Handboek innovatieve praktijken

Conclusies
De Hervorming van de GGz betreft een reorganisatie van het aanbod die vertrekt vanuit de noden en
wensen van de gebruikers en hun omgeving.
Het gaat om een nieuwe benadering, zowel op organisatorisch/operationeel als op filosofisch vlak.
De betrokken actoren onderschrijven deze visie en zetten zich in voor een verschuiving naar begeleiding in
de gemeenschap, gericht op het herstel van gebruikers. Ze hebben zich met belangstelling en enthousiasme
aangesloten bij deze ambitieuze, nieuwe visie. Vele partners, zowel vanuit de semi-residentiële en
residentiële GGz als van buiten de GGz-sector, hebben zich ingezet om dynamische netwerken op te starten
waarbij de ervaringen en de expertises van de partners mekaar aanvullen.
Dit handboek met innoverende praktijken getuigt van de wil om aan te sluiten bij
deze collectieve beweging, waarbij zowel overheden, instellingen, diensten, beroepsbeoefenaars,
gebruikers en hun naasten en de maatschappij in haar geheel worden betrokken.
De auteurs hebben gepoogd deze creativiteit, die zich uit in de ontwikkeling van modellen of nieuwe
initiatieven, te bundelen. Ze is het resultaat van vertrouwen en een complementariteit tussen partners die
geloven in deze nieuwe richting in de GGz, waarbij een geïntegreerde en globale aanpak voorop staat.
In dit handboek wordt een uitgebreid, innovatief aanbod in de vorm van samenvattingen voorgesteld.
Terzelfdertijd wordt er een website gecreëerd waarop de volledige beschrijvingen van deze innoverende
praktijken worden gepresenteerd. Dit is een proces dat continu evolueert. Enerzijds door het updaten van
modules die reeds werden ontwikkeld, anderzijds door het behandelen van bijkomende thema’s zoals:
 Opleidingen om de Hervorming te begeleiden;
 Communicatietools om de projecten van de Hervorming bekend te maken;
 Het geïndividualiseerde dienstenplan, het geïndividualiseerde begeleidingsplan,

het concept

‘ontslagmanagement’;
 Het elektronisch patiëntendossier en communicatiemiddelen;
 Intensifiëring van residentiële zorg bij crisis;
 Rol van de eerste lijn en huisartsen.
We willen iedereen die actief aan dit initiatief heeft deelgenomen heel oprecht bedanken.
We hopen dat dit een vertrekpunt is voor talrijke uitwisselingen van praktijken in België, maar ook dat dit
handboek inspirerend kan werken voor andere landen of regio’s die hun zorgsysteem herorganiseren.

