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Activiteiten specifieke doelgroepen en
samenwerkingsverbanden
Ouderen (+65 jaar)
Het ouderenteam richt zich naar ouderen boven de 65 jaar met ernstige psychische,
psychosociale en/of psychiatrische problemen.
In totaal zijn er 22 Woon-en Zorgcentra in de Brugse regio, waarvan we met 9 een actieve
samenwerking hadden in 2018.
Info: Mireille Moens - tel. 050/34.24.24 of via mail mireille.moens@cgg.be

Project “traumabehandeling bij vluchtelingen”.
Sinds 2016 engageert ons CGG zich voor een aanbod inzake traumabegeleiding van
vluchtelingen, met een bijzondere aandacht voor niet begeleide minderjarigen. Er werden over
de verschillende leeftijdscategorieën en locaties heen 105 actieve zorgperiodes geregistreerd.
Daarvan zijn er 80 nieuw opgestart in dit werkjaar.
Info: Charlotte Borret - tel. 059/500.500 of via mail charlotte.borret@netwerkggzregionw-vl.be
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Activiteitencentra
Het CGG Noord West Vlaanderen staat mee in voor de organisatie en exploitatie van
Activiteitencentra voor de doelgroep; mensen met blijvende psychische kwetsbaarheid of
chronische psychiatrische problematiek. In Brugge, met name De Gempersteeg (een
samenwerkingsverband met IBW Brugge en PZ Onzelievevrouw) en in Oostende, met name De
Passant (in een samenwerkingsverband met IBW Oostende-Westkust).
Verschillende GGZ-functies opgebouwd vanuit de herstelvisie worden aangeboden: ontmoeting,
vrijetijdsbesteding, arbeidsgerelateerde initiatieven en vorming. Waar mogelijk proberen we
voor dit aanbod ook vrijwilligers in te schakelen.
In AC Gempersteeg werd het werkjaar afgesloten met 119 bezoekers.
In AC De Passant werden op het eind van het werkjaar 110 deelnemers geregistreerd.
Specifieke verslaggeving kan worden opgevraagd bij de AC via volgend e-mailadres
info@gempersteeg.be en info@de-passant.eu

Buddywerking
Binnen dit initiatief worden vrijwilligers in een “één op één” relatie gematched met een persoon
met een vrij ernstige, invaliderende psychiatrische problematiek. Dankzij deze ondersteunende
relatievorm kunnen mensen (opnieuw) participeren aan het sociaal maatschappelijk gebeuren.
De medewerkers staan in voor de selectie van de vrijwilligers en van de deelnemers, het
matchen van de buddy met een deelnemer (patiënt) en het verder begeleiden van de
verschillende buddies doorheen het werkingsjaar. Daarnaast worden ook vormende momenten
verzorgd.
Momenteel zijn er in ons werkingsgebied 66 (+15) actieve duo’s geregistreerd (41 in
Brugge-Oostkust, 13 in Oostende en 12 in regio Houtland). Tezelfdertijd registreerden we eind
2018 48 potentiële deelnemers op de wachtlijst.
Info: Frank Schillewaert - tel. 050/34.24.24 of via mail f rank.schillewaert@cgg.be

Zorgtraject voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis
Samen met medewerkers van PZ Onzelievevrouw, Kliniek Persoonlijkheidsstoornissen en
Depressie, wordt sinds 2010 vanuit een gemeenschappelijk theoretisch kader een gezamenlijk
traject voor deze doelgroep uitgewerkt. Bij de realisatie staan zorgcontinuïteit, gezamenlijke
beslissingsmomenten en gezamenlijke opmaak van behandeltraject centraal.
In 2018 werden 140 dossiers gebracht op het indicatiestellingsteam van het zorgtraject
persoonlijkheidsstoornissen, 68,57% werd ingebracht door het CGG.
Info: Christine Duhem - tel. 050/34.24.24 of via mail christine.duhem@cgg.be

Tender Activeringszorg
In een structuur van onderaanneming met PZ St. Amandus en PZ Onzelievevrouw participeert
het CGG aan de tweede Tender Activeringszorg (TAZ) uitgeschreven door VDAB. Hiermee
engageren we ons tot het opnemen van vooraf bepaald aantal aanmeldingen op jaarbasis van
personen die moeilijk toeleidbaar zijn tot de arbeidsmarkt omwille van hun ernstige psychische
en psychiatrische moeilijkheden.
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Dit engagement zorgde in het afgelopen werkjaar voor een totale caseload van 25 actieve
zorgperiodes.
Info: Frederik Gevaert - tel. 059/500.500 of via mail f rederik.gevaert@cgg.be

Psychiatrisch Expertiseteam (PET)
Het Psychiatrisch Expertiseteam heeft als doelstelling om:
- eerstelijnsactoren voldoende vaardig en deskundig te maken om problemen inzake
geestelijke gezondheidszorg vroeg te detecteren, te objectiveren en zo nodig door te
verwijzen. Dit gebeurt onder meer door hen te informeren en bij te staan in screening.
- eerstelijnsactoren voldoende vaardig te maken om problemen inzake geestelijke
gezondheidszorg binnen hun context verder te hanteren
- een aanmeldpunt te zijn voor eerstelijnsactoren met vragen omtrent patiënten met
problemen met geestelijke gezondheid. Dit kunnen vragen naar bijkomend advies,
consult of verwijzing zijn
- eerstelijnsactoren te ondersteunen in de beste opvolging voor patiënt en omgeving
- patiënt en omgeving te begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening
- in te staan voor psycho-educatie van patiënt en zijn omgeving betreffende diverse
problemen inzake geestelijke gezondheidszorg
- in te staan voor motivatie en andere vroeginterventies betreffende diverse problemen
inzake geestelijke gezondheidszorg
In 2018 werden er 1835 personen aangemeld op het centrale aanmeldpunt van PET, daarvan
werden bij 43% patiëntgerichte acties en bij 19% netwerkgerichte acties opgezet. Bij de
overige 38% volstond info en consult bij de aanmelding (15%) of werd gericht doorverwezen
(12%).
Info: Arne Ruckebusch - tel. 050/34.24.24 of via mail
arne.ruckebusch@netwerkggzregionw-vl.be

Drugs Expertiseteam (DET)
Ondertussen is sinds oktober 2016 ook het Drugs Expertiseteam van start gegaan, in
samenwerking tussen De Sleutel Brugge en het CGG Noord-West-Vlaanderen. Alle vragen en
verwijzingen vanuit eerstelijnsactoren en de justitiële sector omtrent een vermoeden van een
illegale drugproblematiek kunnen terecht bij het Drugs Expertiseteam.
Ook hier bieden we onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling,
netwerkopbouw en -coördinatie, coaching van het netwerk, psycho-educatie, toeleiding naar de
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en vorming en deskundigheidsbevordering.
In 2018 werden er 532 personen aangemeld op het centrale aanmeldpunt van DET.
Info: Filip Desmit - tel. 050/34.24.24 of via mail f ilip.desmit@cgg.be

Alcohol- en drugpreventie
Lokaal beleid
In 2018 zetten de drugpreventiewerkers de ondersteuning van het lokaal drugbeleid bij de
centrumsteden Brugge, Oostende, Blankenberge verder. Hierbij wordt er intens samengewerkt
met de lokale, stedelijke preventiewerker en zijn de medewerkers vooral coachend en
ondersteunend aanwezig. Dit gaf aanleiding tot 14 intersectorale overlegmomenten.
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Vroeginterventie
Binnen het kader van de samenwerkingsverbanden met de drie vermelde centrumsteden werd
ook het aanbod vroeginterventie bij jonge risicogebruikers (ViDA) gecontinueerd. Rekening
houdend met de prevalentie van vroeggebruik en risicogebruik bij jongeren zijn de
aanmeldingen voor dit aanbod te laag. Een aantal factoren spelen hierin een rol;
- tijdsgeest; er is een soort gewenning opgetreden bij veel potentiële verwijzers, men
heeft vooral oog voor problematisch gebruik
- spanningsveld tussen enerzijds politionele diensten die duidelijke info verwachten en de
geldende deontologische regels bij hulpverleners die hier niet steeds kunnen aan
voldoen, dit bemoeijlijkt of ontmoedigt soms het initiatief tot verwijzing
- we stellen een voortdurende nood vast aan (her-)sensibilisatie voor signalen bij de
potentiële verwijzers.
In de loop van vorig werkingsjaar werd het aanbod inzake “vroeginterventie” geïntegreerd in
de werking van DET (zie elders).
Algemene deskundigheidsbevordering en procesbegeleiding bij ontwikkelen van middelenbeleid.
In verschillende sectoren; arbeid, welzijn en gezondheid, onderwijs werd verder ingezet op het
verhogen van de deskundigheid van medewerkers en op het ontwikkelen en implementeren van
een organisatiespecifiek middelenbeleid.
Binnen deze activiteiten sluit het TAD-team ook meer aan bij de initiatieven inzake
deskundigheidsbevordering vanuit de Psychiatrische Expertiseteams.
Info: Evelien Bartier - tel. 059/500.500 of via mail evelien.bartier@cgg.be
Suïcidepreventie
Het CGG kan op basis van de lopende financiering beschikken over een deeltijdse
suïcidepreventiemedewerker die actief wordt ingeschakeld in het kader van het Vlaamse
suïcidepreventie beleid van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. De werking is ingebed in
een Vlaamse èn provinciale structuur. Samen met collega’s uit CGG Largo en CGG Mandel en
Leie wordt er in overleg een provinciaal aanbod geformuleerd. Het suïcidepreventieproject stelt
zich tot doel de suïcidepreventie op professionele manier te ontwikkelen en uit te voeren in de
GGZ en belendende sectoren. Hiervoor richt het project zich voornamelijk op specifieke
doelgroepen aan de hand van samenwerking, ondersteuning en vorming van sleutelfiguren en
intermediaire organisaties. Meer specifieke informatie en duiding is te bekomen bij de
verantwoordelijken van CGG Largo.

Brugge, 30 april 2019.
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