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De VGGZ is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorziening, gespecialiseerd in ambulante geestelijke
gezondheidszorg.
Zowel kinderen, jongeren als volwassenen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of
psychiatrische problemen. Bovendien is er een specifieke werking voor de forensische doelgroep (team forte), voor
verslavingsproblematiek (team verslavingszorg) en voor mensen met epilepsie.

Meer info: www.vggz.be

Directeur
Mevr. Karen Beuckx

Ons werkingsgebied
Regio Hasselt en Tongeren
Team kinderen en jongeren, team volwassenen en ouderen (ouderen enkel in Tongeren)

Hele provincie Limburg
Team verslavingszorg, team forte, epilepsiewerking
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VGGZ locatie Tongeren
Henisstraat 17
3700 Tongeren
012 / 23 44 91
tongeren@vggz.be

VGGZ Hoofdzetel
Pater Valentinuslaan 32
3500 Hasselt
011 / 22 30 10
hasselt@vggz.be

Team verslavingszorg
Salvatorstraat 25
3500 Hasselt
011 / 27 42 98
info@cadlimburg.be

Epilepsie werking: epilepsie@vggz.be Team forte: teamforte@vggz.be

Team volwassenen en ouderen
Doelgroep: Deze teams richten zich tot volwassenen (18j-60j) en ouderen (60j+) met een tweedelijnsproblematiek. Zij staan in
voor de screening, behandeling en diagnostiek van cliënten uit de zorgregio’s Hasselt en Tongeren (voor ouderen enkel
Tongeren). Er wordt veel belang gehecht aan de multidisciplinaire benadering en opvolging van de behandeling via intern en
extern overleg. De teamleden hebben frequent overleg met verwijzers en andere betrokken actoren (huisartsen, CAW enz… ).
In 2011 werd een structurele samenwerking opgestart met het OCMW van Bilzen. Deze samenwerking is vooral bedoeld voor
de financieel en sociaal zwakkeren, met als doel een juiste toeleiding naar gepaste zorg.
Er zijn samenwerkingsverbanden met het MC St.-Jozef te Munsterbilzen, Beschut Wonen ‘De Overstap’, AZ Vesalius te
Tongeren, CAW Sonar – Relatie en welzijn, CAW ’t Verschil – Vluchthuis en De Tunnel.
Inhoudelijk lagen de accenten voor het volwassenenteam in 2011 vooral op het gebruik van het behandelplan als structureel
onderdeel van het hulpverleningsproces. Er werd dit jaar ook een  groepstherapeutisch aanbod gedaan. De evaluatie van deze
werking was positief waardoor wij voorzien om dit aanbod in de toekomst te herhalen. In de ouderenwerking stond vooral het
verder uitbouwen van de samenwerking met de rusthuizen regio Tongeren en een zoekende houding naar zorg op maat van
de zorgvrager centraal.

Hoofddiagnoses* %
Stemmingsstoornis 37,3
Persoonlijkheidsstoornis 20,1
Aanpassingsstoornis 11,5

*Hoofd-intakediagnoses gesteld in 2011 bij hoofdcliënten met ≥3 face-to-face contacten
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Team kinderen en jongeren
Doelgroep: Kinderen, jongeren en hun ouders uit de zorgregio’s Hasselt en Tongeren kunnen bij het team terecht voor
screening (0-18j) en/of voor diagnose en behandeling (5-18j). Zij bieden hulp voor gedrags- en emotionele problemen,
interactie- en contextgerelateerde problemen, en ontwikkelingsproblemen.
Er zijn samenwerkingsverbanden met de K-diensten van Virga Jesse en MC St.-Jozef, met het vertrouwenscentrum
kindermishandeling te Hasselt, en met verwijzers vanuit de eerstelijns gezondheid - en welzijnsvoorzieningen (o.a. CLB, BJZ,
CAW, huisartsen, enz..).
Daarnaast namen de medewerkers ook dit jaar deel aan de therapeutische projecten rond kinderen en jongeren in de provincie
Limburg. Het team was mede drijvende kracht achter de groep ‘Let op de kinderen’, een initiatief van de Regionale Stuurgroep
Integrale Jeugdhulp Limburg. Binnen dit kader van integrale jeugdhulp was er deelname aan het project ‘leerpraktijken’
waarbinnen constructief overleg met collega’s van het comité bijzondere jeugdzorg Hasselt plaatsvond. Samen met de  andere
kinder- en jongerenteams van de CGG in Limburg werd een folder over het ‘Decreet rechtspositie van de minderjarige’
uitgewerkt.
Inhoudelijk hebben de medewerkers van zorgregio Tongeren in 2011 een groep georganiseerd voor kinderen die last hebben
van de (v)echtscheiding van hun ouders. Dit was een uitloper van het thema (v)echtscheiding waarrond het team al een tijd
actief werkt. Deze groep is tot stand gekomen dankzij inspanningen van het hele team en de ondersteuning van de stichting
‘een Hart voor Limburg’.
In samenwerking met het team volwassenen, team verslavingszorg en team forte, heeft de werkgroep KOPP zijn diensten
aangeboden aan de opstart van een KOPP-werking binnen het MC St.-Jozef. Dit bestond concreet uit een aantal
vormingssessies.
Op het congres kinderpsychiatrie in Leuven heeft een collega als spreker deelgenomen aan een symposium rond
uitkomstenmanagement.

Hoofddiagnoses* %
Relationele problemen 20,2
Aandachtstekort- en gedragsstoornissen 14,0
Ontwikkelingsstoornissen 14,0

*Hoofd-behandeldiagnoses gesteld in 2011 bij hoofdcliënten met ≥3 face-to-face contacten

Team forte
Het team forte kent 4 deelwerkingen.
1. Doelgroep seksueel delinquenten via het samenwerkingsakkoord inzake de begeleiding en behandeling van daders

van seksueel misbruik. Er wordt actief samengewerkt met CAW ’t Verschil en met het Leerproject voor Daders van
Seksueel Geweld via het samenwerkingsverband ‘Intaketeam Daders Seksueel Geweld’.

2. Doelgroep plegers van agressiedelicten via het project Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (GAM)
‘Agressiebeheersing en impulscontrole’ in samenwerking met de stad Hasselt.

3. Doelgroep gedetineerden en ex-gedetineerden via het ‘strategisch plan voor hulp aan gedetineerden’. Deze werking
omvat een aanbod voor gedetineerden in de gevangenis van Hasselt en jeugdgevangenis van Tongeren. In 2011 is er in
de gevangenis van Hasselt naast het individuele aanbod ook een groepstherapeutisch aanbod geweest in functie van
agressiebeheersing. Ook ex-gedetineerden die zich binnen Limburg reclasseren, kunnen een beroep doen op onze dienst.
Het team is formele partner van het Therapeutisch Project 47 ‘Het operationaliseren van een zorgcircuit voor patiënten met
een forensisch statuut’ en participeert aan de Spil-werkgroep ‘forensische psychiatrie en daderhulp’.

4. Cliënten die een residentiële behandeling binnen een forensisch kader doorlopen hebben en op het punt staan om door te
stromen of doorgestroomd zijn naar één van de partners binnen de forensische zorg (bv. beschut wonen, outreach) of
zelfstandig wonen in Limburg, kunnen via het Therapeutisch Project beroep doen op het team voor verdere
psychologische en psychiatrische nazorg. In 2011 ontving team forte tien aanmeldingen. Al deze cliënten konden
instromen in een begeleiding binnen het Therapeutisch Project.

Hoofddiagnoses* %
Stoornis in de impulsbeheersing (bv. agressie) 49,4
Persoonlijkheidsstoornis 18,8
Seksuele stoornis 10,4

*Hoofd-intakediagnoses gesteld in 2011 bij hoofdcliënten met ≥3 face-to-face contacten

Bezoek onze vernieuwde website op www.vggz.be



Team verslavingszorg
De categoriale werking van de VGGZ maakt geïntegreerd deel uit van de Limburgse ambulante verslavingszorg, en dit zowel
voor de curatieve als de preventieve werking. Concreet betekent dit dat de VGGZ en de Centra voor Alcohol en andere
Drugproblemen Limburg v.z.w., afgekort CAD Limburg v.z.w., de krachten bundelen om naar de Limburgse bevolking toe een
geïntegreerd curatief en preventief aanbod te doen. Het is dankzij dit samenwerkingsverband en de extra man/vrouwkracht die
CAD Limburg v.z.w. inzet, dat we er samen in slagen om voor gans de provincie een geïntegreerd en deskundig curatief en
preventief aanbod te realiseren. In de verdere tabellen zijn de prestaties van het samenwerkingsverband verwerkt. De
categoriale werking heeft haar hoofdvestiging op de Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt en verder antennes in Beringen, Genk,
Heusden-Zolder, Lanaken, Maasmechelen, Neerpelt, Sint-Truiden en Tongeren.

Curatieve werking
De curatieve werking omvat niet alleen begeleidings-, therapie- en opvolgingsgesprekken met cliënten en/of hun partner
/familie maar in toenemende mate ook groepssessies en dit voor diverse doelgroepen: psycho-educatief groepsaanbod voor
gebruikers en/of familie: wanneer is alcohol een probleem; meten met maten; ouders en partners van drinkers; info ouders van
druggebruikers.
Er is een groepstherapeutisch aanbod voor: mannen met alcoholproblemen; vrouwen met alcoholproblemen; koppels; de
gokkers. Voor meer bijzonderheden omtrent het groepsaanbod: www.cadlimburg.be.

Hoofddiagnoses* %
Aan middelen gebonden stoornis (alcohol, drugs) 79,9
Relationele problemen 11,5
Stoornis in de impulsbeheersing (bv. gokken) 6,8

*Hoofd-intakediagnoses gesteld in 2011 bij hoofdcliënten met ≥3 face-to-face contacten

Preventieve werking
In 2011 organiseerde de preventie-equipe 1309 activiteiten. Al deze activiteiten werden gepland, voorbereid en geëvalueerd in
samenwerking met of op vraag van onze partners in de 42 gemeenten waar het team actief is. Ook dit
jaar illustreren de cijfers dat “het Limburgs Model”, de geïntegreerde aanpak met ondersteuning van lokale besturen, werkt:
deze 1309 preventieactiviteiten maken opnieuw ongeveer één vierde uit van alle in Vlaanderen geregistreerde activiteiten!
Hieronder vindt u een overzicht voor welke sectoren er een aanbod was.

Preventieve activiteiten per sector
Een preventie activiteit kan soms onder
meerdere sectoren gerangschikt worden.
Deze grafiek laat zien hoeveel procent van
de activiteiten gericht was op elke sector.

Onze preventieve werking bereikt diverse
sectoren. De misvatting als zou
drugpreventie alleen iets zijn voor scholen of
voor jongeren, lijkt hiermee ten minste voor
een stuk van de baan!
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Epilepsie werking
Het werkterrein van de epilepsie omvat de hele provincie Limburg en enkele grensgemeenten buiten de provincie. De werking
bestaat uit 3 pijlers.
1. De curatieve werking. Dit is de psychosociale begeleiding van mensen met epilepsie, hun familie en de omgeving. Er

waren 25 dossiers in 2011. Daarnaast nog 10 personen zonder dossier.
2. De consultatieve werking. Het begeleiden van diensten door middel van advies enz. rond epilepsieproblematiek bij hun

cliënteel. 10 diensten deden hierop beroep.
3. De preventieve werking. Door middel van informatie wordt gewerkt aan een juiste beeldvorming en kennis van epilepsie.

Doelgroep is zowel de hulpverlener als het brede publiek. 28 personen maakten hiervan gebruik. Verder werden er 2
voordrachten gegeven om de kennis van epilepsie bij het algemene publiek te vergroten. Al naar gelang de doelgroep
wordt een aangepast infopakket aangeboden.

Bovendien is er nauwe samenwerking (advies en ondersteuning) met de provinciale contactgroep Epi-centrum v.z.w. Zij
kwamen 15 keer samen in 2011.
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Ons zorgaanbod in cijfers

Actieve zorgperiode in 2011 (minimaal 1 FTF contact)
In totaal werden er 3414 behandelingen gedaan van hoofdcliënten. Zeker in kinderteams, waar sterk
systemisch gewerkt wordt, zijn er een groot aantal nevencliënten (ouders, andere verwanten,…): 778
zorgperiodes.

Belangrijkste verwijzers van hoofdcliënten met aanmelding in 2011
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