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Kencijferrapporten Groep LITP
In 2011 zijn er twee nieuwe rapporten Kencijfers “zorg” gepubliceerd door de beleidsvoorbereidende cel. Deze rapporten zijn integraal te lezen op onze website www.litp.be afdeling Groep LITP, rubriek rapporten). Het betreft het rapport “kencijfers zorg aan
volwassenen Groep LITP, data-analyse van de jaargangen 2007-2008-2009” en het rapport “kencijfers werking Kind in Nood”.
De in onze rapporten verzamelde gegevens werden niet uitgekozen voor een wetenschappelijk onderzoek naar diagnoses of behandelingen, maar wel vanuit de optiek van
beleidsvoorbereidend onderzoek. Onze kencijfers dienen dan ook potentieel tot indicatoren te kunnen uitgroeien. Een indicator geeft aan in welke mate een beleidsdoelstelling
gerealiseerd wordt. De keuze van de kencijfers is dan ook bepaald door de criteria die de
Monitoringscommissie hanteerde bij het opstellen van de eerste vijf beleidsindicatoren
in de CGG.
• Beperkt: de cijfers moeten overzichtelijke informatie bieden over de doelgroep en de
verstrekte zorg. Vandaar dat de set beperkt blijft tot een handvol items.
• Relevant: de items moeten aansluiten bij de informatiebehoefte van het management.
Deze behoefte is uiteraard bepaald door het beleidsvraagstuk, waar het onderzoek van
vertrekt: namelijk reconversie van de CST-centra. Een item zoals “beroep ouders” bijvoorbeeld zal dan in deze context minder relevant zijn.
• Eenvoudig: bij de statistische presentatie werd in dit stadium geopteerd voor een lineaire weergave van de items in percentages en niet voor combinatie van gegevens
in kruistabellen. De complexiteit van de diagnose werd herleid tot een enkelvoudig
item.
• Causaal: de cijfers moeten een verband zichtbaar kunnen maken tussen een beleidsbeslissing enerzijds en haar effecten naar doelgroep of verstrekte zorg anderzijds.
• Tijdig: de cijfers moeten via de hoger beschreven weg snel en routinematig kunnen
geleverd worden. Vandaar dat vertrokken werd van de mogelijkheden van de huidige
rapportagetools en bestaffing, eerder dan te opteren voor een door externe instanties
geïmplementeerd researchmodel.
In het rapport “volwassenzorg” zijn volgende kencijfers opgenomen:
Woonplaats - verwijzers - zorgvragen - leeftijdsverdeling- beroep - diagnose - wachttijd
en behandelduur.
In het rapport “Kind in Nood” zijn bijkomend nog volgende cijfers opgenomen:
Onderwijsniveau kind en ouders - hoofdinkomsten ouders - leefsituatie - Kopp-problematiek - inzetbare personeelsequivalenten - niet opdagers per zorgactiviteit - indirecte
activiteiten zorgverstrekkers - aard afsluiting - evaluatie patiënt.
Elk kencijfer is van kernboodschappen voorzien en deze zijn intern gecommuniceerd op
personeelsvergaderingen, medisch raad en bestuursvergaderingen.
Deze rapporten vormen een bron van informatie tot verder hypothese toetsend onderzoek. Zij zijn passend in de bestuurdersbeslissing om de professionele zorg, verstrekt
door de afdelingen van Groep LITP, in partnerschap met derden uit te bouwen zodat de
cliënt een naadloze zorg kent en dit zo dicht mogelijk in de woonomgeving. Om dit blijvend te realiseren dienen wij zicht te hebben op:
– de actuele en de veranderende zorgvragen van cliënten;
– ons zorgaanbod dat complementair is met dat van de partners;
– ons zorgaanbod dat congruent is met de huidige en toekomstige verwachtingen van
de subsidiërende overheden;
– de nodige competenties van de medewerkers om onze opdrachten waar te maken.

handboek zorg opgemaakt en dit volgens
de richtlijnen van het VAPH.

2. Beschut Wonen West Limburg (zie
www.litp.be, afdeling Beschut Wonen
West-Limburg, rubriek speciale projecten)
Aansluiting Psylos
Sport en recreatie is belangrijk voor bewo-

ners Beschut Wonen en de deelnemers
aan dagactivering. Om dit systematisch op
te nemen in het aanbod hebben wij ons
aangesloten bij de Vlaamse Federatie voor
sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg Psylos vzw. Intussen wordt er
deelgenomen aan de regionale zaalvoetbalcompetitie en aan verschillende sportieve
acties.

3. K&J CGG (zie www.litp.be, afdeling
CGG/litp, rubriek projecten verbonden
aan de kinder- en jongerenwerking)
Opvoedingswinkel Maasland (zie www.opvoedingswinkelmaasland.be)
Gezamenlijke inzet van middelen van de
Provincie Limburg, de 5 Maaslandse
OCMW’s en gemeenten en het CGG/litp
maakt de Opvoedingswinkel Maasland mogelijk.
De Opvoedingswinkel Maasland telt twee
halftijdse medewerkers en wordt gecoördineerd door het CGG/litp Maasland.
In de overeenkomst besluiten de partners
om in elke gemeente van het Maasland opvoedingsondersteuning aan te bieden met
aanvankelijk een klemtoon op het pedagogisch advies. Elke gemeente krijgt zes uur ter
beschikking om dit aanbod uit te werken.
Elke gemeente gaat in op het voorstel om in
de beginfase drie uren pedagogische adviesfunctie vast te leggen. De overige drie uren
kunnen besteed worden aan overleg, netwerking en aan andere functies van opvoedingsondersteuning zoals het organiseren
van vorming.
Samenspel in Kleuren
Het project Samenspel in Kleuren is in
Maasmechelen actief dankzij projectmiddelen van “Managers voor Diversiteit”. Eerste
opzet is een ontmoetingsgroep voor ouders
en niet-schoolgaande kinderen met als doel
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Daarnaast worden ook
huiskamerbijeenkomsten ingericht, waar
opvoedthema’s besproken worden in groep
bij een gastvrouw thuis (cfr. Tuppercare methode). In totaal hebben we 178 gezinnen
bereikt met dit project, voor de ontmoetingsgroepen en huiskamerbijeenkomsten.
Speel’wij
Coproductie met Opvoedingswinkel Genk,
Kind en Gezin in de schoot van vzw PAS. Ontmoetingsplaats voor ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken met focus op
opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Aanbod in twee wijken van
de gemeente Genk.
Opstap
Voorschoolse werking gericht op ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning. In opdracht van de Stad Beringen en
uitgevoerd door CGG.
Ontmoetingsgroep
In september 2010 gestart met een nieuw
groepsaanbod voor jongeren vanaf 16 jaar
met een chronische psychiatrische problematiek . Dit aanbod is tot stand gekomen
vanuit het Limburgs Zorgcircuit K&J (ingebed in SPIL) en wordt concreet uitgevoerd

door CGG campus Genk en KPC (Kinder Psychiatrisch Centrum).
In 2011 werd de methodiek onderzocht en
geëvalueerd in het kader van een derdejaars
projectgroep binnen de opleiding Sociaal
Agogisch Werk van de KHLim.
Uitbreiding van dit aanbod naar het Noorden van de provincie werd voorbereid en is
voorzien voor de zomer van 2012.
Creatieve groepstherapie
In 2010 werd in de vier kinderteams van het
CGG gewerkt met het in Genk ontwikkelde
model van creatieve groepstherapie voor lagereschoolkinderen en pubers. Deze vorm
van groepstherapie maakt gebruik van creatief werken met materialen en leent zich bij
uitstek als alternatief medium om toegang
te krijgen tot de innerlijke belevingswereld,
naast een verbale communicatie in groep,
om een psychotherapeutisch proces op gang
te brengen.
De methodiek werd in 2011 verder uitgewerkt binnen een intervisiegroep en opgenomen in het standaard therapeutische
aanbod.
Kind in Nood
Het project KIN heeft eind 2011 een extra bijdrage van de gemeenten Leopoldsburg, Ham
en Tessenderlo ontvangen waardoor een uitbreiding van het aanbod mogelijk is.

4. CAR, Centrum voor Ambulante
Revalidatie CST (zie www.litp.be, afdeling CST, rubriek projecten)
Peuters en kleuters met ASS als expliciete
doelgroep CAR
Binnen zowel CST-Genk als CST-Hasselt heeft
men zich in 2011 meer toegelegd op de behandeling en begeleiding van peuters en
kleuters met een autisme spectrum stoornis
en/of een verstandelijke beperking. In kader
hiervan werd voor onze gezamenlijke
vormingsdag met de PHL Sigrid Huygen, als
ergotherapeute verbonden aan De Appelboom, uitgenodigd. Zij bracht ons meer kennis bij rond de cognitieve en fijn motorische
training bij laag functionerende kinderen
met autisme. Het CST werkt tevens samen
met haar aan de evaluatie van de HUSI (een
diagnostisch begeleidingsinstrument). Voor
2012 staan er nog meer intensieve vormingsmomenten op het programma.
ICF als denkkader
Om de visie rond onze werking beter in kaart
te kunnen brengen, maakten we samen met
de overige centra voor ambulante revalidatie
de keuze voor het bio-psychosociale model
en I.C.F. (Internationale Classificatie van het
menselijk Functioneren) als kader voor een
dynamische, functionele, handelings- en
contextgerichte diagnostiek. Een hande-

lingsdiagnoseformulier werd opgesteld en
er werd een aanzet gegeven om de verslaggeving hieraan aan te passen.

laagdrempelig aanbod voor deze kwetsbare
doelgroep en de teams blijvend te sensibiliseren voor de problematiek van asielzoekers.

Export van kennis
Vanuit de ergotherapeuten in CST-Hasselt
werd samen met de PHL, het Tropisch instituut voor geneeskunde en de Universiteit
Gent meegewerkt aan de ontwikkeling van
het SES (Stimulate-Enjoy-Safety) programma
waarmee men in Ethiopië de spelontwikkeling van kinderen tracht te stimuleren. De
theoretische principes aangaande spel en
spelontwikkeling werden aangevuld met de
praktische en theoretische inzichten voortkomend uit de ervaring in het behandelen
van kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen. Deze samenwerking leidde tevens tot een publicatie in het jaarboek
Ergotherapie 2011.

Groepsaanbod mindfulness based cognitive
therapy (mbct): oefenen in opmerkzaamheid
Prevalentiecijfers tonen aan dat depressie
een belangrijk ziektebeeld is binnen de geestelijke gezondheidszorg waarbij er een grote
kans is op herval. In de volwassenenteams
van het CGG/litp worden daarom cursussen
MBCT in groep georganiseerd. Preoccupatie
met negatieve cognities speelt een grote rol
in het herval in depressie. Wetenschappelijk
onderzoek heeft aangetoond dat Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) de
kans op herval in depressie significant kan
verminderen. Bij deelname aan de MBCT-cursus leren de deelnemers principes uit de cognitieve gedragstherapie toe te passen om zo
“anti-depressief” te handelen en adequaat
om te gaan met het typische negatief denken van depressie. Ze trainen gedurende 8
weken in “opmerkzaamheid” en leren wetenschappelijk onderzochte strategieën aan om
de kans op herval van depressie duidelijk te
verminderen. Na 3 maanden volgt er een follow-up sessie in groep om na te gaan op
welke manier de deelnemers nog steeds gebruik maken van de aangeleerde technieken
in hun dagelijks leven. Het afgelopen jaar organiseerden we drie cursussen; 2 groepen
gingen door in CGG Maasland en 1 groep in
CGG Hasselt. Dit aanbod wordt gecontinueerd.

ADHD en ouderbegeleiding
Binnen de ADHD-werkgroep van de begeleidende diensten in Genk (nl. CST-Genk, CGG,
KPC, Opvoedingswinkel Genk, STOP 4-7 project, VCLB Genk en CLB van het gemeenschapsonderwijs) werd de uitwerking van de
cursus ouderbegeleiding voor Turkssprekende ouders van een kind met ADHD voltooid. Deze cursus werd uitgewerkt door
CST-Genk, het STOP 4-7 project en beide
CLB’s, die elk een sessie zullen geven. Vanuit
het CGG zal de procesbegeleiding gebeuren.

MIND SPRING: doelgroep asielzoekers
Mind-Spring is een preventief psycho-educatieprogramma voor asielzoekers, gegeven
door erkende vluchtelingen (trainers), die
hiervoor een opleiding hebben gevolgd,
samen met een professionele hulpverlener
uit verschillende diensten van de geestelijke
gezondheidszorg.
Doelstelling van het programma is dat een
kwetsbare groep van vluchtelingen en asielzoekers informatie en advies krijgt om psychosociale klachten te kaderen, te begrijpen
en aan te pakken.
Bovendien krijgen de trainers de gelegenheid om werkervaring op te doen en zich te
profileren binnen de welzijns- en gezondheidszorg. Het nieuwe is dat de groep doorgaat in de taal van de vluchtelingen en dat
een tolk beschikbaar is voor de hulpverlener.
Vanuit het CGG/LITP hebben 3 hulpverleners
de opleiding tot co-begeleider gevolgd. In
2011 zijn 5 groepen opgestart, waarvan er 4
met succes zijn voltooid. Eén groep werd
vroegtijdig afgesloten bij gebrek aan voldoende kandidaten.
We beogen hiermee te voorzien in een zinvol

Situering van ons aanbod

6. REVAL
Therapeutisch revalidatieprogramma voor
CVS (Chronisch Vermoeidheid Syndroom) en
fibromyalgie

Adressen:
Ambulante Revalidatiecentra

Reval Hasselt, Ilgatlaan 11 b1,
3500 Hasselt, 011/28.68.30
Reval Genk-Maasland, Weg naar As 54 b 41,
3600 Genk 089/32.38.50
Reval Noord-Limburg, Kliniekstraat 2,
3920 Lommel 011//54.49.11
Reval West-Limburg, Eeuwfeestplein 33,
3582 Beringen 011/45.84.80
Dagactiviteitencentra/Arbeidszorg

In samenwerking met de dagkliniek van het
Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk werd
enkele jaren geleden een multidisciplinair revalidatieprogramma voor CVS- en fibromyalgiepatiënten ontwikkeld. Na een intensieve
opvolging in het ZOL (Ziekenhuizen OostLimburg) kunnen deze patiënten in Reval
Genk terecht voor een meer langdurige nazorg. Het therapeutisch programma is ingebed binnen het bestaande multidisciplinaire
aanbod van het revalidatiecentrum.
Daar waar in eerste instantie de nadruk lag
op de fysio- en kinesitherapeutische behandeling, werd het aanbod in de loop van 2011
uitgebreid met een specifiek psychotherapeutisch luik. Dit project zal jaarlijks, zowel
intern als met de dagkliniek, geëvalueerd
worden. De voorbije jaren constateren we
een gevoelige toename van het aantal CVSen fibromyalgiepatiënten die dit nazorgprogramma volgen in Reval Genk.
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Ons dienstenaanbod
Voor een meer uitgebreide kennismaking
van het zorgaanbod Groep LITP verwijzen
wij naar onze website www.litp.be

A. Zorgaanbod gericht op preventie

CAR (CST) Hasselt
Ilgatlaan 11 b2, 3500 Hasselt, 011/28.68.50
CAR (CST) Genk
Molenstraat 60B b1, 3600 Genk, 089/35.03.37

5. CGG VOLWASSENENTEAMS (zie www.
litp.be, afdeling CGG, rubriek speciale
projecten)
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Jaarrapport

Aktief, Weg naar As 54 b11
3600 Genk 089/32.97.70
De Link, Eeuwfeestplein 33
3582 Beringen 011/45.84.82
BWWL – De Schans, Pastoor Paquaylaan 123/1
3550 Heusden-Zolder
011/43.38.70 BWWL
011/57.41.62 De Schans
Dienst Gespecialiseerde Oriëntering
DGO Hasselt
Ilgatlaan 11 b6, 3500 Hasselt, 011/28.68.78
DGO Genk
Bretheistraat 125, 3600 Genk, 089/86.14.38
Centra Geestelijke Gezondheidszorg
CGG/litp Maasland, Koning Albertlaan 35 b2
3630 Maasmechelen 089/77.47.74
CGG/litp St;-Truiden, Toekomststraat 17
3800 Sint-Truiden 011/68.59.36
CGG/litp Beringen, Pastoor Grausstraat 14/1
3583 Paal-Beringen 011/42.49.31
CGG/litp Heusden-Zolder Kind in Nood, Noordberm 65
3550 Heusden-Zolder 011/87.47.12
CGG/litp Genk, Weg naar As 54 b 31
3600 Genk 089/32.97.77
CGG/litp Overpelt, Dorpsstraat 117
3900 Overpelt 011/64.53.10
CGG/litp Hasselt, Ilgatlaan 11 b3
3500 Hasselt 011/28.68.40
LDSST vzw
Ilgatlaan 11 b7, 3500 Hasselt
011/28.68.76
Thuisbegeleidingsdienst Dementie vzw
Ilgatlaan 11, 3500 Hasselt
011/28.68.55

LDSST vzw: deze dienst biedt logopedische
screening aan in de kleuter- en lagere scholen van 21 Limburgse gemeenten. Vroegtijdige detectie van taalmoeilijkheden en
doorverwijzing naar professionele hulpverleners voorkomt verdere probleemontwikkeling en bevordert de revalidatie. De screening
is zodanig georganiseerd dat de screenende
logopedist nooit naar de eigen praktijk kan
toeleiden.
Zelfmoordpreventie in de CGG’s: in opdracht
van de Vlaamse overheid realiseren de CGG’s
psycho-educatieve programma’s in scholen,
politie, verenigingen en diensten om enerzijds de emotionele draagkracht en communicatie te versterken en anderzijds om
leerkrachten, hulpverleners en politie adviezen te geven in juiste omgangstijlen bij zelfmoordpreventie.
Thuisbegeleiding Dementie Limburg vzw: de
Groep LITP is hierin partner met de vzw Bejaardenzorg-Grauwzusters Limburg. De
dienst heeft zich ontwikkeld tot een mantelzorghuis voor jongdementie. Tweemaandelijks is er een ontmoetingsavond met een
20-tal mantelzorgers gericht op ervaringsuitwisseling, het versterken van de eigen
draagkracht en het zoeken naar oplossingen
om voor jongdementerenden een gepaste
opvang te creëren.
In-zicht: dit loopbaancentrum is ingebed in
de Dienst Gespecialiseerde Oriëntering en
versterkt je competenties om je loopbaan actief te sturen. Jaarlijks kennen 180 personen
een loopbaantraject, de helft van de deelnemers behoort tot een kansengroep. Actief je
loopbaan kunnen sturen leidt tot een grotere jobtevredenheid waardoor “langer werken” mogelijk wordt.

2011
B. Diagnostiek en indicatiestelling
DGO: de Dienst Gespecialiseerde Oriëntering
voert als Gespecialiseerde Advisering (GA), in
opdracht van de VDAB, GTB (Gespecialiseerde TrajectBegeleiding), het VAPH
(Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap), OCMW’s en mutualiteiten, voor
personen met een (arbeids)handicap
screenende en indicerende diagnostiek uit.
Op basis hiervan worden adviezen verstrekt
om, als persoon, via een gepast traject tot
maximale (arbeids)integratie te komen.
CGG, Reval, CAR, Beschut Wonen: binnen elk
behandelaanbod is er een fase van diagnostiek en indicatiestelling. Hierin wordt maximaal gebruik gemaakt van bestaande
informatie, aangereikt door de cliënt, huisarts of specialistische dienst. Deze diagnostiek en indicatiestelling is gericht op het
realiseren van een behandel- of begeleidingsaanbod op maat geleverd door de
dienst of om een gepaste verwijzing te doen.

C. Zorgverlening gericht op intensieve
behandeling
CGG: het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg staat open voor kinderen, volwassenen en ouderen met ernstige psychische
of psychiatrische stoornissen of met het risico op ontwikkeling hiervan. Het CGG biedt
ambulante multidisciplinaire dienstverlening aan op maat van de zorgvrager.
CAR: de Centra voor Ambulante Revalidatie
(CST-Genk en CST-Hasselt) zijn erkend door
het RIZIV en het VAPH. Zij richten zich in
hoofdzaak op kinderen en adolescenten met
nood aan een intensieve, multidisciplinaire,
ambulante en langdurige behandeling gericht op het maximaal realiseren van functionele en psychosociale competenties en op
een betere afstemming van de omgeving op
de specifieke noden van de persoon. Zij richten zich ook tot personen van alle leeftijden
met een stotterproblematiek (CST-Genk) of
met een gehoorstoornis (CST-Hasselt).
Reval: de Revalidatiecentra voor ambulante,
psychosociale revalidatie zijn erkend door
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het RIZIV en het VAPH. Zij richten zich op volwassenen met nood aan een multidisciplinaire, ambulante, langdurige behandeling
gericht op het maximaal realiseren van functionele en psychosociale competenties.

Kencijfers
Voor een omstandige toelichting van onderstaande cijfers verwijzen wij naar de diverse jaarverslagen van de afdelingen.
Deze zijn te vinden op onze website www.litp.be

1. Herkomst
Tabel: herkomst van de cliënten per afdeling Groep LITP en naar Limburgse welzijnsregio
Regio

BWWL

CGG

CAR

DGO

Reval

Diagram herkomst van de cliënten Groep LITP,
alle afdelingen

DAC

Totaal

NOORD

773

2

92

48

MIDDEN

1843

431

345

108

76

2803

863

74

202

73

142

1413

MAASLAND

1132

37

141

26

8

1344

ZUID

414

79

194

28

3

718

79

5

106

8

6

204

5104

628

1080

291

235

7397

WEST

59

204

915

59

2. Verwijzers

90

Histogram in percentages van de verwijzende
instanties per afdeling

80

ACTIV, %

Minderjarigen

Zuid
Maasland
West

2803
1413

Totaal

Noord

Buiten

1344

Niet-Limburg

De twee regio’s (Noord en Zuid) waar Groep LITP
enkel via DGO en CGG actief is, zijn sterk ondervertegenwoordigd in het aanbod Groep LITP in
verhouding tot de bevolking.
Drie units hebben een belangrijke regionale
oriëntatie:
• BW: 95 % uit regio West
• AKTIEF: 86% uit regio Midden
• CST: 70% uit regio Midden
Het cliëntbereik van een afdeling zegt niets over
de grootte van de personeelsequipe van die afdeling, deze wordt ook bepaald door de zorgintensiteit die geboden wordt door de afdeling.

915

718

D. Zorgverlening gericht op psychosociale rehabilitatie

Kernboodschap

Midden

%

Diagram hoofddiagnoses CAR (CST)

REVAL%

70
60

Diagnoses CAR Genk en Hasselt 2011

DGO%

BWWL vzw: de dienst Beschut Wonen WestLimburg richt zich op volwassenen met een
ernstige en langdurige psychiatrische problematiek, die beperkt zijn in hun sociaal
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functioneren en niet beschikken over een voldoend ondersteunend thuismilieu. Ondersteuning bieden op maat in wonen en in
psychosociale ontwikkeling is hier de kernopdracht.
DAC: de DagActiviteitenCentra Aktief, De Link
en De Schans richten zich op volwassenen
met ernstige en/of langdurige psychiatrische
problemen, die geen residentiële opvang
nodig hebben. Deze centra bieden ondersteuning bij het uitbouwen van een dagstructuur, het vinden van een zinvolle
bezigheid, het leggen en onderhouden van

CST%

30

Geen stoornis

CGG%

12

12 5
28 2

Gehoorstoornis

71

Aandachtsstoornissen
zonder hyperactiviteit
Stotteren

5

20

BW%

95

10

Kernboodschap

Gedrag en/of
emotionele stoornissen
Hyperkinetische stoornissen

2

VDAB-FTB

Ouderenzorg

Kind- en Jeugdzorg

Gehandicaptenzorg

Bijz. Jeugdzorg

Welzijn

CLB School

Omgeving

Justitie

Eigen initiatief

Gezondheidszorg

Topcategorie verwijzer:
• DGO: vdab/gtb 67%
• CST: onderwijs 56%
• Andere units: Gezondheidszorg (50 tot 82%)

Andere + onbekend

0
182
62

Pervasieve
ontwikkelingsstoornissen
Specifieke ontwikkelingsstoornissen motoriek
Ontwikkelingsstoornissen
schoolse vaardigheden
Ontwikkelingsstoornissen
taal en/of spraak

24

128

Overzicht van de hoofddiagnoses per afdeling

3. Diagnoses

Syndroom van asperger

Volwassenen
Diagram hoofddiagnoses volwassenen exclusief DGO, deze
afdeling kent een ander classificatiesysteem en een niet
handicap specifiek aanbod ‘loopbaanbegeleiding’

Doelgroepen BW

Kernboodschap

Doelgroepen CGG
Persoonlijkheidsst.

8

Persoonlijkheidsst.

491

11
830

Aanpassingsst.

Aanpassingsst.
Somatoforme st.

Somatoforme st.

Angststoornissen

Angststoornissen
614

914

Persoonlijkheidsst.
516

7

Stemmingsst.

Stemmingsst.

Psychosen

Psychosen

15

Aanpassingsst.

Afhankelijkheid

Somatoforme st.

Afhankelijkheid

601

Nevendoelgroepen

Nevendoelgroepen

616

Angststoornissen

CAR (CST) kent een nieuwe conventie ten aanzien
van het RIZIV. Hierdoor moet de doelgroep complexe ontwikkelingsstoornissen een afbouw kennen tot 30% van de behandelcapaciteit. In 2011 is
deze doelgroep goed voor 55%, in voorgaande jaargangen was het aandeel tussen 70 en 80% van de
behandelcapaciteit.

Niet gespecifieerd

Niet gespecifieerd
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Doelgroepen DGO

Afhankelijkheid
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Diagnoses CGG K en J

Doelgroepen Reval

44

97
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Andere
Stemmingsst.

Stemmingsst.

136

Psychosen

Psychosen

Opmerking: CAR (CST) kent 28 volwassenen in haar aanbod
‘stotteren’ en ‘gehoorstoornis’. Deze zijn opgenomen onder de
rubriek ‘andere hoofddiagnose’.

Afhankelijkheid

Afhankelijkheid

Nevendoelgroepen

Nevendoelgroepen

Niet gespecifieerd
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Somatoforme st.
Angstst.
Stemmingsst.

67
3
1

248

• De hoofddoelgroepen bij BW, REVAL en ACT zijn stemmingsstoornissen en psychosen. (44 -67%)
• Hoofddoelgroepen CGG zijn stemmingsstoornissen (20%),
angststoornissen (10%), aanpassingsstoornissen(17%) en niet
gespecificeerd(14%)
• Het aparte registratiesysteem van DGO is niet echt te vergelijken met DSM. Zo betekent “andere”: geen psychiatrische
problematiek maar wel fysische of zintuiglijke beperking.
• Persoonlijkheidsstoornissen zijn belangrijke doelgroepen in
CGG en ACTIEF (23-28%)

Psychosen
Afhankelijkheid

Niet gespecifieerd

– Desinstitutionalisering: intensieve en gespecialiseerde ambulante zorgvormen als alternatief voor een ziekenhuisopname.
– Inclusie: revalidatie en rehabilitatieopdrachten waarbij samenwerking met onderwijs, cultuur, arbeid, sociale huisvesting, … noodzakelijk is.
– Decategoralisatie: via zorgcircuits en netwerken een samenwerking realiseren tussen en
met de ouderenzorg, ggz, de sector voor personen met een handicap en justitie.
– Intensifiëring: intensifiëring van de zorg binnen de ziekenhuizen.
– Consolidatie: regularisatie van de verschillende pilootprojecten, zowel federaal als van de
gemeenschappen en gewesten, in het globaal ggz-concept.
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid heeft op 28 september 2009 besloten om
inhoud te geven aan deze gemeenschapsgerichte zorg door een oproep te doen voor het realiseren van proefprojecten voor 3 jaar en dit voor de doelgroep jongvolwassenen en volwassenen. In hun bedieningsregio dienen deze projecten 5 functies als een samenhangend
geheel uit te bouwen:
• Functie 1: activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, 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 thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is.
Schematisch
verhouden
deze functies
zich als volgt:

basisopdrachten hulp- en zorgverlening

psychosociale rehabilitatie

Kinderst.
Niet gedif.

25

16
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geen

Persoonlijkheidsst.
20

Aanpassingsst.

16

Kernboodschap

Somatoforme st.
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Angststoornissen
17

33
Stemmingsst.
Psychosen

behandelingsteams
in de thuisomgeving

behandelingsteams
in de thuisomgeving

in een subacute of
acute toestand

chronische
psychiatrische
problemen

Kinder- en jeugdstoornissen is de hoofdoelgroep
voor CGG (37%) naast aanpassingsstoornissen
(15%)

Afhankelijkheid
Nevendoelgroepen
58

47
Niet gespecifieerd

Groeiplan activeringszorg en bijhorende
handleiding
Samen met VDAB en GTB-Vlaanderen heeft
DGO inhoud gegeven aan het transnationale ESF project “Internationale Classificatie
van het menselijk Functioneren (ICF) en de

De interministeriële conferentie van 6 juni 2011 gaf aan
Reling code 1a, wat betekende dat ze dadelijk mogen opstarten en aan Noolim code 1b, wat betekent dat ze van
start kunnen gaan, voor zover het budget in 2012 wordt
voorzien. In 2011 is in beide netwerken heel intens overleg
gestart om voor elk van de omschreven functies te komen
tot een gecoördineerd en inhoudelijk, methodisch onderbouwd zorgnetwerk. Bijkomend is voor elke functie de
personeelsinzet vanuit elke partner bepaald en zijn de beheerstructuren van de projecten
vastgelegd.

Andere

Doelgroepen Dagactivering

briek publicaties, jaarverslag 2011)

Artikel 107 is een specifiek artikel uit de ziekenhuiswetgeving waarin bepaald is dat ziekenhuizen, hier specifiek de psychiatrische ziekenhuizen,
een gedeelte van hun middelen en mankracht in een bepaald werkingsgebied kunnen omzetten naar meer gemeenschapsgerichte zorg; op
maat van personen met psychische beperkingen. Deze gemeenschapsgerichte zorg moet
uitgebouwd worden in zorgnetwerken en zorgcircuits die invulling geven aan volgende 5 bewegingen:

Impulscontrolest.
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Aanpassingsst.
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Angststoornissen

Angststoornissen

Niet gespecifieerd

Persoonlijkheidsst.

13 13
226

Somatoforme st.

1. DGO (zie www.litp.be afdeling DGO, ru-

In Limburg zijn er twee projectvoorstellen ingediend m.n.
De Reling en Noolim met volgende bedieningsregio’s:

Matig mentaal
Licht mentaal

5

afstemming ervan op de competentietaal in
Vlaanderen”. In 2010 zijn volgende concrete
producten opgeleverd:

Projecten

Artikel 107:

50
40

sociale contacten (zie www.litp.be, afdeling
dagactivering).
Menos vzw: CGG/litp participeert aan het
partnerschap in de regio Genk dat vanuit
een krachtdadige netwerkvorming een
woon- en zorgcentrum realiseert voor ouderen met psychische moeilijkheden. Dit partnerschap focust ook op het maximaal
ondersteunen van het thuismilieu zodat de
bejaarde zelf hier zo lang mogelijk kan verblijven.

intensifiëren van de residentiële gespecialiseerde zorg

specifieke
woonvormen

De afdelingen van Groep LITP zijn in hun basisopdracht toekomstgericht als volgt vervat in
de projecten art. 107
Reling

Noolim

Functie 1a: preventie

Suïcidepreventie CGG

Suïcidepreventie CGG

Functie 1b: diagnose,
indicatiestelling,
korte behandeling

CGG St-Tuiden, Hasselt,
Heusden, Beringen,
Overpelt

CGG Genk,
Maasmechelen

Functie 2a: behandelteams acute
patiënten
Functie 2b: behandelteams
chronische patiënten
Functie 3: rehabilitatie

Reval West, Hasselt, Noord Reval Genk-Maasland
De Link, De Schans

AKtief

Functie 4: residentiële
gespecialiseerde zorg
Functie 5: specifieke woonvormen

Beschut Wonen
West-Limburg

De huidige werking is gespreid over alle functies, uitgezonderd functie 4.
De uitdagingen voor Groep LITP werden in 2011 in management en bestuursvergadering
verwoord als:
1. De inzetbare personeelsequivalenten en de competenties nodig voor het uitbouwen van
de functie 1b vanuit het CGG moeten duidelijk vastgelegd worden.
2. De sterke positionering (eindverantwoordelijkheid) van de CGG op functie 1b vereist dat
er nieuwe competenties moeten ontwikkeld worden, het opleidings- en personeelsbeleid
moet hierop afgestemd worden.
3. Intern moeten wij het concept dagactivering een heldere onderbouw geven. Welke doelgroep, welk methodisch aanbod, gericht op doorstroom? Indien wij dit duidelijk hebben
moet meer appel gedaan worden op het GGZ-netwerk om hierop te investeren.
4. Binnen de Groep LITP moeten er goede afspraken naar vertegenwoordiging in de zorgnetwerken vastgelegd worden en moet de interne communicatie sterk uitgebouwd zijn. Enkel
zo bewaken wij dat de tijd maximaal naar cliënten gaat en niet naar overlegstructuren.

– Groeiplan voor personen in activeringszorg. Dit instrument faciliteert de dialoog
met de gebruiker en de begeleiding. Eenieder weet duidelijk wat de actiepunten
zijn en wie op welk punt ondersteuning
moet bieden. De klant weet duidelijk zijn
evolutie in het traject te objectiveren. De
inzet van het instrument is basis tot evidence based handelen en het meetbaar
maken van de beleidsontwikkelingen in
het kader van het VN-verdrag personen
met een handicap.
– De handleiding groeiplan activeringszorg
laat toe het klantvolgrapport juist te gebruiken naar begeleidingsondersteuning
en verzekert dat de inzet van het “groeiplan” in afstemming is met de goede
praktijk voorgeschreven door de Wereld
gezondHeid Organisatie (WHO) waardoor
benchmarking, inzake arbeidsintegratie
van personen met een arbeidshandicap
en een grote afstand tot de arbeidsmarkt,
met andere landen mogelijk wordt.
– De Vragenlijst werkzoekgedrag wordt gebruikt in de intake en laat klanten toe om
vanuit hun perspectief aan te geven wat
de voornaamste drempels zijn in hun traject naar arbeidsintegratie. Hierdoor kan
in dialoog met de gebruikers een actieplan opgesteld worden dat sterk aangrijpt
op de belevingswereld van de klant. Deze
vragenlijst kan ook regelmatig tijdens het
traject afgenomen worden zodat evoluties in de beleving van de klant kunnen
geobjectiveerd worden.
GA voor methodiek
Binnen de Federatie van ConsultatieBureaus
(FCB) wordt sterk ingezet op kwaliteitsontwikkeling van het diagnostisch aanbod. De
goede praktijken inzake onderzoeksfases,
het diagnostisch instrumentarium en de
kwaliteitseisen waaraan het multi-elementen adviesrapport moet voldoen zijn opgenomen in een draaiboek dat online
raadpleegbaar is. Hierdoor zijn DGO medewerkers verzekerd dat ze steeds hun methodisch handelen uitvoeren volgens de meest
actuele richtlijnen én wordt het onderzoeksproces voor personen met (een vermoeden
van) arbeidshandicap meer uniform in
Vlaanderen.
Kwaliteitshandboek zorg
DGO heeft een erkenning als multidisciplinair team voor het opmaken van inschrijvingsverslagen om toegang te krijgen tot
het zorgaanbod gesubsidieerd door het
Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH). Om deze opdracht te blijven realiseren is er een specifiek kwaliteits-

