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Beste lezers,
Helemaal in de sfeer van juni, is dit een nieuwsbrief met veel cijfers. Veel leesplezier!
Ilse, Liesbeth en Sofie

Cijfers 2016
Een aantal initiatieven van Het PAKT maakte cijfers bekend omtrent werkingsjaar 2016. De uitgebreide rapportage vindt
u terug op onze website.



Het Netwerkpunt ontving in 2016 417
oriëntatievragen, waarbij casusspecifieke informatie geboden

betref-

fende het aanbod in het landschap
voor een cliënt met psychische problemen. Vergeleken met 2015 is dit
een stijging met 34 vragen. 53% van
de ontvangen vragen kwam uit een
eerstelijnsdienst. Binnen deze lijn is de
doelgroep huisartsen de voornaamste aanmelder. Andere aanvragen kwamen vanuit 0de lijn (10%), tweede lijn
(13%) of derde lijn (10%). Ook belendende sectoren (oa onderwijs, VAPH, justitie,…) vonden hun weg naar het
Netwerkpunt. Meer info via netwerkpunt@pakt.be.



MOBiLteams



Het assessementteam is het team dat telefoonpermanentie voorziet en opdrachten met betrekking tot
coaching, advies en instroom mobiele teams (enkel 2b) opneemt. Dit team ontving 452 vragen, waarvan
415 vragen weerhouden werden voor assessment. 58% van de aanmeldingen komt vanuit een niet-GGZpartner.



De regioteams, de teams die begeleiding bieden, hadden in totaal 739 begeleidingsdossiers. 142 dossiers
werden in de loop van dit jaar afgesloten en 68 nieuwe dossiers werden opgestart. Ongeveer evenveel
mannen als vrouwen krijgen begeleiding. 79% van de cliënten is tussen de 26 en 59 jaar en 57% woont alleen.

Meer info via isabelle.vanwingene@pakt.be.



MCT (mobiel crisisteam) ontving in 2016 986 aanmeldingen, een stijging van 277 tov 2015. 754 van de 986 vragen
werd geïncludeerd voor opvolging. Huisartsen (36%) zijn de grootste verwijzer van de geïncludeerde patiënten,
gevolgd door ambulante GGZ-partners (31%) en residentiële GGZ-partners (20%). Vaakst voorkomende aanmeldingsproblematiek is een affectieve stoornis (45%). De meeste vragen komen uit Gent-centrum (53%). Voor 107
cliënten werd bij afsluiting van de begeleiding een doorverwijzing naar een psycholoog gerealiseerd. 66 cliënten
werden doorverwezen voor een opname in een psychiatrisch ziekenhuis, en 69 naar een PAAZ. 56% van de cliënten was vrouw en 71% was tussen de 26 en 59 jaar oud. Gemiddelde begeleidingsduur was 14 dagen.
Meer info via pieter.vanackere@pakt.be en luc.welvaert@pakt.be.

Psycholoog van het Jaar 2017

Aanwerving

Het GAP (de Gentse Alumni Psychologie) reikte

Het Cliëntenbureau heeft een nieuwe medewerker: Jasper

op dinsdag 23 mei de jaarlijkse Acco prijs van

Stevens; die ook deeltijds verbonden is aan Aanloophuis

Psycholoog van het Jaar uit aan Dirk Bryssinck,
bezieler van Villa Voortman. We wensen Dirk van
harte proficiat met deze welverdiende award!

Poco Loco. Jasper volgt Jochen Van den Steen op, die voltijds aan de slag gaat bij Beschut Wonen Hand in Hand. Een
welgemeende dankuwel aan Jochen en welkom aan Jasper!

Aanmeren van de Cathja
De Cathja, het varende cliëntenbureau/atelier

Masterplan internering upgrades

uit Londen, meert aan in de week van 19 tot 24

A = Aanmelden; O = Opnames

juni in Gent, naast het Baudelopark. Er wordt een

Doelgroep

Plaatsen

Ziekenhuis

Startdatum

Dubbeldiagnose
verslaving

10

PC Gent-Sleidinge

A: 1/07/17
O: 1/10/17

16

PC Sint-Jan

A:
O: 1/10/17

Mentale beperking

20

PC Sint-Jan-Baptist

A: 1/06/17
O: 1/07/17

NAH/Korsakov

10

PC Menen

A: 1/06/17
O: 1/10/17

Seksueel delinquenten

10+

PC Sint-Lucia

A: 1/01/18
O: 1/04/18

7+

PC Sint-Amandus

A: 1/6/17
O: 1/7/17

programma opgebouwd dat gericht is op uitwisseling, ontmoeting en verbinding met (GGZ) organisaties én buurtinitiatieven, zoals open boot
sessies, muziek, Volkskeuken, workshop kwartier
maken,… Vrijwilligers die graag een handje toesteken, zijn welkom! Meer info bij rik@vvgg.be of
via www.cathja.org.

Infomoment ‘over overleggen’ 28/9
Wat? Provinciaal infomoment rond de verschillende
vormen van cliëntenoverleg (kinderen, jongeren en
volwassenen), gekoppeld aan een standenmarkt.
Voor wie? Hulpverleners of andere betrokkenen die

Meer info: joris.dheedene@fracarita.org

Coördinator TANDEM

samen met collega-partners in de zorg tot een goede

In een vorige nieuwsbrief berichtten we over de op-

hulpverlening willen komen voor hun kwetsbare cliën-

start van TANDEM (Toeleiding, Aanmelding na Deten-

ten

tie en meer), het Vlaams team dat moet instaan voor

Wanneer? 28/9/2017 van 9u tot 13u30

de toeleiding van gedetineerden met een GGproblematiek naar de gepaste hulpverlening buiten

Waar? In PAC Gent

de gevangenis. Tandem heeft intussen een teamlei-

Meer info: netwerkcoordinatorggzads@gmail.com

der: Kaat Vanthuyne. Kaat was in een recent verle-

Kick-off Herstelacademie 8/9
Wilt u meer weten over het vormingsaanbod en de
methodiek van de Herstelacademie, houd dan zeker
8/9/2017 tussen 10u en 12u vrij. In het buurthuis Sluizeken-Tolhuis-Ham komt u er alles over te weten. Een
officiële uitnodiging volgt.

den ook de coördinator van het vroegere CAP. Kaat
zal 40% VTE een coördinerende rol voor het Vlaamse
team opnemen; daarnaast gaat ze ook zelf ten belope van 60 % VTE aan de slag als toeleider. De rest
van het team moet nog aangeworven (2,5 VTE) worden,

maar

Kaat

is

alvast

te

bereiken

via

kaat@tandemggz.be.
Het is de bedoeling dat de feitelijke opstart in de

Vragen of suggesties?
Vragen, suggesties of ideëen in verband met de
nieuwsbrief van Het PAKT kan u doormailen naar
sofiewybo@pakt.be.

Vlaamse gevangenissen gefaseerd verloopt. Kaat zal
hierbij in principe nog voor de zomer al starten met
aanmeldingen

vanuit

één

of

meerdere

Oost-

Vlaamse gevangenissen. Verdere communicatie inzake timing en welke gevangenissen volgt.
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