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Een blik terug

Verlenging Proeftuin 
‘Woonzorg in de Geestelijke 
Gezondheidszorg’ 
De Proeftuin ‘Woonzorg in de Gees-
telijke Gezondheidszorg’ liep eind 
november 2017 af.  De Vlaamse Ge-
meenschap verlengde de financie-
ring van de Proeftuin met 2 jaar voor 
pijler 3, namelijk het aanbieden van  
semi-residentiële woongelegenheden  
voor cliënten met het syndroom van 
Korsakov. Er worden 5 plaatsen voor-
zien in de regio Lede en 4 plaatsen in 
de regio Sint-Niklaas. 
In pijler 1, intensieve samenwerking 
met de Sociale Huisvestingsmaat-
schappij en partners uit de zorg, werd 
een duidelijke meerwaarde gezien 
waardoor de Vlaamse Gemeenschap 
een oproep gelanceerd heeft rond 
‘Aanklampende zorg naar zorgmijden-
de mensen met psychische problemen 
die sociaal huren’. Vanuit het Netwerk 
Geestelijke Gezondheid Aalst-Den-
dermonde-Sint-Niklaas werd op deze  
oproep ingetekend. 
Pijler 2, kortverblijf, werd stopgezet. 
Ondanks het feit dat er vanuit familie- 
organisaties vaak wordt gewezen 
op het nut van een functie als kort-
verblijf, bleek deze pijler niet aan te 
slaan.

Cohousing 
In 2017 werd de bouw gerealiseerd 
van 10 flats in kader van cohousing. 
We konden voor dit project rekenen 
op een subsidie van de Provincie 
Oost-Vlaanderen. Het cohousingpro-
ject staat open voor cliënten met een 
langdurige en ernstige psychische 
kwetsbaarheid. Het betreft ex-psy-
chiatrische patiënten die niet over 
een eigen woning beschikken of nood 
hebben aan een aangepaste woon-
omgeving én die geen behandeling 
meer nodig hebben in een voorzie-
ning binnen de geestelijke gezond-
heidszorg. De 1e bewoners konden 
hun intrek nemen in april 2018.

VZW Parcoer
In 2017 werd de “vzw Parcoer” op-
gericht in het kader van de uitbouw 
van een Psychosociaal Revalidatie- 
centrum binnen het Netwerk Gees-
telijke Gezondheid Aalst-Dender-
monde-Sint-Niklaas (GG ADS).
Tien partners van het Netwerk GG 
ADS hebben de krachten gebun-
deld, waaronder vzw Reymeers en 
het samenwerkend Psychiatrisch  
Centrum Ariadne. Ondertussen werd  
er een overeenkomst met het RIZIV 
afgesloten. De nieuw opgerichte vzw 
buigt zich verder over de realisatie 
van dit centrum dat gelokaliseerd 
zal zijn in de regio Dendermonde.

Samenstelling RvB en AV 
Er werd in 2017 een aanzet gedaan 
tot een nieuwe samenstelling van de 
Raad van Bestuur en Algemene Ver-
gadering van vzw Reymeers. Binnen 
deze vernieuwde samenstelling werd 
gekeken naar vertegenwoordiging 
vanuit zowel de cliënten- als familie-
organisatie.

Het cohousingproject staat open voor 
cliënten met een langdurige en ernstige 

psychische kwetsbaarheid.

De eerste bewoners 
konden hun intrek 
nemen in april 2018 
voor het cohousing-
project.
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Initiatief Beschut Wonen

BelRAI GGZ 

Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 
is op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen gestart 
met een onderzoek naar de bruikbaarheid van het BelRAI 
assessment systeem in de geestelijke gezondheidszorg 
in Vlaanderen. Meer specifiek focust de studie zich op de 
populatie van mensen met ernstige psychische aandoe-
ningen. Het is een gevalideerd beoordelingsinstrument 
waarmee zorgverleners op een gestandaardiseerde wij-
ze het functioneren van psychisch kwetsbare personen in 
kaart brengen. 

BelRAI resultaten bieden in de eerste plaats handvaten 
voor het opstellen van een begeleidingsplan van de per-
soon. Daarnaast kunnen ze ook dienen voor het kwali-
teitsbeleid zowel op organisatorisch als op beleidsniveau. 
Het Netwerk GG ADS werd in 2017 geselecteerd om mee 
te doen aan de eerste pilootstudie. Vanuit het initiatief be-
schut wonen werden 2 personeelsleden opgeleid om de 
BelRAI GGZ instrumenten af te nemen bij een 5-tal bewo-
ners. De vervolgstudie wordt momenteel voorbereid. Het 
initiatief beschut wonen stelde zich terug kandidaat om 
hier verder aan mee te werken.

Cijfergegevens Initiatief Beschut Wonen (IBW)

Het initiatief beschut wonen heeft een erkenning voor 62 
plaatsen, verspreid over de regio Aalst en Lede. We rich-
ten ons op volwassenen en ouderen die er omwille van 
hun psychiatrische problematiek (tijdelijk) niet in slagen 
om zelfstandig te wonen. Het gaat om personen die reeds 
in contact kwamen met één of andere vorm van psychi-
sche hulpverlening en extra hulp willen om weer een zo 
zelfstandig mogelijk leven op te bouwen met ondersteu-
ning van een vertrouwde hulpverlener.  

 

In 2017 kende het IBW een gemiddelde 
bezettingsgraad van 95,12%. 

Er werden 21 nieuwe opnames gerealiseerd en 19 bewo-
ners verlieten het initiatief, waarvan 5 een eigen woonst 
huurden, 1 bewoner naar een sociale woning verhuisde, 
1 bewoner terug bij zijn ouders ging wonen en 1 bewoner 
naar een Woon- en Zorgcentrum kon. Negen bewoners 
kenden een herval en werden terug opgenomen. 

Het merendeel van de verwijzingen gebeurt vanuit het 
samenwerkend Psychiatrisch Centrum te Lede, gevolgd 
door andere Psychiatrische Centra uit de regio. 

Ruim 44% van de bewoners kampt met schizofrenie of een 
andere psychotische stoornis, 23% heeft een aan mid-
delen gebonden stoornis en 15% heeft een stemmings-
stoornis. De gemiddelde verblijfsduur in beschut wonen  
bedraagt 5,8 jaar. Er zijn meer mannen (71%) dan vrou-
wen (29%)

BelRAI GGZ is een gevalideerd 
beoordelingsinstrument waarmee 
zorgverleners op een gestandaar-
diseerde wijze het functioneren van 
psychisch kwetsbare personen in 
kaart brengen.
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Activering

Decreet werk- en zorgtrajecten (W²-decreet) 

Op 13 oktober 2017 keurde de Vlaamse Regering het ont-
werp van besluit houdende de uitvoering van het decreet 
van 25 april 2014 wat betreft de werk- en zorgtrajecten, 
principieel goed. Het decreet richt zich op mensen met 
medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of so-
ciale (MMPPS) problemen die omwille van die redenen 
(tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te verrich-
ten. Het decreet stoelt op de visie van de participatie- 
ladder. 

De 6 treden van de participatieladder geven de partici-
patiegraad van mensen weer. Bij de uitwerking van dit 
decreet gaat het over de uitwerking van trappen 3 en 4. 
In het decreet zijn twee trajecten vervat en één aanbod: 
activeringstrajecten, trajecten maatschappelijke oriën-
tatie en een aanbod van arbeidsmatige activiteiten. Ac-
tiveringstrajecten zijn tijdelijke trajecten van maximaal 
18 maanden waarin aan mensen met MMPPS problemen 
een werk- én zorgbegeleiding wordt aangeboden met als 
doel deze mensen opnieuw te lanceren naar betaalde 
arbeid.  Met de trajecten maatschappelijke oriëntatie wil 
men mensen met MMPPS problemen toeleiden naar zorg 
en/of arbeidsmatige activiteiten. Het gaat over mensen 
met zware MMPPS problemen van wie wordt ingeschat 
dat ze op korte en middellange termijn niet meer betaald 
aan de slag kunnen gaan. Dit luik wordt ingeschoven in 
het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Arbeidsmatige 
activiteiten gaan over een vrijwillige, onbezoldigde bezig-
heid voor personen die door een MMPPS-problematiek 
niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere 
of beschutte tewerkstellingscircuit. Het betreft een aan-
bod van activiteiten onder begeleiding, in combinatie met 
zorg, gericht op de latente functies van arbeid.

Activiteitencentrum Sava

In het activiteitencentrum Sava werd in 2017 verder inge-
zet op het aanbieden van arbeidsmatige activiteiten voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid die omwille 
van sociale en/of psychische problemen de gewone ar-
beidssituatie (nog) niet aankunnen.  Aanvullend werd er 
dankzij de provinciale subsidie ingezet op doorstroom. 
Met de subsidie werd een activerende werkvloer ‘Door-
stroom van onbetaalde naar betaalde arbeid’ georgani-
seerd. Een 10-tal cliënten schreef zich in voor dit traject. 
Met de provinciale subsidie voor het project ‘Go Forward’ 
werd er extra aandacht besteed aan het voorzien van 
computers, vorming en het aanbieden van internet voor 
de doorstroommedewerkers om hen sterker te maken 
richting arbeidsmarkt.

 Cijfergegevens 

In 2017 werden in totaal 69 cliënten begeleid. Er startten 
29 nieuwe cliënten en 17 begeleidingen werden afgerond. 
De grootste doorverwijzers zijn GTB (VDAB), het initiatief 
beschut wonen en het dagcentrum vanuit het Psychia-
trisch Centrum in Lede. Ruim 41% van de cliënten heeft 
een stemmingsstoornis en 21% kampt met schizofrenie 
of een andere psychotische stoornis. De gemiddelde be-
geleidingsduur bedraagt 4 jaar. 
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5-jarig bestaan Ontmoetingscentrum ’t Evenwicht
In ’t Evenwicht kunnen mensen met psychosociale problemen elkaar 

ontmoeten en/of deelnemen aan allerhande activiteiten.  De belangrijkste 
doelstelling is het vormen van een veilige basis voor rehabilitatie, gericht op 

het leggen van sociale contacten, ontspanning en vrije tijd.
In juni 2017 werd het 5-jarig bestaan van het ontmoetingscentrum ’t 
Evenwicht gevierd. We konden rekenen op de helpende hand van vele 

vrijwilligers en maakten er een spetterend feest van. 

Vzw Reymeers is een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Ariadne en 
het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid Oost-Vlaanderen.

Vzw Reymeers maakt deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst-Dendermonde- 
Sint-Niklaas. Vanuit het Netwerk GG ADS neemt men deel aan zorgvernieuwingsprojecten met het 
oog op verdere vermaatschappelijking van de Geestelijke Gezondheidszorg.
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