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1. Voorwoord

Het jaar 2019 is een cruciaal jaar geworden. De CAD Limburg en VGGZ worden door fusie één rechtspersoon die zorGGroep 
Zin heet. Het is de bestuurlijke verankering van jarenlange onderlinge samenwerking van beide partners maar vooral de 
ontbolstering naar een vernieuwde toekomstgerichte organisatie die performant kwaliteitsvolle ambulante zorg aanbiedt. 

De fusie staat voor synergie van onze respectievelijke zorgmodules, onze middelen en onze medewerkers met hun 
verschillende competenties. Deze schaalvergroting ondersteunt de ons kenmerkende cultuur van zorginnovatie 
en versterkt onze competentie en draagkracht als partner in netwerken en beleidsontwikkeling. Zo kunnen we hoge 
zorgkwaliteit blijven garanderen, nabij, toegankelijk en specialistisch maar ook innoverend. 

Wij hebben het aangedurfd, als eerste in Vlaanderen, om wat men “inkanteling” van de verslavingszorg noemt op een 
eigen creatieve manier vorm te geven. De Limburgse specialistische verslavingszorg en haar doelgroep, ooit gealiëneerd 
van de “andere” geestelijke gezondheidszorg, kan nu door de structurele integratie samen met de andere specialistische 
teams zorgen voor wederzijdse verrijking, groei in deskundigheid maar vooral ook optimale zorgcontinuïteit zowel 
inhoudelijk als organisatorisch. Dit mag dan “inkanteling” heten. 

We durfden de MSOC als reva met RIZIV-conventie mee te nemen in deze integratiebeweging, consequent met onze wil 
om muren en hindernissen tussen voorzieningen en zorgvormen te slopen. Vlaanderen “erfde” nog niet zo lang geleden 
de bevoegdheid over deze RIZIV-conventies, elk met hun particuliere overeenkomst, en zoekt nog een weg in het beheren 
van deze voorheen federale materie. Wij fungeren nu als een soort “proeftuin” om samen met de administratie te zoeken 
naar antwoorden voor alle mogelijke conflicterende en complicerende regelgeving. Geen vanzelfsprekende opgave als dit 
meteen implicaties heeft voor eigen werking en toekomst.

Aan het fusieproces is een grondig en langdurig ontwikkelingsproces voorafgegaan met ondersteuning van externe 
deskundigen. Medewerkers, leidinggevenden en de leden van het bestuursorgaan werkten samen, gaande van het 
definiëren van de missie en visie tot het uitwerken van het organisatie- en sturingsmodel. Een nieuwe missie en visie 
met uitdagende doelen is de fundamentele basis en het richtinggevend uitgangspunt. Ze legt belangrijke accenten op 
solidaire, betrokken en warme toegankelijke zorg, met vertrouwen in de veerkracht van cliënten en bijzondere aandacht 
voor maatschappelijke kwetsbaarheid. Het nieuwe sturingsmodel en de nieuwe organisatiestructuur staan garant voor 
het optimaal realiseren en uitbouwen van een hoog kwalitatieve ambulante geestelijke gezondheidszorg met een ruim 
palet van zorg- en preventie-opdrachten. 

ZorGGroep Zin staat met zijn 150 medewerkers voor gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg en 
preventie. Interdisciplinaire teams bieden specifieke zorgmodules voor cliënten met psychische, sociale en relationele 
problemen. Voor heel Limburg staan ze in voor de ambulante forensische behandelzorg en voor een ruim hulpverlenings- 

en preventieaanbod voor cliënten met middelengebonden en/of gedragsverslavingen. Zowel kinderen, jongeren, 
volwassenen als ouderen (en/of hun omgeving) kunnen er terecht met psychische en/of psychiatrische problemen. We 
bestrijken het hele continuüm van preventie, vroeginterventie, behandeling, nazorg en harm reduction. 

De structurering van de teams en hun locatie is afgestemd op de zorgregio’s en de evoluties in de eerste lijnzones. Het 
team FORTE en het provinciaal Preventieteam staan in voor respectievelijk forensische behandelzorg (Team FORTE) 
en TAD preventie voor heel de provincie Limburg. Er zijn twee regiogebonden geïntegreerde behandelteams, nl. Zuid 
en Centrum voor kinderen en jongeren, volwassenen al dan niet met verslavingsproblemen en herstelgerichte extra 
ondersteuning (Team X). Bovendien zijn 5 regionale verslavingsteams actief waarvan 1 in de Antwerpse Kempen. We 
beschikken over 2 campussen in Hasselt, één in Tongeren en één in Genk. Bovendien verzorgen we antennes in Beringen, 
Bilzen, Lommel, Maasmechelen, Pelt, Lanaken, Heusden-Zolder, Sint-Truiden en Herentals. Het zorgaanbod en de 
preventie voor verslavingsproblemen wordt ontwikkeld in solidaire samenwerking met de lokale besturen waardoor een 
sterke lokale verankering met zorg op maat mogelijk is.

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering (okt. 2019) bevat veel waardevolle elementen die ons bevestigen in de 
uitgangspunten die we al langer hanteerden maar stelt ons ook voor moeilijke uitdagingen. De weinig “rechtvaardige” 
besparingen die ons door hun lineariteit harder treffen omwille van ons zuinig “met minder middelen meer doen” dwingen 
ons om het met nog iets minder te doen. De dreigende toename van administratieve verplichtingen zal weer ten koste gaan 
van zorgtijd. Maar er zijn ook mooie uitdagingen. We zullen ons als centra voor ambulante geestelijke gezondheidszorg 
opnieuw moeten uitvinden en definiëren in het zorglandschap met steeds nieuwe partners en nieuwe zorgvormen. De 
ons kenmerkende innoverende zorg zal in talloze projecten getuigen van onze creativiteit. Onze toekomst zal er een zijn 
van bijzondere deskundigheid, warme specialistische zorg en aantrekkelijke preventie, blijvende creatieve innovatie, het 
delen van onze kennis en kunnen, en anderen besmetten met onze drive en bezieling. Een toekomst van mee dragen en 
samenwerken maar ook uitdagen van partners en, soepel bewegen tussen en over grenzen. 

Tenslotte heeft het voorbije jaar veel bijkomende energie gevraagd van onze medewerkers. Ze hebben moeten putten 
uit hun inventiviteit en creativiteit in de zoektocht naar de best mogelijke organisatievorm om de hoogste zorgkwaliteit 
te bieden. Onzekerheid was hun deel maar ook nieuw enthousiasme, het lef om de eigen comfortzone te verlaten en 
moedige keuzes te maken.

Dit jaarverslag zal getuigen van de activiteiten tijdens een cruciaal en boeiend jaar. Een jaar waarin zorGGroep Zin met 
een nieuwe visie en missie en met een grondig hertekend organisatiemodel een “future proof” partner is geworden in de 
ambulante geestelijke gezondheidszorg. Uitdagingen, nieuwe projecten en bezorgdheden zullen aan bod komen.

Op het ogenblik dat dit jaarverslag ter lezing ligt, kreunt de samenleving onder COVID-19 met zware implicaties voor 
onze werking en onze medewerkers. Zij zijn beschikbaar gebleven voor de cliënten die blijven rekenen op de vertrouwde 
steun en zorgpartners die zich soms heel kwetsbaar voelden. Ze zijn dragers gebleven van geloof en hoop ondanks eigen 
twijfels en angst. Door hun onderlinge collegialiteit en warme steun naar elkaar zijn moeilijke situaties hanteerbaar en 
uitzonderlijke inspanningen mogelijk geworden. Onze medewerkers zijn deskundige en professionele medewerkers die 
de geboden zorg elke dag waar maken. Maar het zijn bovenal warme, geëngageerde, betrokken en moedige mensen die 
zichzelf overtreffen in zorg voor anderen en voor elkaar. Ik wil getuigen van ons diep respect, steun en bewondering voor 
die ongelooflijke inzet en daadkracht. 

ZorGGroep Zin, de ambulante geestelijke gezondheidszorg van morgen

Roger Hamael, voorzitter
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2.  Preventie

2.1 Overzicht van preventie in cijfers2.1 Overzicht van preventie in cijfers

In 2019 organiseerde de preventie-equipe van zorGGroep Zin (de fusie van CAD Limburg en VGGZ) 1132 activiteiten1132 activiteiten. Een 
gedetailleerd overzicht hiervan is ter inzage bij het preventieteam. 

70% van deze activiteiten zijn gericht op intermediaire doelgroepen en dit in de diverse maatschappelijke sectoren. 
Dit is een aanzienlijke toename, die perfect past in onze missie en visie. We onderstrepen het belang van “overleg” om 
in samenspraak en met een mandaat van lokale partners te komen tot een planmatige aanpak van drugpreventie in 
Limburg, en dit in 42 Limburgse gemeenten.

Onderwijs, welzijn, gezondheid en projecten ten behoeve van lokale overheden krijgen veel aandacht. Doorheen de 
jaren zien we een grote overeenkomst inzake de verdeling over de diverse sectoren voor Preventiewerk van zorGGroep 
Zin. Deze verdeling fluctueert afhankelijk van welke inhoudelijke speerpunten naar voor geschoven worden, de Vlaamse 
campagnes of prioriteiten (zie werking VAD) en de Europese of Euregionale projecten waar we aan deelnemen.
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Volgende projecten maakten deel uit van het preventiewerk in 2019:

• • Voor de algemene bevolkingalgemene bevolking: opvoedingsondersteuning door middel van het project “als kleine kinderen groot 
worden”, sensibilisering inzake alcoholgebruik en senioren, en -16 / -18 leeftijdsgrenzen, promotie Tourneé 
Minerale, Bijzonder Zonder campagne, materiaalontwikkeling inzake gamen en gokken.

• • Voor het onderwijsonderwijs: drugbeleid op school, een ervaringsdeskundige in de klas, implementatie van onderzoek 
zoals de VAD-leerlingenbevraging, het Euregionaal Jongerenonderzoek, vroeginterventie, lesmodules in het 
hoger onderwijs, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe methodieken voor het hoger onderwijs o.a. in het 
kader van het Europese project Localize-It (intersectoraal lokaal alcoholbeleid).

• • Voor bijzondere doelgroepenbijzondere doelgroepen: ontwikkeling van preventiemethodieken voor etnisch-culturele minderheden 
en asielzoekers, vormingsactiviteiten voor gedetineerden, interventies voor personen met een verstandelijke 
beperking, het project rond psychofarmaca in de woonzorgcentra, vormingen voor kwetsbare groepen.

• • Voor lokale besturenlokale besturen: middelen en arbeid “Alcohol en werk, werkt niet …”, coaching beleid en vorming aan 
leidinggevenden, ondersteuning lokaal middelenbeleid, sensibiliseringsacties bij manifestaties, advies lokaal 
gokbeleid.

• • Voor intermediairenintermediairen: opleiding motivationele gespreksvoering, deskundigheidsbevordering in diverse sectoren, 
disseminatie van kwaliteitsrichtlijnen voor web-based interventies, ondersteuning van eerste-lijns-diensten 
in het kader van hun vernieuwde rol in de vermaatschappelijking van zorg, vorming en training voor huisartsen 
en welzijnswerkers rond het screeningsinstrument “Me-Assist”. 

• • Voor de jeugd- en vrijetijdssectorjeugd- en vrijetijdssector: Feest Wijzer, Attent, Quality Nights, Sportwijs en Sportivos. In de jeugd- 
en uitgaanssector werden een aantal nieuwe samenwerkingen opgestart met Limburgse events en festivals, 
harm reduction Safe ’n Sound, onderzoek en ontwikkeling van nieuwe methodieken in het kader van het 
Europese project Localize-It (katerzakjes en peersupport).

Daarnaast beantwoorden we steeds naar best vermogen en op maat aan lokale vragen en noden. Een oplijsting van alle 
acties in 2019 is beschikbaar en in te kijken via het Ginger registratiesysteem.

• • Thema’s in ons open vormingsaanbodThema’s in ons open vormingsaanbod: gokken en gamen, verstandelijke beperking , motivationele 
gespreksvoering voor OCMW medewerkers, tabakspreventie voor mensen met een verstandelijke beperking en 
middelengebruik, middelenpreventie in het tweede-kans onderwijs, Kopp/Koap, coaching voor hulpverleners.

• • Regionale en provinciale activiteitenRegionale en provinciale activiteiten: coaching beleid en vormingen in de gevangenis, drugbeleid en vormingen 
in de asielcentra, Safe ’n Sound in het uitgaansleven, implementatie alcohol- en drugbeleid i.s.m. Pukkelpop, 
Rebootkampen voor gamers, Moti4 (vroeginterventie voor gamers en hun ouders), psycho-educatie in KPC, 
samenwerkingsprotocol met spoeddienst van ziekenhuizen, vorming voor penitentiair beambten, coaching 
beleid en acties lachgas, opstart van het SNA (Social Norms Approach-project) samen met partners in de 
EMR (Euregio Maas Rijn). 

2.2 Alcohol- en drugpreventie in de Limburgse steden en gemeenten2.2 Alcohol- en drugpreventie in de Limburgse steden en gemeentenBijkomende informatie? Steeds welkom bent bij de Preventiedienst en Documentatiecentrum
of je kan al eens kijken op www.zorggroepzin.bewww.zorggroepzin.be
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Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aandeel polyfarmacie bij ouderen toe. Vooral het gebruik van 
psychofarmaca (PF) scoort hoog in de woonzorgcentra (WZC). Bewoners slikken gemiddeld acht pillen per dag, waarvan 
68% slaapmedicatie en antipsychotica en 46% antidepressiva. Verborgen verdriet en zich niet goed in hun vel voelen 
door verlies van familie, sociale relaties, je woning,... uiten zich in neerslachtigheid of gedragsproblemen en die worden 
bestreden met “een pilletje”. 

De gevolgen van dit hoge gebruik zijn zwaar: naast het feit dat psychofarmaca verslavend werken, voelen bewoners 
zich de hele dag slaperig, vermindert hun reactievermogen, hebben zij hoofdpijn, voelen zich misselijk, maken soms 
ongecontroleerde bewegingen, vallen gemakkelijker, krijgen problemen met hun geheugen, …  
Bovendien wordt een stopdatum vaak over het hoofd gezien. 

Na een geslaagd (daling van 10% PF) proefproject in WZC Leiehome (Gent) werd in samenwerking met het Vlaams 
expertisecentrum Alcohol- en andere Drugs (VAD) en met de steun van de Vlaamse overheid  een draaiboek uitgewerkt 
“ Psychofarmaca in WZC, samen op weg naar minder”. CGG preventiewerkers werden opgeleid tot procesbegeleider en 
de WZC kunnen, met of zonder procesbegeleider aan de slag met dit draaiboek. In Limburg kozen tot op heden, 6 centra 
voor deze 2-jaarlijkse begeleiding. Het voornaamste doel is om het oordeelkundig gebruik en verantwoord voorschrijven 
van psychofarmaca te verbeteren en om niet-farmacologische alternatieven te ontwikkelen. Als je iets wegneemt moet 
er iets anders in de plaats zijn. 
Werken met een stappenplan, vormingen geven en acties uitwerken is voor een preventiewerker dagdagelijks werk. Het 
nieuwe is natuurlijk de setting. Het reilen en zeilen in een school, een jeugdhuis, een bedrijf, een festival, de bijzondere 
jeugdzorg, het OCMW, … is vertrouwd werkterrein, maar een woonzorgcentrum is toch wel even wennen. Er moet 
voldoende tijd zijn om de werking te leren kennen, want onverwachte valkuilen en weerstand dienen zich aan.

De opgestarte Limburgse projecten lopen verschillend: van redelijk snel naar traag. Het gaat vooral om een 
attitudeverandering bij de bezoekende huisartsen, de toeleverende apothekers, het personeel, familie en bewoners 
zelf. Niet iedereen is bereid om de routine te doorbreken (bv. bewoners gaan later slapen, uitgebreidere briefings, …), 
om te overleggen over voorgeschreven medicatie (kan leiden tot een spanningsveld tussen verpleging, artsen, familie, 
bewoner). Om nog maar te zwijgen over de tijdsdruk en het tekort aan verzorgend personeel. Betekenisvolle alternatieve 
activiteiten kan je maar bekomen als de bewoners individueel bevraagd worden en er een aanbod op maat uitgewerkt 
wordt. Het komt er niet alleen op aan om het gebruik van medicatie te verminderen maar ook om de levenskwaliteit van 
de bewoners te verbeteren.  

Ook aan de toeleverende apothekers wordt een vrijwillig engagement gevraagd. Zij verzamelen de data (belang van 
begin- en tussentijdse metingen om de effectiviteit aan te tonen). Maar, cijfers laten op zich wachten, er zijn vele 
manieren van registreren, er is de GDPR (privacywetgeving), …

Geloven in wat je als preventiewerker doet is de boodschap. Processen verlopen traag, hebben hoogtes en laagtes. Ook 
in een WZC. Maar er zijn voorbeelden; Denk maar aan Louis en Maria. Louis wou graag nog eens fietsen (is postbode 
geweest). Na het afbouwen van 5 soorten psychofarmaca daalde zijn Geriatric Depression scale (GDS-score) van 8 naar 
0! Maria speelt opnieuw piano na de afbouw van 2 psychofarmaca. 

2.3  Psychofarmaca in woonzorgcentra: Samen op weg naar minder2.3  Psychofarmaca in woonzorgcentra: Samen op weg naar minder

Omdat een beeld meer zegt dan 1000 woorden: 
neem eens een kijkje op https://youtu.be/ciM0ZXnOelkhttps://youtu.be/ciM0ZXnOelk
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3.  Vroegdetectie en vroeginterventie

3.1 Vroeginterventieprogramma CONNECT3.1 Vroeginterventieprogramma CONNECT

In een zo vroeg mogelijk stadium signalen herkennen die kunnen wijzen op risicovol verslavingsgedrag (vroegdetectie), 
is essentieel om snel een interventie te kunnen opstarten om ergere problemen op het vlak van verslaving te voorkomen 
(vroeginterventie). 

Het programma CONNECT – verslaving van Ligant (Limburgs Netwerk geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren), 
waar zorGGroep Zin deel van uitmaakt, is een vroeginterventieprogramma voor jongeren en jongvolwassenen (tot 24 jaar) 
met drugs- of alcoholgebruik. 

De doelstelling is om risicovol of problematisch gebruik zo snel mogelijk te detecteren en hier ook zo snel mogelijk 
op in te spelen door een aanbod te doen. Dit aanbod ‘vroeginterventie’ is vooral gericht op bewustmaking, stilstaan 
bij eigen gebruik, motivationeel werken naar verandering en eventueel motiveren tot verdere hulpverlening. Er start 
maandelijks een groep voor -18-jarigen en voor +18-jarigen. Indien een groepsaanbod niet aangewezen is, kan dit ook 
individueel aangeboden worden. Ook in deze tijd met de corona maatregelen loopt ons aanbod gewoon door, in de 
vorm van online groepen. Indien na het intakegesprek blijkt dat er voor de jongere/jongvolwassene meer nodig is dan 
vroeginterventie, gebeurt er een doorverwijzing naar zorGGroep Zin voor een individuele begeleiding of een begeleiding 
binnen het jongerenteam.

In 2019 kregen wij 364 aanmeldingen, waarvan 273 met minstens 1 FTF contact. De uitval is vooral te verklaren door 
uitval van gasten die het aanbod krijgen van de politie nadat ze betrapt zijn, maar hier niet op in wensen te gaan. Van de 
364 aanmeldingen waren er 120 18 jaar of jonger, 244 waren ouder dan 18 jaar. De meerderheid van de aanmeldingen zijn 
mannen (317 van de 364). Het grootste aantal aanmeldingen had te maken met cannabisgebruik.
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2019 was het jaar van de uitrol van de kindreflex-methodiek binnen het hulpverleningslandschap. De kindreflex stimuleert 
hulpverleners om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. De kindreflex helpt 
hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

Binnen zorGGroep Zin werd dit pakket geïntegreerd in de dagelijkse hulpverlening door middel van opleiding voor het 
personeel en opvolging door de KOAP werkgroep (de KOAP-werkgroep bestaat uit preventiewerkers en hulpverleners die 
binnen hun team werden aangeduid als referentiepersonen om de thematiek van KOAP op te volgen, KOAP staat voor 
Kinderen van Ouders met Afhankelijkheid Problemen). 

HOE HANTEER JE KINDREFLEX? HOE HANTEER JE KINDREFLEX? 

Het toepassen van de Kindreflex verloopt in zes stappen:

 1. 1. Voer een gesprek over de kinderen en het ouderschap
 2. 2. Peil naar de veiligheid thuis en het welzijn van de kinderen
 3. 3. Ondersteun de cliënt in zijn rol als ouder
 4. 4. Ga verder na of er sprake is van verontrusting en bereidheid
 5. 5. Herstel de veiligheid
 6. 6. Betrek een gemandateerde voorziening

DE KINDREFLEX EN ZORGGROEP ZINDE KINDREFLEX EN ZORGGROEP ZIN

Omdat we binnen zorGGroep Zin vooral met stap 4,5 en 6 in aanraking komen, ligt daar onze focus: zowel in de begeleiding, 
de KOAP werkgroep en vorming, consult en intervisie naar externen toe.

Dat het thema leeft en dat er nood is aan expertise, zien we trouwens ook in de aanvragen die we krijgen van de externe 
organisaties naar vorming en intervisie.
Zo zijn er in 2019 bijvoorbeeld voor de perinatale netwerken Maasland en West Limburg opleidingen doorgegaan rond 
zwangerschap/ouderschap en druggebruik (de andere perinatale netwerken staan nog op de planning).

zorGGroep Zin investeert in deze consulten, vormingen en intervisies omdat we zien dat het erg belangrijk is om 
bruggen te bouwen tussen verschillende organisaties die werken met het kind en het gezin. Het Ondersteuningscentrum 
Jeugdzorg (OCJ) werd bijvoorbeeld uitgenodigd door de KOAP werkgroep om de samenwerking rond complexe dossiers 
te verbeteren.

Uiteindelijk heeft de KOAP werkgroep een stappenplan voor zwangere gebruiksters uitgeschreven omdat werken met het 
kind begint in de baarmoeder!

Meer info op www.kindreflex.bewww.kindreflex.be

3.2 Kindreflex3.2 Kindreflex
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4.  Kinderen en jongeren

4.1 Doelgroep kinderen en jongeren: enkele cijfers4.1 Doelgroep kinderen en jongeren: enkele cijfers

Met de kinder- en jongerenteams van regio Centrum en regio Zuid richten we ons tot kinderen en jongeren voor wie 
nood is aan een gespecialiseerde behandeling van complexere psychische problemen waarvoor een meer intensieve 
begeleiding aangewezen is.

In de begeleiding is er zowel aandacht voor het kind/de jongere als de ruimere context en zoeken wij een evenwicht 
tussen de hulpvragen binnen dit systeem.

In 2019 werden er in totaal 401 cliënten aangemeld bij het kinder- en jongerenteam Centrum, het kinder- en jongerenteam 
Zuid en de OCMW werking van Bilzen. In 2019 hadden 227 cliënten hun eerste face-to-face gesprek bij deze kinder- en 
jongerenteams en er werden 320 dossiers afgesloten. In totaal waren er 432 zorgperiodes actief in 2019 (45% jongens 
en 55% meisjes), dit wil zeggen dat er minimum één face-to-face gesprek doorging in 2019. 
59% van de actieve zorgperiodes betrof jongeren tussen 12 en 17 jaar en 30% betrof kinderen onder de 12 jaar. Opvallend 
is dat 11% van de actieve zorgperiodes jongvolwassenen (+18 jaar) betroffen, die enerzijds uitdovend nog kortdurend 
verder werden opgevolgd met het oog op afsluiting, of anderzijds op de wachtlijst stonden bij het volwassenenteam.

De problematieken waarvoor cliënten beroep deden op onze kinder- en jongerenteams waren zeer divers. Van de 432 
actieve zorgperiodes waren de meest voorkomende problematieken de volgende: algemene psychische problemen (31%), 
gedragsproblemen (18%), interactieproblemen (18%), ontwikkelingsproblemen (13%) en verwerkingsproblemen (9%).

De belangrijkste verwijzers waren het CLB (15%), huisartsen (12%) en psychiaters (7%). Opvallend is dat 9% van de 
cliënten die zich aanmeldden al eerder beroep op ons deden voor korte of langere zorgperiodes. Een verklaring ligt 
volgens ons bij het gegeven dat er de laatste jaren vaker cliënten worden aangemeld met meervoudige en/of ernstiger 
problematieken in combinatie met complexere gezinssamenstellingen.

Wij bereikten in belangrijke mate kwetsbare doelgroepen. De financiële kwetsbaarheid vertaalde zich in de toepassing 
van een gedifferentieerd cliëntbijdragesysteem. Bijna de helft van de actieve zorgperiodes betrof een verminderd tarief 
of een kwijtschelding van betaling.

Van de 432 actieve zorgperiodes van 2019 werd 58% afgerond in wederzijds overleg, 12% van de cliënten haakten af en 
24% werd extern doorverwezen.

Opvallend is dat in regio Zuid veel minder externe doorverwijzingen plaatsvinden (2 t.o.v. 29 in regio Centrum). Wij 
vermoeden dat dit te maken heeft met de beperkte regionale doorverwijsmogelijkheden voor kinderen en gezinnen in 
deze regio.
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5.  Volwassenen

5.1 Doelgroep volwassenen in cijfers5.1 Doelgroep volwassenen in cijfers

Met de volwassenteams van regio Centrum en regio Zuid richten we ons tot volwassenen voor wie nood is aan een 
gespecialiseerde behandeling van complexere psychische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding 
aangewezen is.

In 2019 werden er in totaal 565 cliënten aangemeld bij het volwassenen-team Centrum, volwassenteam Zuid en de 
OCMW werkingen te Hasselt, Bilzen en Tongeren. In 2019 hadden 299 cliënten een eerste keer een face-to-face gesprek 
bij deze teams en werden er 534 dossiers afgesloten. 
Over de vestigingen Centrum en Zuid heen waren er in 2019 in totaal 723 actieve zorgperiodes binnen de volwassenteams, 
dit wil zeggen dat er minimum één face-to-face gesprek doorging in 2019. 102 (14%) cliënten waren tussen de 18 en 
25 jaar. 583 (80%) cliënten waren tussen de 25 en 60 jaar. Opvallend is dat nog 37 (5%) cliënten- ouder dan 60 jaar in 
begeleiding waren bij de volwassenteams. Doorgaans zijn cliënten van die leeftijd in begeleiding bij hulpverleners van het 
ouderenteam, mogelijks bleven deze cliënten voor hun begeleiding bij de hulpverleners van de volwassenteams omdat 
deze hulpverlener reeds bekend was. 

De problematieken waarvoor deze cliënten beroep deden op onze dienst waren zeer divers. De belangrijkste waren: 
stemmingsstoornissen (38%), angststoornissen (10%), persoonlijkheidsstoornissen (15%). 

De belangrijkste verwijzers bij deze actieve zorgperiodes zijn de huisarts (26%) en het OCMW (8%). Dit zorgaanbod 
binnen zorGGroep Zin profileert zich duidelijk op de tweede lijn. 12% van de actieve aanmeldingen betrof een aanmelding 
op eigen initiatief. Opvallend is dat 9% van de cliënten die zich aanmeldden al eerder een zorgtraject hadden doorlopen 
op de dienst. Een verklaring ligt volgens ons bij het gegeven dat er de laatste jaren vaker cliënten worden aangemeld met 
meervoudige en/of ernstigere problematieken.

Wij bereikten in belangrijke mate kwetsbare doelgroepen; ook in het volwassenteam deed meer dan de helft van onze 
cliënten beroep op een verminderd tarief of een kwijtschelding van betaling.

Tot slot valt op dat 197 (27%) van de actieve zorgperiodes slechts 1 gesprek had in 2019.

Van de 723 actieve zorgperiodes werden er in 2019 44% afgesloten in wederzijds overleg, 12% van de cliënten haakten 
af en 33% werd extern doorverwezen.

Sinds medio 2018 werd het kinder- en jongerenteam versterkt met een creatief therapeute. Daarnaast werd in 2019 een 
projectaanvraag gedaan bij Hart voor Limburg voor de aankoop van “creatieve koffers”. Deze projectmiddelen gaven ons 
de mogelijkheid om allerlei creatieve materialen aan te kopen om in te zetten binnen onze begeleiding. 
 
Indien aangewezen wordt eveneens op een creatieve manier aan de slag gegaan met de hulpvraag van onze cliënten. We 
willen hiermee maximaal inzetten op de eigen krachten.

Creatieve middelen vormen bij creatieve therapie de basis van het therapeutisch werken. De (beeldende) therapeut leert 
kinderen en jongeren via alternatieve communicatie- en expressievormen uit te drukken en te ervaren wat met woorden 
niet toereikend of onvoldoende mogelijk is. 
De dialoog tussen het kind/de jongere en de therapeut, en de tijdens de sessies gecreëerde werkstukken staan hierbij 
centraal. Het doel is op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een wenselijke verandering, ontwikkeling, 
stabilisatie of acceptatie bij onze cliënt te bewerkstelligen.

Door het maken van ‘beelden’ die meestal een blijvend karakter hebben, onderscheidt deze therapievorm zich van andere 
vormen van therapie. 
 
HET BEELDEND CREATIEF WERKEN:HET BEELDEND CREATIEF WERKEN:

• • Is een taal zonder woorden waarlangs onuitgesproken, opgeslagen ervaringen, belevingen, verdrongen emoties of 

conflicten door middel van materiaal (potlood, houtskool, klei, verf, klei, …) losgemaakt en uitgebeeld kunnen worden.

• • Vaak hebben maatschappelijk kwetsbare kinderen minder taal ter beschikking. Creatief werken is een zinvolle manier 

om toch toegang te krijgen tot onderliggende emoties.

• • Het biedt de mogelijkheid zelf tot activiteit te komen (denken, voelen, handelen)

• • Het spreekt de eigen kracht en creativiteit aan.

• • Het geeft een zichtbaar resultaat waar men van op afstand kan op terugblikken. Er kan in een latere sessie opnieuw 

naar verwezen worden.

• • Het helpt de innerlijke belevingswereld te linken aan de buitenwereld en helpt via metaforen en symbolen controle 

te krijgen over (overweldigende) emoties.

• • Het biedt ruimte om te experimenteren met verschillende materialen die een specifiek appèl doen op motorische 

responsen (zoals smeren, kneden, krassen, voelen,…) en emotionele responsen (http://www.bvct-abat.behttp://www.bvct-abat.be).

Creatieve therapie wordt ervaren als een toegevoegde waarde binnen het multidisciplinair team.

4.2 Creatieve therapie4.2 Creatieve therapie
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Een belangrijk element in het tot stand komen van de fusie tussen de CAD Limburg en de VGGZ was de inkanteling van 
de verslaafdenzorg in de algemene geestelijke gezondheidszorg. Binnen zorGGroep Zin is deze integratie het duidelijkst 
merkbaar op niveau van de werking van de volwassenteams. 

Zowel in de regio Tongeren als in de regio Hasselt is ervoor gekozen om de vroegere categoriale verslavingsteams van de 
CAD Limburg samen te voegen met de reguliere volwassenenteams van de VGGZ. 

Deze nieuwe samengestelde teams voorzien een aanbod naar volwassenen met ernstige tweede lijns psychische 
problemen en mensen met verslavingsproblemen (legale drugs, gokken, gamen, …). Wij zien binnen deze doelgroep vaker 
een combinatie van deze problematieken en een wederzijdse beïnvloeding. Deze integratie biedt meer mogelijkheden om 
beide aspecten geïntegreerd en integraal te benaderen vanuit de hulpverlening. 

De integratie van verslavingszorg binnen de ruimere geestelijke gezondheidszorg helpt ook om het stigma rond verslaving 
te doorbreken. Deze reorganisatie resulteert in één team werkzaam in éénzelfde gebouw met letterlijk en figuurlijk één 
gezamenlijke voordeur waar alle volwassenen met een geestelijke gezondheids gerelateerde hulpvraag terecht kunnen. 
Achter deze voordeur streven wij ernaar alle verworven expertise en deskundigheid te behouden en te bevorderen zowel 
voor de behandeling van ernstige psychische problematieken als voor specifieke verslavingsproblemen. 

In de opstart van deze samenwerking op teamniveau, gebeurt de toewijzing van cliënten aan bepaalde hulpverleners 
op basis van de huidige aanwezige expertise. Op termijn verwachten we dat deze expertise onderling meer gedeeld zal 
worden zodat meer hulpverleners beide problematieken kunnen aanpakken binnen één hulpverleningstraject.

5.2 Geïntegreerde volwassenenwerking zorGGroep Zin5.2 Geïntegreerde volwassenenwerking zorGGroep Zin

Met de inrichting van 2 kruispunten in iedere eerstelijnszone wil het netwerk NOOLIM de ontoegankelijkheid 
van zorg en ondersteuning voor mensen met complexe psychische hulpvragen aanpakken. De kruispunten zijn 
samenwerkingsverbanden van zorg en welzijn die samen bouwen aan een intersectorale structuur, waar cliënten steeds 
kunnen rekenen op passende zorg en ondersteuning. De focus ligt op het opheffen van de ontoegankelijkheid van zorg 
en ondersteuning die wordt veroorzaakt door de versnippering van het hulpaanbod. Hierdoor dreigen mensen te laat in 
zorg te komen, vallen zorgmissers en zorgwekkende zorgmijders wel eens uit de boot, is er een gebrek aan ondersteuning 
van de eerste lijn en een te beperkte doorstroom naar de tweedelijnszorg. 
De eerste kruispunten zijn gestart in Genk en Maasmechelen. 

Wat de eerstelijnsregio regio ZOLim betreft, werd in 2019 de opstart van een kruispunt in Bilzen voorbereid. Door de 
uitbraak van het Covid-19 virus werd de voorziene start uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Ook kruispunt 
Tongeren staat in de startblokken, maar zal om dezelfde reden vertraging oplopen. 

Het Kruispunt Bilzen bestaat uit een team van hulpverleners uit verschillende organisaties: mobiele teams NOOLIM, 
Beschut Wonen de Overstap, Wit-Gele Kruis, zorGGroep Zin, CAW Limburg, Sociaal Huis Bilzen, Medisch Centrum St.-
Jozef en Validag.
In eerste instantie zal de lokale werking in Bilzen zich richten op de doelgroep van mensen met complexe, psychiatrische 
aandoeningen die tijdelijk intensieve multidisciplinaire en intersectorale hulp nodig hebben. In de eerste fase zullen 
hulpverleners uit zorg en welzijn intensief samenwerken aan vraagverheldering en indicatiestelling. De netwerkpartners 
willen er samen voor zorgen dat de cliënt direct en zonder omwegen naar de juiste zorg wordt verwezen. In de kruispunten 
willen we knelpunten in de zorgplannen van gekende cliënten evalueren en bijsturen.

5.3 Ontwikkeling van kruispunten5.3 Ontwikkeling van kruispunten
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6. Ouderen

6.1 Ouderenteam regio Zuid6.1 Ouderenteam regio Zuid

Met het ouderenteam van regio Zuid richten we ons tot ouderen voor wie nood is aan een gespecialiseerde behandeling 
van complexere psychische problemen waarvoor een meer intensieve begeleiding aangewezen is.

In 2019 werden er in totaal 45 cliënten aangemeld bij het ouderenteam Zuid en hadden 39 cliënten een eerste keer een 
face-to-face gesprek bij dit team. Er werden 60 dossiers afgesloten in 2019. 
In totaal waren er 105 actieve zorgperiodes in 2019, dit wil zeggen dat er minimum één face-to-face gesprek plaatsvond 
in 2019. 

De problematieken waarvoor cliënten beroep deden op onze dienst waren hoofdzakelijk stemmingsstoornissen (38%) en 
persoonlijkheidsstoornissen (16%).
De belangrijkste verwijzers bij deze actieve zorgperiodes zijn de huisarts (22%), woonzorgcentra (10%), het algemeen 
ziekenhuis (7%) en de ouderenzorg (6%). 11% van de aanmeldingen werd gedaan op eigen initiatief of op initiatief van 
de omgeving.

Binnen deze ouderenwerking was er ook expliciet aandacht voor kwetsbare doelgroepen die binnen woonzorgcentra 
of thuis nood hebben aan ondersteuning bij specifieke ouderenproblematieken (eenzaamheid, levensfaseproblematiek, 
dementie, ….). Wij bereikten in belangrijke mate kwetsbare doelgroepen; 43% van onze cliënten deden beroep op een 
verminderd tarief of een kwijtschelding van betaling.

Opvallend is dat 20 (19%) van de actieve zorgperiodes slechts 1 gesprek had in 2019. 

Van de 105 actieve zorgperiodes werd er in 2019 56% afgerond in wederzijds overleg, 18% van de cliënten haakten af 
(contacten verbroken en vroegtijdig beëindigd), 15% werd extern doorverwezen en 8% werd beëindigd door overlijden. Bij 
3% werd ‘andere afsluiting’ geregistreerd.

6.1 Eerstelijnspsychologen ouderen6.1 Eerstelijnspsychologen ouderen

Ouderen zijn kwetsbaar voor geestelijke gezondheidsproblemen. Uit de evaluatie van de Vlaamse projecten 
eerstelijnspsychologische functie is gebleken dat ouderen (+65 jaar) een moeilijk bereikbare doelgroep zijn. 

Het federale terugbetalingssysteem van eerstelijnspsychologen dat sinds kort uitgerold wordt over België richt zich 
specifiek tot volwassenen (18 tot 65 jaar) waardoor ouderen hier niet op kunnen terugvallen. Daarom financiert Vlaanderen 
experimentele projecten die nagaan hoe de eerstelijnspsychologische zorg best aangeboden kan worden aan ouderen 
met milde of matige psychische klachten. Ouderen hebben immers ook recht op een laagdrempelige, toegankelijke en 
betaalbare eerstelijnspsychologische zorg. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verspreidde eind 2018 een oproep naar de Vlaamse eerstelijnszones. 33 van de 60 
eerstelijnszones dienden in februari een projectaanvraag in.

Voor zorGGroep Zin is de eerstelijnszone ZOLim geselecteerd voor dit project. Het project wordt gedragen door een 
stuurgroep waarin zowel de eerstelijnspsychologen zelf als vertegenwoordigers van lokale besturen, de woonzorgcentra 
en de eerstelijnszone ZOLim vertegenwoordigd zijn. 

DE ELP OUDEREN HEEFT DRIE GROTE OPDRACHTEN:DE ELP OUDEREN HEEFT DRIE GROTE OPDRACHTEN:

• • Verstrekken van laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke zorg.
• • Nauwe samenwerking met zorgverleners verzekeren en uitbouwen van een lokaal netwerk van actoren binnen 

en buiten de zorgsector.
• • Ondersteunen van de partners binnen en buiten de zorgsector om psychologische problemen te leren 

herkennen.

De eerstelijnspsycholoog richt zich naar ouderen met milde tot matige psychische klachten die op korte termijn hulp 
nodig hebben. Na de inschatting van de problematiek wordt een kortdurend traject (5 tal sessies) aangeboden. De 
huisarts is de belangrijkste verwijzer, maar ook andere kanalen, zoals het woonzorgcentrum of het CAW kunnen voor 
deze zorg aanmelden. 

In september 2019 zijn de eerstelijnspsychologen ouderen gestart met consultaties in De Piepel in Tongeren en het 
Lokaal Dienstencentrum in Bilzen. Daarnaast doen zij huisbezoeken op indicatie en consultaties in woonzorgcentra. Zij 
nemen wekelijks deel aan de teamvergadering van ouderenteam zorGGroep Zin.
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7. Forensische zorg

7.1 Hulpverlening in een gedwongen context7.1 Hulpverlening in een gedwongen context

Ongeveer 28% van onze cliënten wordt verwezen in het kader van een justitiële maatregel en maakt binnen een gedwongen 
statuut kennis met de hulpverlening. Ook hier kan het engagement binnen de provinciale forensische overlegplatforms 
en een afstemming met meerdere justitiële partners binnen ieders deontologisch kader op meer vertrouwen en 
samenwerking rekenen.

Voor de verschillende deelwerkingen zijn dit de cijfers voor 2019:

• • Hulpverlening aan gedetineerden en ex-gedetineerden (gevangenis Hasselt en Tongeren): 177 actieve 
zorgperiodes.

• • Hulpverlening aan plegers van zedenfeiten: 84 actieve zorgperiodes

• • AGM-project (Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen) omgaan met agressie: 121 actieve zorgperiodes

• • AGM-project verslavingszorg: 623 actieve zorgperiodes



26 27

DEELWERKINGEN SPECIFIEK VOOR 2019 DEELWERKINGEN SPECIFIEK VOOR 2019 

LIM-project

In 2019 kende het, door het Parket in samenwerking met de justitiehuizen, politiediensten en de ambulante 
drughulpverlening opgerichte alternatieve afhandelingsprocedure (LIM project), een verdere doorstart  voor personen die 
voor druggerelateerde feiten werden opgepakt. In 2019 werd dit project in meerdere politiezones uitgerold. Hier werden 
54 dossiers opgenomen. Een veralgemening op Limburgs niveau is wenselijk, maar voorlopig niet haalbaar omwille van 
beperkte zorgcapaciteit.

Drugvrije afdeling en Drugs in Detentie Pilootproject in de gevangenis van Hasselt. 

zorGGroep Zin investeerde in 2019 actief in de verdere uitbouw van de drugvrije afdeling in de gevangenis van Hasselt 
en continueerde samen met Katarsis een pilootproject om met verhoogde aandacht voor de drugproblematiek, in te 
zetten op meerdere afdelingen van de gevangenis (zowel beklaagden als veroordeelden). Met een projectfinanciering 
van de FOD Volksgezondheid kon een equipe van artsen, psychologen en verpleegkundigen toegevoegd worden om via 
een presentiemodel de drugproblematiek aan te pakken in de gevangenis. Overtuigd dat gedetineerden dezelfde rechten 
hebben op zorg als buiten, werden de mogelijkheden van zorgtrajecten binnen de gevangenismuren verkend. Naast 
screening werd er ingezet op een betere samenwerking en beeldvorming bij penitentiair beambten en de medische dienst. 
In 2019 werd er geëxperimenteerd met specifieke zorgtrajecten op zowel afdelingen voor beklaagden als veroordeelden. 
Ook de hulp van ervaringsdeskundigen werden hiervoor ingeroepen. De keuze voor deze integrale aanpak beïnvloedt (in 
positieve zin) het denken over differentiatiemogelijkheden qua regime-aanbod.  
 
Verbeterprojecten zorg aan geïnterneerden

Geïnterneerden hebben vaak een ernstige psychiatrische problematiek gekenmerkt door een hoge graad van co-
morbiditeit. Bij driekwart van de geïnterneerden worden 2 tot 3 psychiatrische diagnoses gesteld. Middelenmisbruik en 
afhankelijkheid is vaak een bijkomende diagnose.

Wanneer de psychiatrische problematiek en het middelenmisbruik/afhankelijkheid een behandelproblematiek is die 
omwille van zijn acuutheid of omwille van het belang van hervalpreventie kan vertaald worden in behandeldoelstellingen, 
kan er vanuit zorGGroep Zin een brug gebouwd worden tussen de verschillende forensische voorzieningen met een 
zorgaanbod naar geïnterneerden.

Ondanks de opstart van de mobiele zorgequipes internering blijven deze projecten binnen zorGGroep Zin na 2019 
doorlopen. De projecten richten zich op geïnterneerden, vrij op proef en met een low en medium risk profiel die na 
behandeling binnen een residentiële voorziening in aanmerking komen voor een ambulant zorgaanbod omwille van hun 
psychiatrische problematiek en/of een middelen-gerelateerde problematiek. 

Volwassenen met een justitieel statuut en/of grensoverschrijdend gedrag en/of druggerelateerde feiten, die een 
geestelijke gezondheidsproblematiek hebben, kunnen bij onze forensische werking terecht. 

FORENSISCHE ZORG OF DADERTHERAPIE…FORENSISCHE ZORG OF DADERTHERAPIE…

• • Bestaat uit een multidisciplinaire teamaanpak waarbij de psychiatrische, psychologische, criminologische en 
sociale benaderingen elkaar aanvullen.

• • Maakt gebruik van specifieke therapeutische technieken om te werken met weinig gemotiveerde cliënten en 
om vaardigheden te stimuleren die terugvalpreventie bevorderen.

• • Vertrekt vanuit een breed therapeutisch instrumentarium dat doelgericht kan worden ingezet en dat 
naast cognitieve gedragstherapie als basisbenadering ook medicamenteuze therapie, gesprekstherapie, 
systeemtherapie,… kan omvatten.

• • Werkt vooral volgens twee modellen die complementair zijn: 1) het RNR (Risk Need Responsivity)-model: een 
grondige analyse van de feiten op delictniveau met oog voor risicofactoren en 2) het good lives model: focus 
op beschermende factoren gelinkt aan de sterktes van de cliënt. 

• • Is een samenwerking met vooral gerechtelijke instanties vanuit respect voor ieders eigenheid en doelstellingen 
(beroepsgeheim, rapportage, spanningsveld tussen beveiligend, repressief en re-integratie, kansen geven…).

In het kader van onze fusie in 2019 werd er een brug gemaakt tussen de verschillende AGM-projecten (verslavingszorg) 
die zowel binnen de CAD Limburg als de VGGZ (omgaan met agressie) aanwezig waren. Via gezamenlijk teamoverleg, 
aansturing en ondersteuning raakten beide projecten meer op elkaar afgestemd. Deze afstemming faciliteert de 
samenwerking met justitie in het kader van de verplichte hulpverlening. 

7.2  Team Forte7.2  Team Forte
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8. Ambulante verslaafdenzorg

In 2019 ondersteunede de drughulpverlening 3239 cliënten in een vraag naar zorg voor een escalerend 
verslavingsprobleem. In dit aantal zijn niet de cliënten opgenomen begeleid via ons online aanbod, noch de cliënten die 
via een vroeginterventietraject werden begeleid. Ook het aanbod van straathoekwerk is hierin niet gevat. 

35% zijn nieuwe cliënten, 13% meldde zich na een herval opnieuw aan voor ondersteuning. Voor 52% liep de zorgperiode 
verder door in 2019. In het kader van grotere wachttijden wordt de dynamiek van instroom-doorstroom-uitstroom 
gerichter opgevolgd en binnen een aparte werkgroep besproken. Naast de mogelijkheden die online tools bieden, wordt 
er gericht nagedacht hoe cliënten reeds te ondersteunen tijdens deze wachtperiode. 

In dit verdere werkingsverslag willen we de profielgegevens van cliënten even onder de loep nemen voor de hele provincie 
Limburg. We merken echter dat er afhankelijk van de regio of stad significante verschillen kunnen zijn. We stellen per 
gemeente dan ook aparte profielgegevens ter beschikking van de lokale besturen. 

Binnen de groep van nieuwe cliënten menen we volgende tendensen waar te nemen:

De verhouding mannen/vrouwen van ongeveer 70%/30% blijft de afgelopen jaren stagneren. De meeste vrouwen die hulp 
zoeken situeren zich in de leeftijdscategorie van 35-44 jaar. 

MEER DAN 500 JONGEREN WORDEN BEREIKT BINNEN EEN GEDIFFERENTIEERD MEER DAN 500 JONGEREN WORDEN BEREIKT BINNEN EEN GEDIFFERENTIEERD 
ZORGAANBOD.ZORGAANBOD.

Adolescenten zijn een kwetsbare groep voor problematisch middelengebruik. In het maatschappijbeeld rond druggebruik 
wordt veelal ook aan jongeren gedacht wanneer de drugproblematiek ter sprake komt. 
Bovendien worden met jongeren niet alleen minderjarigen bedoeld, maar ook jongeren in de transitieleeftijd (tot 24 jaar).
Binnen het gedifferentieerd aanbod dat wij kunnen realiseren in partnerschap met en geïntegreerd binnen het netwerk 
‘kinderen en jongeren’ (Ligant) bereikten wij 568 jongeren.

32% van alle nieuwe cliënten is minderjarig, 68% bevindt zich in de transitieleeftijd. Deze jongeren kunnen na 
indicatiestelling samen met hun ouders of opvoeders in een gedifferentieerd zorgaanbod stappen. 
Dit kan een vroeginterventietraject zijn, of een verwijzing naar ons jongerenteam waarbij via een eerder kortdurend maar 
intensief contextgericht therapeutisch programma wordt ingezet op een aanbod voor jongeren en hun ouders. 
Binnen een apart team leren we jongeren en hun ouders weer opnieuw inzetten op communicatie, vertrouwen, grenzen 
en krachten binnen het gezin. Ook de specifieke ouder (info)groepen dragen hiertoe bij.
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Medewerkers geven aan dat de complexiteit van deze problematiek stijgt en meer binnen een samenwerking met andere 
zorgpartners binnen de jongerenhulpverlening moet worden opgenomen. Vaker wordt aangegeven dat een zorgregierol 
voor deze jongerenproblematiek een belangrijke meerwaarde kan bieden. 

De toeleiding naar het aanbod vroeginterventie verloopt al meerdere jaren via meerdere verwijzers maar vaak binnen een 
eerder gedwongen statuut (zie LIM-project).

VERSLAVINGSPROBLEMEN ZIJN NIET ALLEEN EEN PROBLEEM VAN JONGEREN VERSLAVINGSPROBLEMEN ZIJN NIET ALLEEN EEN PROBLEEM VAN JONGEREN 

Het beeld dat enkel jongeren geassocieerd worden met drug– en/of verslavingsproblemen kan ook dit jaar door onze 
registratiecijfers niet bevestigd worden. Meer dan de helft van de cliënten die hulp zoekt, of hiertoe gedwongen wordt, 
situeert zich in de leeftijdscategorie van 25 tot 44 jaar (53%). 

AANDACHT VOOR HET ONDERSTEUNEND NETWERKAANDACHT VOOR HET ONDERSTEUNEND NETWERK

Het percentage alleenwonende cliënten dat in behandeling is omwille van verslavingsproblemen stijgt (28%). In grotere 
steden merken we dat de sociale verbondenheid beperkt is of ontbreekt. 

Ondanks dat er meer jongeren worden bereikt, merken we dat voor een kleiner wordende groep van cliënten het ouderlijk 
gezin (22%) de thuisbasis is. Het leven binnen een eigen gezin, bredere familie of pleeggezin (40%) is de voor een 
grote groep van cliënten gelukkig nog de meest voorkomende samenlevingsvorm. Toch zien we dat het in familiaal 
verband samenleven binnen onze cliëntgroep daalt. Het inzetten op ondersteuning van mantelzorgers zal in de toekomst 
voldoende aandacht moeten blijven krijgen. De oudergroepen en het initiatief van enkele ouders om op eigen kracht een 
structurele ontmoeting te organiseren via de principes van zelfhulp zijn hierbij waardevol.

ZORG VOOR FAMILIE ZORG VOOR FAMILIE 

Het betrekken van de directe omgeving van de gebruiker is een belangrijk aandachtspunt en wordt binnen de indicatoren 
van kwaliteitsvolle zorg extra gemonitord. Niet alleen zijn ouders, partner, kinderen vaak een belangrijke partner in het 
zorgproces, ze hebben zelf ook recht op zorg. In 2019 deden 255 partners/ouders/kinderen beroep op een specifiek 
zorgtraject in dit kader. Dit was individueel of in functie van een partner/gezinsgesprek. Er wordt tevens ingezet op een 
specifiek groepsprogramma voor ouders en partners.

FINANCIËLE KWETSBAARHEIDFINANCIËLE KWETSBAARHEID

Binnen de groep van nieuwe cliënten zien we dat het kunnen beroep doen op een inkomen door eigen beroepsactiviteiten 
blijft stijgen (48%). Desondanks moet  een grote groep van cliënten beroep doen op een invaliditeitsuitkering, een 
werkloosheidsuitkering en/of vervangingsinkomen via het OCMW. Binnen de groep van al onze cliënten is dit meer 
dan 40%. Deze financiële kwetsbaarheid kan risico-verhogend zijn op meerdere levensdomeinen en de zorg negatief 

beïnvloeden. De armoedeproblematiek is voor meerdere cliënten schrijnend. Vanuit onze missie en visie willen wij hier 
extra aandacht voor hebben. 

WONEN ALS BASISRECHTWONEN ALS BASISRECHT

De woonproblematiek is een belangrijk aandachtspunt dat maatschappelijk nog te weinig als een basisrecht wordt 
ervaren. Naast een ondersteuning van het Housing-First aanbod engageerden wij ons in 2019 verder in geïntegreerde 
teams, dedicated teams of cabrioteams (geïntegreerd zorgaanbod vanuit meerdere organisaties). In de stad Sint-
Truiden en de gemeente Pelt richten de medewerkers binnen deze teams, elk vanuit hun eigen expertise, zich op een 
aanklampende manier naar een doelgroep van gebruikers met een woonproblematiek.

De verslaafdenzorg bleef zich ook in 2019 engageren binnen het dak- en thuislozenoverleg in Hasselt, het welzijnsoverleg 
Noord-Limburg en participeert in de winteropvang van de stad Genk. 

ALCOHOL NOG STEEDS HET MEEST GEBRUIKTE PRODUCT ALCOHOL NOG STEEDS HET MEEST GEBRUIKTE PRODUCT 

Verslaving beperkt zich vaak niet tot één product. Veel van onze cliënten zijn polygebruikers. 
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*de gegevens van gebruikte producten is een overzicht van hoofdproduct en eventuele andere 
bijkomende producten (polytoxicomanie).

Bijna 1/3 van onze cliënten doet beroep op ambulante behandeling omwille van een escalerend alcoholprobleem. Bij 
nieuwe cliënten ligt dit zelfs hoger (36,4%). Ondanks het signaal dat alcohol het meest verslavend product is, en er 
ingezet wordt op preventieve acties met o.a. aandacht voor gezondheidsrichtlijnen, ontbreekt het nog steeds aan een 
eenduidig en daadkrachtig overheidsbeleid. 

Het gebruik/misbruik van cannabis (23,1%) stijgt beperkt als hoofproblematiek bij alle cliënten. Bij nieuwe cliënten ligt 
dit percentage hoger (26,1%). De ernst en de intensiteit van gebruik zijn vaker verontrustend. 
Het aantal nieuwe cliënten dat hulp zoekt omwille van het gebruik van stimulantia (9,6%) en vooral van cocaïne (14,1%) 
neemt toe. De hulpvragen omwille van deze problematiek zijn regionaal echter erg verschillend.  

Het aantal nieuwe aanmeldingen omwille van een opiatenproblematiek blijft beperkt (2,6%). Het gaat hierbij echter niet 
louter over heroïne maar ook over andere opiaten. Binnen onze algemene jaarcijfers daalt het aantal heroïnegebruikers 
tot 10,3%. 

Voor sedativa en hypnotica ligt het percentage op 4,6%. Het misbruik van benzodiazepines en GHB stijgt slechts beperkt. 
De verhoogde aandacht voor de NPS (Nieuwe Psycho-actieve Stoffen) problematiek vertaalde zich in 2019 in een slechts 
zeer kleine groep van cliënten die hiervoor expliciet hulp zoekt. Vaker worden deze producten in combinatie met andere 
producten misbruikt. Via het project Safe ’n Sound en via gerichte digitale preventieve acties proberen wij ook meer 
kennis over deze middelen door te geven. 
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GOKKEN: EEN ONDERSCHAT PROBLEEM! BLIJVEN IJVEREN VOOR EEN WETGEVEND KADER.GOKKEN: EEN ONDERSCHAT PROBLEEM! BLIJVEN IJVEREN VOOR EEN WETGEVEND KADER.

93 cliënten zochten ambulante hulp voor een escalerend gokprobleem. De ambulante verslaafdenzorg heeft haar 
expertise inzake de gokproblematiek verder uitgebreid en blijft ijveren voor een wetgevend kader dat oog heeft voor de 
kwetsbare speler (wetgeving online-spelen, reclame,…). 

Slechts een klein deel van deze doelgroep wordt momenteel bereikt en het zorgaanbod in Vlaanderen blijft beperkt. 
Daarom blijft laagdrempelige hulp belangrijk. Een online hulpaanbod www.gokhulp.be draagt hiertoe bij.

Gokken is een onderschatte problematiek en wellicht een groter maatschappelijk probleem dan velen vermoeden. 
Daarom nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op om ook bij beleidsmakers aandacht te hebben voor 
de gezondheidsrisico’s i.p.v. de economische belangen te laten primeren.

GAMEN: VERHOOGDE MAATSCHAPPELIJKE AANDACHT GAMEN: VERHOOGDE MAATSCHAPPELIJKE AANDACHT 

Vanuit de verslaafdenzorg zetten we reeds verschillende jaren in op het thema problematisch gamen. Dit zowel op vlak 
van preventie, vroeginterventie en hulpverlening. Aanmelding voor hulp gebeurt meestal door bezorgde ouders die zien 
dat het tijdverdrijf van hun kind meer en meer ingenomen wordt door gamen. De ouders worden (intens) betrokken 
doorheen het hulpverleningstraject aangezien we een gamewijze opvoeding als hoeksteen zien voor verandering. 

Zowel Moti-4, als vroeginterventiemethodiek, als het organiseren van een rebootkamp voor jonge gamers heeft jongeren 
laten stilstaan bij hun eigen gamegedrag en ingezet op motivatie tot verandering.

De rebootkampen werden vanuit Limburg verder uitgerold naar andere Vlaamse regio’s met aandacht voor het aangaan 
van partnerschappen binnen het jeugdwerk.
Dit aanbod werd tevens geflankeerd door een apart groepsaanbod voor ouders. 
Wij hebben in 2019 tevens ingezet op meerdere vormingsmomenten voor het onderwijs, het jeugdwerk en andere sectoren 
om een vroegere detectie mogelijk en bespreekbaar te maken. Ook in de media merken wij gelukkig een verhoogde 
maatschappelijke aandacht voor deze problematiek. 

SPUITENRUIL SPUITENRUIL 

In 2019 werden er binnen meerdere spuitenruilpunten in Limburg 80.084 spuiten verdeeld, 76.101 spuiten gerecupereerd 
en dit via 1.015 contacten. Dit zorgde voor een recuperatiepercentage van ruim 95%.

HEPATITIS/CASEMANEGEMENT LIMBURG HEPATITIS/CASEMANEGEMENT LIMBURG 

Druggebruikers behoren tot op heden tot één van de grootste risicogroepen om Hepatitis C te ontwikkelen. In België 
telt deze groep bijna de helft van de nieuwe HCV-infecties. Het casemanagement rond HCV in Limburg beheerde in 
december 2019 een cohorte van 360 personen. Zij worden jaarlijks bevraagd naar gebruik en krijgen een voorstel tot 
screening. Na een screening die positief uitvalt, worden deze personen door de HCV-verpleegkundige begeleid naar de 
specialist en verder opgevolgd tijdens én na de behandeling. Er is veel aandacht voor mogelijke herinfecties en harm 
reduction speelt hier een belangrijke rol in. 

VEEL RECHTSTREEKSE HULPVRAGEN VEEL RECHTSTREEKSE HULPVRAGEN 

Het ambulant verslavingsaanbod kenmerkt zich door veel rechtstreekse hulpvragen van de cliënt zelf (34,8% ) en hun 
omgeving (7,6%). Wij zijn goed rechtstreeks toegankelijk. Door een decentralisatie van ons intakesysteem slagen wij er 
ook beter in om mensen te onthalen binnen een eigen regionale context. 

Binnen de gezondheidszorg merken wij dat vooral huisartsen (12%) belangrijke doorverwijzers zijn. Bij nieuwe aanmeldingen 
is de huisarts ook vaker de doorverwijzer. 

Meer dan 1/5 van de verwijzingen gebeurt vanuit een gedwongen context. 

Tot en met december 2019 werden van deze 360 mensen 317 cliënten geïnformeerd over de risico’s van Hepatitis C en 
de mogelijke aanpak hiervan. 303 cliënten konden getest worden, waarvan er 140 een verdere assessment kregen. Met 
de methodiek van intensief casemanagement door een Hepatitis C-verpleegkundige werden 91 RNA positieve - cliënten 
zeer gericht opgevolgd en ondersteund in hun behandeltraject voor HCV. Eind december 2019 bereikten 53 van de 
behandelden een SVR (zie verder). De overige personen waren nog in behandeling, moesten nog starten of hadden al wel 
een EOT (zie verder) bereikt. Zij worden verder opgevolgd in 2020. Ook degenen die genezen zijn, worden verder bevraagd 
en opgevolgd door de HCV-verpleegkundige. Einde december kenden we 2 herinfecties. Deze zijn reeds in behandeling. 

HCV VERPLEEGKUNDIGE ALS CASE MANAGER 2019HCV VERPLEEGKUNDIGE ALS CASE MANAGER 2019

*EOT : end of treatment, patiënt heeft behandeling succesvol beëindigd
*SVR : sustained viral respons, 3 maanden na EOT wordt aanwezigheid van virus terug bepaald via bloedname, 
als deze negatief is, is patiënt officieel genezen.
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9. Online hulp

Al meer dan 10 jaar zetten zorGGroep Zin samen met CGG Kempen in op een online aanbod voor alcohol-, drug-, en 
gokproblemen via www.alcoholhulp.bewww.alcoholhulp.be,  www.cannabishulp.bewww.cannabishulp.be, www.drughulp.bewww.drughulp.be , www.gokhulp.bewww.gokhulp.be.

In de loop van 2018 werd besloten nauw samen te werken met CGG De Pont en werd www.depressiehulp.bewww.depressiehulp.be ontwikkeld. 
Er werd een gezamenlijke stuurgroep opgericht en in de loop van 2019 werd ook aan een gezamenlijk online team 
vormgegeven. In 2019 werd het budget verhoogd waardoor het online team kon uitgebreid worden tot 7 hulpverleners 
(5 VTE, verspreid over drie vestigingen). Depressiehulp bood bij aanvang enkel informatie, online zelfhulp en blended 
begeleiding, maar vanaf september werd ook rechtstreeks online aanmelden mogelijk. Vanaf dan was het cruciaal dat alle 
hulpverleners getraind werden om met alle programma’s te leren werken. 

Het online team kreeg echter ook de verantwoordelijkheid om ‘blended werken’ (een combinatie van gesprekken met 
de online programma’s) bij de Vlaamse CGG te implementeren. In dit verband werd aan bijna 300 hulpverleners een 
training aangeboden voor Depressiehulp en aan een 150-tal hulpverleners een training voor de verslavingswebsites. 
Trainingen dienen wel opgevolgd te worden door intervisies. Dit laatste liep echter niet zo vlot. De ervaring leerde ons 
dat er in dit verband grote verschillen bestaan tussen de organisaties. Een aantal elementen zijn belangrijk om het 
implementatieproces goed te laten verlopen, zoals o.a. het vormen van een interne blended implementatie werkgroep. In 
2020 zullen we dus onze strategie moeten aanpassen.

In de loop van 2019 werd Drughulp blended geïmplementeerd bij Therapeutische Gemeenschap De Spiegel te Kessel-Lo. 
Dergelijke implementatie is een proces van langere duur, maar ongetwijfeld biedt het voordelen om dit op organisatieniveau 
te kunnen doen, waarbij alle belanghebbenden actief betrokken worden. Maar ook dan moeten hulpverleners een weg 
vinden om tot een geïntegreerd hulpaanbod te komen. Een volgehouden periode van intervisies, intern en extern, zijn in 
ieder geval aangewezen voor het volgende jaar. 

Bij alle websites werd up-to-date informatie toegevoegd, met vooral aandacht voor Depressiehulp. Op het 
informatiegedeelte van Depressiehulp.be werden nieuwe teksten aangeboden rond suïcide en depressie, bipolaire 
stoornis, seizoensgebonden depressie, perinatale depressie en eenzaamheid. Ook bij Alcoholhulp, Drughulp en Gokhulp 
werden artikels en nieuwsberichten toegevoegd: ‘een maand niet drinken’, de Maxx app, ‘Kind van…’, ‘Cash-out’, nieuwe 
regels online gokken, getuigenissen,… .

Wetenschappelijk onderzoek werd opgestart voor het online aanbod. Bij Depressiehulp loopt het KCE onderzoek om de 
effectiviteit van blended hulp te vergelijken met face-to-face hulp (onder leiding van prof. Patrick Luyten). Bij Gokhulp 
werd het onderzoek van Universiteit Antwerpen en Amsterdam, betreffende Cognitieve Gedragstherapie in combinatie 
met ‘Cognitive Bias Modification’ verdergezet. 

Succesvolle zorgvernieuwing
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We kregen ook twee aanvragen vanuit de faculteit huisartsengeneeskunde van KULeuven om onderzoek te doen bij 
Alcoholhulp. Deze zullen nagaan wat de verschillen zijn tussen online en face to face cliënten enerzijds en tussen 
cliënten van de online zelfhulp en de online begeleiding anderzijds.

Daarnaast werd ook een monitoringonderzoek bij alle websites opgestart in een verkennende fase. Hierbij zullen de 
kenmerken van cliënten worden nagegaan en geanalyseerd, maar zal ook bekeken worden hoe hulpverleners met de 
programma’s omgaan en welk effect dit heeft op de outcome.

In 2019 werden de eerste samenwerkingsverbanden verkend om verwijzing vanuit de online eerstelijnszorg naar 
Alcoholhulp- en Depressiehulp mogelijk te maken. Er zijn contacten gelegd met Zelfmoord1813, CAW online, Tele-onthaal, 
de DrugLijn, het aanmeldingsteam (regio Kempen), en het EMERGO-verwijsteam (regio Mechelen-Antwerpen). Om online 
verwijzing vanuit de eerste lijn mogelijk te maken werden alvast eind 2019 de technische modaliteiten geïmplementeerd.

In 2018 ontvingen de websites Alcoholhulp, Cannabishulp, Drughulp en Gokhulp 1.672.892 bezoekers. De grootste 
uitschieter is de website Alcoholhulp die maar liefst 1.353.570 keer bezocht werd, met 997.013 unieke bezoekers. 
Daarnaast werd de uitgebreide zelftest op de publieke website 20.230 maal uitgevoerd. Depressiehulp ontving 233.598 
bezoekers, waarvan 173.046 unieke bezoekers.

Bij de aanmeldingen voor online zelfhulp (alle websites, behalve Cannabishulp) en online begeleiding zien we meestal 
een meerderheid aan mannen van ongeveer 60%. Bij Gokhulp zelfs 80%. Uitzondering blijft echter Alcoholhulp, waarbij 
zich in 2019 opnieuw een meerderheid van vrouwen aanmeldde (54%). Aanmelders bij Alcoholhulp zijn doorgaans ook 
ouder dan bij de overige programma’s. De grootste leeftijdsgroep situeert zich hier tussen 35 en 54 jaar oud. 

Hogergenoemde cijfers wijzen erop dat het online aanbod een groot publiek bereikt dat ofwel op zoek is naar informatie, 
ofwel zich vragen stelt over zijn middelengebruik, gokgedrag en depressieve klachten, ofwel hulp wil. Enkele belangrijke 
voordelen van online hulpverlening voor hulpzoekers zijn de laagdrempeligheid en anonimiteit, terwijl er toch een 
kwalitatief aanbod is. Deze voordelen overtuigen veel deelnemers om de stap te zetten en hun problemen aan te pakken 
(of dit toch minstens te overwegen). 

Wat betreft online begeleiding bij de verslavingswebsites werden in totaal 1.575 chatgesprekken gevoerd door de online 
hulpverleners. Daarnaast werden een 100-tal hulp- of informatievragen via mail beantwoord.

zorGGroep Zin organiseerde in samenwerking met verschillende lokale besturen (Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-
Helchteren en Hasselt) in Limburg straathoekwerk gericht op een doelgroep van middelengebruikers die door de omgeving 
te vaak als overlast worden gepercipieerd. Onze straathoekwerkers gaan actief op zoek naar de meest kwetsbaren in de 
samenleving en proberen met deze gasten een brug te maken naar andere voorzieningen. Dankzij de veelvuldige lossere 
contacten bouwden onze 4 straathoekwerkers en onze straatverpleger een werkrelatie uit met 405 gasten, goed voor 
4407 contacten. Het experimenteel project van straathoekverpleegkundige te Hasselt heeft de voorbije jaren zijn waarde 
bewezen en wordt sinds 2018 verder gecontinueerd in samenwerking met de Stad Hasselt en het Wit-Gele Kruis.

STRAATHOEKWERK BESTAAT DIT JAAR 35 JAARSTRAATHOEKWERK BESTAAT DIT JAAR 35 JAAR

De start van straathoekwerk moeten we zoeken bij een gast die fietsen begon te bouwen met wat kwajongens. Al doende 
kwamen er gesprekken op gang, laagdrempelig en op tempo en vraag van de jongens. Op dit moment spreken we van een 
volwaardige beweging/zorgmethodiek die gasten opvangt voor wie reguliere hulp niet past of de zorg zelf niet afgestemd 
is op deze kwetsbare doelgroepen. 
Straathoekwerkers investeren in een vertrouwensrelatie op straat en bouwen bruggen daar waar de weg moeilijk of niet 
gevonden wordt. In Limburg heeft straathoekwerk aan de alarmbel getrokken en was het de motor achter de opstart van 
het daklozenoverleg, cabrioteams, … . In coronatijden zijn straathoekwerkers vaak de enige contactpersoon op 1,5 meter, 
volgens de richtlijn van social distancing. Ook dan hebben ze recht op de nodige zorg. Eenzaamheid is troef op straat, 
een babbeltje doet dan extra deugd. 
 
Straathoekwerkers zijn verontwaardigd omdat hun doelgroep nog al te vaak wordt uitgesloten en basisbehoeften 
niet gerealiseerd worden. Deze aanpak wordt na 35 jaar helaas nog steeds niet structureel gefinancierd. Maar vooral, 
straathoekwerk is strijdbaar om het recht op zorg op te eisen voor kwetsbare doelgroepen in een maatschappij die kiest 
voor vermaatschappelijking van zorg.
 
Als zorGGroep Zin zijn wij ervan overtuigd dat outreachend werken verbreed moet worden met nog meer aanklampende 
vormen van vindplaatsgericht werken. Binnen een context van vermaatschappelijking van zorg blijft de zorg voor 
zorgmissers (mijders) heel hard nodig.

Naast een belangrijke brugfunctie willen de straathoekwerkers een signaalfunctie opnemen om de stem van de kwetsbare 
gebruiker te vertolken binnen het maatschappelijk debat. 

10. Straathoekwerk
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