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1.

Goedkeuring verslag vergadering 5 februari 2018.

Het verslag van 5 februari 2018 wordt goedgekeurd.

2.

Emergo en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg
(toelichting door Vicky Van Dooren, coördinator Emergo, en in aanwezigheid van
Mathias Vaes, hoofd administratie sociale zaken).

Mevrouw Vicky Van Dooren, coördinator van Emergo, geeft een toelichting bij de oprichting en
werking van Emergo en de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.
Patricia Verbeeck:

Werkt u ook samen met het wijkgezondheidscentrum?

Vicky Van Dooren:

Ja, er zijn verschillende wijkgezondheidscentra in onze regio en
hier werken we op verschillende vlakken mee samen. De
maatschappelijk assistent van het Mechelse
wijkgezondheidscentrum zit bijvoorbeeld in de werkgroep van
functie 2b.

Indrani Muyldermans:

Ik denk dat het goed is dat het netwerkknooppunt als liaison kan
optreden tussen de eerste en de tweede lijn, omdat we toch vaak
merken dat de tweede lijn restrictiever is en wachtlijsten hanteert.
Is dit reeds goed bekend bij de eerste lijn?

Vicky Van Dooren:

Ja, sinds de opstart hebben we al een 350 vragen vanuit de eerste
lijn gehad, waarbij ook de huisartsen vaak bellen. Bevindingen
hieruit worden ook voorgelegd aan het netwerkcomité.

Indrani Muyldermans:

Wordt er door huisartsen ook vaak gevraagd om patiënten mee te
begeleiden naar een meer gepaste hulpverlening?

Vicky Van Dooren:

Ja, dit is mogelijk.

Anne Berghmans:

Doen scholen ook een beroep op jullie? Bellen zij ook naar het
netwerkknooppunt?

Vicky Van Dooren:

Dat gebeurt. Het netwerkknooppunt heeft hier ook al over
gerapporteerd.

Hamid Riffi:

Scholen doen natuurlijk ook eerder beroep op hun CLB.

Alexander Vandersmissen: Telt dit aanbod ook voor senioren?
Vicky Van Dooren:

Dit aanbod is inderdaad niet in eerste instantie voor senioren.

Patricia Verbeeck:

In welke mate staat dit open voor mensen met een
verslavingsproblematiek?

Vicky Van Dooren:

Dit is inderdaad een zeer heet hangijzer waar we ons ook van
bewust zijn en dat verder zal worden opgenomen binnen functie 4.

Peggy Ghekiere:

Kun je als burger zelf ook naar dat netwerkknooppunt bellen?

Vicky Van Dooren:

Ja, al is dat in eerste instantie wel niet de bedoeling.
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