
| Contactgegevens

SEL Kempen
www.selkempen.be
selkempen@iok.be
info: 014 56 42 58 

Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen
www.ggzkempen.be
info@ggzkempen.be
info: 014 57 93 51  

Netwerk GGZ Kempen

ZORGOVERLEG 

voor personen 
met een psychiatrische problematiek

| Informatie voor de   
 zorg- en hulpverlener

Aanvraag

Elke betrokkene kan een zorgoverleg aanvra-
gen bij één van de door SEL Kempen erkende 
overlegorganisatoren. 

Vergoeding

Bij een erkend zorgoverleg wordt een vergoe-
ding voorzien voor de deelnemers. (maximaal 
drie keer per jaar per cliënt)

Voorwaarden

• De cliënt heeft als hoofddiagnose een psy-
chiatrische problematiek;

• Er zijn minstens drie verschillende types 
van zorg- en hulpverleners aanwezig, 
waarvan minstens één uit de GGZ en één 
uit de eerste lijn.

De volledige lijst met voorwaarden is terug te 
vinden op www.selkempen.be.
 



Sinds de vermaatschappelijking van de zorg 
worden steeds meer cliënten zoveel mogelijk 
in de thuissituatie ondersteund en begeleid. 
Wanneer cliënten thuis verblijven, wordt vaak 
thuiszorg rondom hen geïnstalleerd. Zowel 
voor de cliënt zelf als de mantelzorgers en de 
zorg- en hulpverleners is het belangrijk om de 
zorgtaken op elkaar af te stemmen. Hiervoor 
bestaat de overlegstructuur ‘PSY MDO’ (OPP 
– overleg psychiatrische patiënt).

| Wat is zorgoverleg?

Zorgoverleg is een eff iciënte methodiek waarbij 
de cliënt, de mantelzorgers en de zorg- en hulp-
verleners rond de tafel zitten om de zorg op 
elkaar af te stemmen. 

| Voor wie?

Personen met een complexe en langdurige psy-
chiatrische problematiek van herhalende aard.

| Wanneer zorgoverleg?

Wanneer men ondervindt dat de thuiszorg niet 
optimaal verloopt en men enige sturing kan ge-
bruiken, is een zorgoverleg aangewezen. Ook 
van op de afdeling wanneer een ontslagfase 
in het vooruitzicht is, kan een zorgoverleg al 
plaatsvinden. Op die manier kan de thuiszorg na 
ontslag goed van start gaan. 

| Wat zijn de voordelen?

• De cliënt heeft zelf inspraak;
• Multidisciplinair: overleg tussen verschillen-

de disciplines;
• Ontmoeting van het hulpverleningsnetwerk;
• Verwachtingen naar elkaar toe zijn duidelijk;
• Oplossen van knelpunten verloopt sneller;
• Vraaggericht werken (zorg op maat);
• Er worden duidelijke taakafspraken 

gemaakt;
• Georganiseerd door een externe, neutrale 

organisator.

De referentiepersoon

Dit is de hulpverlener die een directe zorgrelatie 
heeft met de cliënt en die een aanspreekpunt is 
voor anderen. Hij/zij maakt na het zorgoverleg 
het begeleidingsplan op. Het begeleidingsplan 
bevat concrete taakafspraken voor cliënt, man-
telzorgers en zorg- en hulpverleners. Na elk 
overleg wordt dit aangevuld met nieuwe afspra-
ken.

De overlegorganisator

In het arrondissement Turnhout wordt het zorg-
overleg georganiseerd door één van de door 
SEL* Kempen erkende overlegorganisatoren. 
De overlegorganisator klaart de zorgvraag uit 
en brengt alle betrokkenen samen. Deze organi-
sator is niet betrokken in de cliëntsituatie en 
neemt een neutrale houding aan. De lijst van de 
erkende overlegorganisatoren is terug te vinden 
op www.selkempen.be. 

*SEL: Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg


