
 

 

When written in Chinese, the word ‘crisis’ is composed of two characters.  
One represents danger and the other represents opportunity.  – John F. Kennedy 

– 

 

In de crisiszorg zijn we al één en ander gewoon. Omgaan met complexe situaties en moeilijke omstandigheden zijn er dagelijkse kost. We zien 
er vaak mensen in hun hoogste nood, ontregeld, verward, appellerend of net vermijdend,… Het is niet altijd direct duidelijk wat er speelt. 
Beeldvorming en indicatiestelling verlopen verstoort. Inschattingen moeten snel gebeuren. En toch zijn die momenten voor de patiënt en zijn 
context van cruciaal belang. Vaak het begin van een stukje herstel. Huisartsen en eerstelijnshulpverleners, welzijnswerkers, politie, spoed en 
andere hulpdiensten zijn dikwijls het eerst betrokken. Ze proberen waar nodig door te schakelen naar crisisdiensten uit welzijn of geestelijke 
gezondheidszorg. Steeds vaker wordt er ingegrepen door gebruik te maken van een ‘gedwongen opname’ (collocatie). Vanuit academische hoek 
waarschuwt men dat het aantal crisissen zullen stijgen en intensifiëren. Los van elkaar namen crisisdiensten allerlei initiatieven om een meer 
menswaardige crisiszorg te realiseren met een steeds hogere opnamecapaciteit. En toch stelt iedereen vast dat we nog tekort schieten.  

Op zoek naar handvaten en kaders voor herorganisatie van de geestelijke gezondheidszorg en welzijn via netwerksamenwerking kwamen de 
partners van het netwerk terecht bij de visie en principes van de Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO). Netwerk RELING koos ervoor om vanuit 
deze invalshoek de crisiszorg onder de loep te nemen en te onderzoeken of we de crisishulpverlening kunnen versterken door per (sub)regio 
netwerksamenwerking te organiseren. Lokale crisisactoren GGZ en welzijn gaan daarbij binnen een nog te bepalen regio intensief 
samenwerken aan een intersectoraal zorgprogramma crisiszorg. Als speerpunt ontwikkelen de actoren een gezamenlijke ‘meldpunt crisiszorg 
18+’ waarin twee uitdagingen worden meegenomen: effectieve ondersteuning voor verwijzers en een doorgedreven subregionale samenwerking 
tussen de ambulante, mobiele en residentiële actoren crisiszorg GGZ en welzijn. Een blauwdruk tekende zich af, werd in verschillende fasen 
bijgestuurd en vervolledigd. Graag stellen we u deze blauwdruk ‘regionale crisiszorg’ voor en gaan we interactief met u in dialoog over de 
implementatie ervan.  

 

Colloquium 

CRISISZORG IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 

Prof. Geert Van Hootegem (KU Leuven / HIVA) – Chris Sels (prepared minds) 

Voor: ervaringsdeskundigen GGZ, huisartsen, spoedartsen, psychiaters, psychologen, (staf-)medewerkers van  
eerstelijns- & welzijnsvoorzieningen, crisisdiensten GGZ & welzijn, … (accreditering wordt aangevraagd) 

 

Zaterdag 20 november 2021: 9u00 – 12u30 
Stadscampus U Hasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt (oude gevangenis) 

 

 

Inschrijven verplicht via  https://forms.gle/oGxqkAqQxUBqUPrt5  

 

Het colloquium gaat door onder de dan geldende covid19 maatregelen zoals opgesteld door de U-Hasselt. U ontvangt vooraf 
een mailbericht met de maatregelen waarmee u rekening dient te houden. Deze vormingsactiviteit is gratis voor alle 
deelnemers en wordt door netwerk RELING aangeboden met de steun van het vormingsprogramma ‘vermaatschappelijking 
van de GGZ’ van FOD Volksgezondheid. 


