. 
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De verschillende regio’s op het kaartje zijn aanklikbaar: je komt vervolgens op een 
website met regiospecifieke informatie.  

De hyperlink sociale kaart op deze webpagina verwijst naar de website in het 
kader van een “Project gerealiseerd door de Vlaamse provincies en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, i.s.m. Vlaanderen, de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad 
en het Huis voor Gezondheid vzw.” Deze website wijst je verder de weg bij het zoeken 
naar een therapeut in jouw regio. Op de pagina FAQ hiervan, vind je snel wat je zoekt.

Informatie over Verslavingszorg vind je onder de kopjes:
•	 Zorg op maat (zie de schermafdruk hierna)
•	 Andere vormen van hulpverlening
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Ic.  Informatie over een bepaalde psychische 
 aandoening

Een alfabetisch overzicht van de verschillende psychische aandoeningen, is opgenomen 
in het wegwijsoverzicht; telkens voorzien van verdere hyperlinks. 

Deze website is ook een prima startpunt voor al je vragen over de Vlaamse ggz en 
psychische klachten.

Id. Nieuwe spelers op het gebied van de Vlaamse
 geestelijke gezondheidszorg

De samenwerking tussen patiënten/ervaringsdeskundigen, betrokken familieleden en 
hulpverleners binnen de Vlaamse ggz verandert sterk. Deze samenwerking speelt zich 
niet alleen af in de regionale ggz-netwerken. 

Sinds 2012 speelt hierin ook het Vlaams Herstelplatform (vanuit de VVGG) een belangrijke 
rol, als draaischijf voor verschillende initiatieven en werkgroepen, bijvoorbeeld rond 
kwartier maken, hertstelacademies, opleidingen voor ervaringswerkers; steeds vanuit 
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de triade patiënten-familie-hulpverlening. Bij deze nieuwe initiatieven spelen de diverse 
patiënten- en familieverenigingen een belangrijke rol. Deze organisaties bestonden al 
langer, maar winnen steeds meer aan belang. 

De belangrijkste patiënten- en familieverenigingen zijn:
•	 Vlaams patiëntenplatform
•	 OPGanG* 

*Op deze site staan ook de onderliggende patiëntenverenigingen vermeld. De twee 
grootste hiervan zijn: www.uilenspiegel.net en www.upsendowns.be (vereniging voor 
personen met een bipolaire stoornis of chronische depressie en hun omgeving).

De website www.herstelplatform.be, is nog in voorbereiding. Je vindt daar informatie 
over het WRAP: “Wellness Recovery Action Plan (in het Nederlands  het ‘herstelactieplan 
voor welbevinden’). Het is een cursus waarin je een individueel plan maakt en op zoek 
gaat naar acties die in je dagelijks leven helpen. Ze helpen omdat je vanuit je eigen 
ervaringen vertrekt.”

www.familieplatform.be schrijft “Wat doen we? Het Familieplatform bevordert en 
stimuleert een evenwaardige en actieve deelname van familiebetrokkenen aan 
de vermaatschappelijking van zorg. Concreet vraagt dit een open en dynamische 
houding van zorgverstrekkers, familiebetrokkenen en beleid. Daartoe ontwikkelt het 
Familieplatform een visie op familievriendelijke gezondheidszorg.”

Ten slotte noem ik nog http://nl.similes.be: “Similes is een vereniging voor gezinsleden 
en nabij betrokkenen van personen met psychische kwetsbaarheid. Similes verenigt 
partners, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden... kortom iedereen die betrokken 
is bij een persoon met een psychische kwetsbaarheid en los van het feit of deze persoon 
thuis woont of is opgenomen in een ziekenhuis of beschut of zelfstandig woont.”

Ie. Categorale zorg (voor een specifieke doelgroep) 

Onder categorale zorg valt bijvoorbeeld verslavingszorg. Dit is in België en Vlaanderen 
geen afzonderlijke sector (zoals in Nederland) maar gewoon een onderdeel van de 
geestelijke gezondheidszorg. Datzelfde geldt meestal ook voor de zorg rond andere 
specifieke doelgroepen. Op die manier zijn er binnen elke regio verschillende zorgcircuits 
rond specifieke noden of doelgroepen, met vooral wisselsporen tussen een generieke/
reguliere zorg met specifieke/categorale behandeling en ondersteuning waar nodig 
(ook volgens de principes van getrapte zorg). 

De uitbouw van het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen, is daarvan een 
voorbeeld  (zie www.verbindendsprekenmetpsychose.com).
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II. Specifiek over psychose: 
 de website Vroege Detectie en Interventie bij
 Psychiatrische (Psychotische) Stoornissen

Op de homepage van de website http://vdip.be/, zoals je hieronder ziet, vind je veel 
waardevolle informatie.

IIa.  Wat is psychose? 

Het tabblad Over psychose geeft je de nodige nuttige, bondige informatie over 
psychoseverschijnselen, met hyperlinks naar een folder (www.flippen.be) en een 
checklist (www.vroegdetectie.be).

De VDIP-teams die op de site worden genoemd, zijn een soort mobiele teams, vooral 
gericht op vroegdetectie en -interventie. Deze zijn er gekomen vanuit de Vlaamse 
overheid. Naast huisartsen in de eerste lijn is er ook actieve samenwerking met 
andere thuiszorgwerkers (zie www.vlaamsesels.be: “… Een Samenwerkingsinitiatief in 
de EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) heeft als doel de kwaliteit van de zorg rond de 
individuele patiënt binnen zijn regio te optimaliseren.”
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IIb. Laagdrempelige en snelle hulp bij psychose

Het aanbod van VDIP staat beschreven onder www.vroegdetectie.be. Dat ziet er 
laagdrempelig, snel en praktisch uit. De diverse regionale kantoren kun je direct 
aanklikken.

Ik kom terug op de opmerkingen in het voorwoord over de reorganisatie van de 
Vlaamse ggz. Laagdrempelige hulp wordt steeds meer ‘op de kaart gezet’. Daarbij zijn er 
zowel intramuraal/residentieel werkende ggz-teams (psychiatrische ziekenhuizen (PZ), 
psychiatrisch verzorgingstehuizen (PVT)) en psychiatrische afdelingen in een algemeen 
ziekenhuis (PAAZ), naast verschillende andere soorten teams die vooral extramuraal/
ambulant/mobiel werken, bijvoorbeeld centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), 
initiatieven voor beschut wonen (IBW) en mobiele behandel- en crisisteams. 

Deze mobiele behandel- en crisisteams zijn er pas gekomen vanuit de samenwerking 
in regionale ggz-netwerken (art. 107) en worden nog steeds verder uitgebouwd, met 
nog heel wat verdere plannen rond een ruimere verspreiding binnen elke ggz-regio. 
Strikte modellen of structuren zijn er echter nog niet. Deze moeten nog worden 
uitgekristalliseerd. 

IIc.  Audiovisuele informatie (YouTube) 

Op de pagina YouTube en Psychose staan diverse YouTube-filmpjes die alles 
aanschouwelijk maken; psychose verschijnselen, hoe het is ná de psychose, enzovoorts.

IId.  Extra nuttige en aanvullende informatie en links bij
 psychose 

Onder het tabblad Links vind je deze websites: 
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http://www.vroegdetectie.be
http://vdip.be/?action=onderdeel&onderdeel=402&titel=Mediatheek
Onder tabblad http://vdip.be/?action=onderdeel&onderdeel=211&titel=Links


Deze website is gericht op de psychotische stoornissen en niet algemeen op psychische 
aandoeningen. De indeling is duidelijk met korte, praktische teksten en voorzien van 
goede hyperlinks.

In combinatie met de eerder besproken website Geestelijk Gezond Vlaanderen, kun je 
vlot je weg naar hulp vóor en informatie óver psychose vinden.
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