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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

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

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

VGGZ locatie Tongeren
Henisstraat 17
3700 Tongeren
012 / 23 44 91
tongeren@vggz.be

Epilepsie werking: epilepsie@vggz.be

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

2012, een stapje dichter bij onze cliënt
In de eerste helft van 2012 werd de VGGZ gedeeltelijk in een nieuw jasje gestoken. Onze locatie te Hasselt verhuisde
naar een nieuwbouw. We kregen een andere huisstijl en website. Om de communicatie verder te optimaliseren,
ontwikkelden we nieuwe brochures, een aangepaste procedure voor suggesties en klachten door cliënten, de
mogelijkheid tot online aanmelding, alsook een tevredenheidsmeting onder onze cliënten. Op die manier trachten wij
de drempel naar onze organisatie toe laag te houden.
Dat cliënten onze organisatie positief waarderen, blijkt wel uit onze tevredenheidsmeting die eind 2012 plaatsvond.
Cliënten waarderen onze organisatie gemiddeld met een 8,7 (0= heel slecht, 10 = uitstekend).

Zou u onze organisatie aanbevelen bij
anderen?
Indien u opnieuw problemen zou ervaren, zou
u dan nogmaals beroep doen op onze
organisatie?

Eerder wel; 8%
Eerder niet; 1%
Neen; 1%
Eerder wel; 11%
Eerder niet; 2%
Neen; 1%

Bezoek onze website op www.vggz.be

Ja; 90%

Ja; 86%

Accentpunten van onze teams
Team kinderen en jongeren
Doelgroep: Kinderen, jongeren en hun ouders uit de zorgregio’s Hasselt en Tongeren kunnen bij het team
terecht voor screening (0-18 jaar) en/of diagnose en behandeling (5-18 jaar) van gedrags- en emotionele problematiek. De
aanmeldingsproblematiek wordt steeds gerelateerd aan situationele gegevens, eventuele ontwikkelingsproblematiek en
relevante contextfactoren. Bedoeling is de ontwikkelingsevolutie, het psychisch en het sociaal welzijn van kind en ouders te
bevorderen.
Accentpunten in 2012:
Vanuit het team Tongeren werden externe supervisie en wederzijdse informatie-uitwisseling aangeboden aan
eerstelijnsvoorzieningen zoals het JAC. Het team was ook een actieve partner bij het netwerkoverleg Integrale Jeugdhulp in
Zuid-Limburg.
Het kinder- en jongerenteam Hasselt legde zich toe op de organisatie van de Doe-dag voor hulpverleners ‘Let op de kinderen’
en startte met de voorbereiding van een groepsaanbod rond het zelfbeeld van jongeren.
Over de teams heen werd de KOPP-werking uitgebouwd, met vorming aan en uitwisseling met andere hulpverleningspartners.
De bestaande samenwerkingsverbanden met de K-diensten van het Virga Jessa ziekenhuis te Hasselt, MC St-Jozef te
Munsterbilzen, het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, en met verwijzers vanuit gezondheids- en welzijnsvoorzieningen
(oa. CLB, Jongerenwelzijn, KPC Genk, huisartsen,… ) werden verder gecontinueerd. Ook met scholen is er frequente
afstemming.

Team volwassenen en ouderen
Doelgroep: Dit team richt zich tot volwassenen (18j-60j) en ouderen (60j+) met een tweedelijnsproblematiek. Het staat 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.
Accentpunten in 2012:
In het kader van art. 107 is het team voor de doelgroep volwassenen actief betrokken in de netwerken Reling en Noolim, o.a.
via deelname aan overleg in functie van netwerking, indicatiestelling en doorverwijzing naar gepaste zorg.
De VDIP-werking (Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische (Psychotische) Stoornissen) werd opgestart. Deze werking
is gericht op personen tussen de 16 – 35 jaar met een (ultra-hoog risico op) psychose. Omdat deze doelgroep een risicogroep
is m.b.t. suïcide, zijn preventie, detectie en een snelle en juiste toeleiding naar zorg de belangrijkste opdrachten binnen dit
nieuwe project.
Twee medewerkers hebben zich afgelopen jaar geëngageerd als co-begeleider binnen de Mind-Springgroepen van de
provincie Limburg. Dit zijn groepen die vluchtelingen en asielzoekers van dezelfde nationaliteit bijeenbrengen om psychoeducatief te werken rond acculturatieproblemen.
De psycholoog van de ouderenwerking heeft in 2012 – in het kader van een provinciaal project – vorming en coaching
aangeboden voor medewerkers van een WZC (woonzorg centrum).
De bestaande 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, De Tunnel en OCMW Bilzen werden
verder gecontinueerd.

Epilepsie werking
Het werkterrein 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.
2. De consultatieve werking. Het begeleiden van diensten door middel van advies enz. rond epilepsieproblematiek bij hun
cliënteel.
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. Verder werden er 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.

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’. Eind 2012 startten we een
evaluatie van deze werking in functie van onderlinge afstemming en samenwerking met justitie.
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 de
gevangenis van Hasselt is er naast het individuele aanbod ook een groepstherapeutisch aanbod in functie van
agressiebeheersing.
4. Het project ‘het optimaliseren van het ambulante nazorg-traject voor geïnterneerden’. Aanvankelijk werd dit aanbod
gedaan ten aanzien van OPZC Rekem. In 2012 breidde dit aanbod uit, en werd aandacht besteed aan de bekendmaking
ten aanzien van alle partners binnen Limburg (ASSTER,…).
Het team participeert aan de Spil-werkgroep ‘forensische psychiatrie en daderhulp’ dat wordt gesubsidieerd door de provincie
Limburg.

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.

Preventieve werking
In 2012 organiseerde de preventie-equipe 1358 activiteiten. Al deze activiteiten werden gepland, voorbereid en geëvalueerd in
samenwerking met of op vraag van onze partners in de 41 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 1358 preventieactiviteiten maken ongeveer één vijfde 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.
Vorming, consult, coaching en vroeg-interventie
zijn de voornaamste activiteiten. Intermediairen
vormen de belangrijkste doelgroep.

Ons zorgaanbod in cijfers
Actieve zorgperiode in 2012 (minimaal 1 FTF contact)
In totaal werden er 3539 behandelingen gedaan van hoofdcliënten. Zeker in kinderteams, waar sterk
systemisch gewerkt wordt, zijn er een groot aantal nevencliënten (ouders, andere verwanten,…): 805
zorgperiodes.

Belangrijkste verwijzers van hoofdcliënten met aanmelding in 2012
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