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VERSLAG afstemming CGG – mobiele (crisis)teams  

WOENSDAG 19 JUNI 2019  

 

 

 

Aanwezigen 

Pieter Goedemé (Mobiel Crisis Team Antwerpen), Lynn Van Camp (Mobiel Crisis Team Multiversum), 

Johan Heyrman (Mobiel Crisis Team Multiversum), Peggy Van Baelen (ZNA), Mario Barremaecker 

(ZNA), Joris Housen (ZG Multiversum), Frieke Vanzundert (CGG Andante), Anne Grimon (CGG 

Andante), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Dirk Meeus (CGG VAGGA) 

 

1. Introductie 

De introductie van de mobiele teams in het hulpverleningsaanbod zorgt voor nieuwe kansen en 

uitdagingen om te komen tot meer zorgcontinuïteit voor mensen met een psychische kwetsbaarheid 

en hun naasten. We focussen tijdens de vergadering op vier vragen: 

1. Wat zijn noden / mogelijkheden van 2A → CGG 

2. Wat zijn noden / mogelijkheden van CGG → 2A 

3. Wat zijn noden / mogelijkheden van CGG → 2B 

4. Wat zijn noden / mogelijkheden van 2B → CGG 

Dit neemt niet weg dat er ook nog belangrijke aandachtspunten zijn bv. afstemming tussen 

crisiswerkingen (bv. poortfunctie ZNA – CGG). 

 

2. Vraag 1: 2A → CGG 

Huidige ervaringen vanuit MCTA: 

▪ Er bestaan afspraken tussen MCTA en CGG Andante. Er kunnen 2 mensen per maand 

instromen. 

▪ De nauwe samenwerking zorgt voor een gedeelde zorg, wat de continuïteit ten goede komt 

(bv. mee op intake gaan door 2A-medewerker).  

▪ Het is echter belangrijk om duidelijk te communiceren (bv. goed pad uittekenen voor de 

interne communicatie, minstens twee niveaus: beleid en hulpverlening). 

▪ Verwijzingen worden door 2A in team besproken, waarna contact volgt met de CGG-vesting in 

kwestie. 

▪ Afspraak: een intakegesprek wordt gepland binnen X-aantal dagen. 

▪ Is het aangewezen om samen indicatie voor toewijzing af te spreken? (Bv. Wat is haalbaar 

ambulant, hoe omgaan met aanklampende zorgnoden, omgaan met acute vragen,…). 

▪ In bijlage bij verslag nog enkele relevante cijfers van MCTA i.v.m. in- en doorstroom naar 

ambulante diensten. 

▪ Instroom vanuit CGG naar 2A, niet meteen zicht op aangezien de meeste instroom via de vrije 

consultatie verloopt.  

▪ Momenteel melden enkel artsen aan bij MCTA, voordeel is dat deze goed kunnen objectiveren. 

Vanuit de CGG is er vraag naar flexibiliteit, volstaat een multidisciplinaire bespreking bv? 
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3. Vraag 2: CGG → 2A 

Huidige ervaringen van de CGG: 

▪ Wat zijn de mogelijkheden i.v.m. het categoriaal aanbod ‘verslaving’ en ‘forensische zorg’? Kan 

hier beter geschakeld worden? 

▪ Positieve ervaringen met de poortwerking van ZNA. 

▪ Momenteel heeft geen enkele verwijzer een voorrangsregeling bij CGG VAGGA. Hoe ga je 

hiermee om, want het zijn bijna allemaal legitieme vragen. 

▪ Er zijn wel afspraken rond suïcidedreiging of moeder/baby. 

▪  Er is nood aan ruimte bij de CGG, vanuit de netwerken pleiten voor meer investering vanuit 

de overheden. 

▪ Een eerste contact (bv. telefonische screening) lukt op korte termijn, maar wat daarna? 

▪ Er is bijna altijd de verwachting naar vervolgzorg, wat met kwalitatieve zorg? 

▪ Vaak ook de vraag of enkel ambulante zorg wel voldoende is. 

▪ Het is nodig om de profielen van mensen voldoende te schetsen. Welke vraag is het? Welk 

aanbod is er?  

▪ De ambitie voor zorgpaden te ontwikkelen ontstaat ook deels uit reactie op schaarste van 

middelen. Is dit wel voor iedereen en indien niet, hoe gaan we hiermee om? Het gaat meer 

over zorgtrajecten voor specifieke profielen. Opletten voor semantische discussies.  

▪ Kan er gekeken worden naar behandeltermijnen van een 2A-team? (Momenteel 6 weken, 

maar wat als CGG (later) kan opstarten)? 

▪ Vormingsmogelijkheden voor beide zorgvormen zijn ook interessant (bv. specialismen CGG 

naar mobiele teams). 

Vaststellingen: 

▪  Positieve ervaringen met de poortwerking van ZNA. 

▪ Voorrangsafspraken rond suïcidedreiging of moeder/baby. 

▪ Er is nood aan ruimte bij de CGG, vanuit de netwerken pleiten voor meer investering vanuit de 

overheden. 

Vragen die nog blijven liggen: 

▪ Wat zijn de mogelijkheden i.v.m. het categoriaal aanbod ‘verslaving’ en ‘forensische zorg’? Kan 

hier beter geschakeld worden? 

▪ Momenteel heeft geen enkele verwijzer een voorrangsregeling bij CGG VAGGA. Hoe ga je 

hiermee om, want het zijn bijna allemaal legitieme vragen.  

▪ Een eerste contact (bv. telefonische screening) lukt op korte termijn, maar wat daarna? 

▪ Er is bijna altijd de verwachting naar vervolgzorg, wat met kwalitatieve zorg? Vaak ook de vraag 

of enkel ambulante zorg wel voldoende is. 

▪ Het is nodig om de profielen van mensen voldoende te schetsen. Welke vraag is het? Welk 

aanbod is er?  

▪ De ambitie voor zorgpaden te ontwikkelen ontstaat ook deels uit reactie op schaarste van 

middelen. Is dit wel voor iedereen en indien niet, hoe gaan we hiermee om? Het gaat meer 

over zorgtrajecten voor specifieke profielen. Opletten voor semantische discussies.  

▪ Kan er gekeken worden naar behandeltermijnen van een 2A-team? (Momenteel 6 weken, 

maar wat als CGG (later) kan opstarten)? 
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▪ Vormingsmogelijkheden voor beide zorgvormen zijn ook interessant (bv. specialismen CGG 

naar mobiele teams). 

Vraag 3: CGG → 2B 

Huidige ervaringen van de CGG: 

▪ Waar (be)vinden de CGG en de 2B-teams zich op vlak van behandelmogelijkheden? Hoe kan je 

vlot schakelen? 

▪ Er bestaat ook nood vanuit de CGG om meer omkadering te krijgen vanuit langdurige zorg, bv. 

afstemming met beschut wonen, thuiszorg of functie 3. 

▪ Een aangevoeld tekort vanuit CGG = ambulante care voor personen met een chronische 

problematiek. CGG stelt behandeling voorop. Dit thema trachten geïntegreerd te krijgen in 

WG langdurende zorg FOD? 

▪ Er is een poging ondernomen om verslaving in te kantelen in de GGZ, maar dit blijft heden ten 

dage toch nog een redelijk afzonderlijk circuit.  

▪ Bij CGG VAGGA gaan +- 40% middelen naar categoriale zorg (verslaving en forensisch). Dit is 

historisch zo gegroeid. Welke samenwerkingsmogelijkheden bestaan hier? 

▪ Geïnterneerden vormen momenteel veelal nog een apart circuit. 

▪ In een 2B-team moeten in principe verschillende problematieken terecht kunnen (ook 

verslaving). Voor de forensische zorg moet er nagedacht worden over het veiligheidsrisico voor 

mensen die aan huis komen. In welke mate kunnen mensen met verslaving en forensische 

problematiek terecht in de huidige 2B teams? 

▪ Veel noden rond verslaving, maar binnen SaRA ook veel aanbod.  

▪ Er loopt een proces binnen CGG VAGGA om de werkingen te evalueren. Wachtlijsten in kaart 

te brengen. Zorginhoudelijke en organisatorische antwoorden bieden. Tijdspad is eind 2019. 

Vraag 4: 2B → CGG 

Kwam nog niet aan bod tijdens dit overleg. Daar is ook een andere samenstelling voor nodig. 

Conclusies: 

Is het mogelijk om een kader te maken voor samenwerking tussen mobiele teams en CGG? Op zich 

liggen er kansen omdat de mobiele teams als zorgvorm langzaam aan hun ingang vinden als schakel in 

het volledige aanbod. 

▪ Welke aantallen zijn behapbaar in beide richtingen? Voor wie moet het dienen? Welke 

communicatiestructuur is hiervoor nodig? 

To do: 

▪ De verschillende denkpistes op papier formuleren! 

▪ Draaiboek op papier van Mobiel Crisis Team Antwerpen en CGG Andante om volgende keer te 

bekijken. 

▪ Bijkomend: afspraak plannen tussen de poortfunctie en de twee CGG om hiaten weg te werken 

(voorzien op 23/9). 

De volgende afspraak gaat door op 30 september van 13u30 tot 15u bij OGGPA (Haagbeuklei 12 te 

Wilrijk). 


