Overzicht cliëntgericht overleg binnen regio Ieper - Diksmuide

Naam

GDT-Overleg
(Geïntegreerde dienst
voor thuiszorg)

Organisator

Lijst van erkende
organisatoren via website
www.selwvl.be Midden
West-Vlaanderen –
Organisatie Overleg
051/20 40 74
Alle zorgaanbieders

Initiatiefnemer

Doel
Doelgroep

Thuiszorg op elkaar
afstemmen
Personen met
verminderde fysieke
zelfredzaamheid

Frequentie

1/jaar

Voorwaarden

- Verminderde fysieke
zelfredzaamheid (Katz)
- Minimum 3
professionele
zorgaanbieders,
waarvan 2 met een
RIZIV nummer
- Huisarts en
thuisverpleging
verplicht aanwezig
- Persoon gaat akkoord

OPP
(Overleg rond personen met
een psychiatrische
problematiek)
Lijst van erkende organisatoren
via website www.selwvl.be
Midden West-Vlaanderen –
Organisatie Overleg
051/20 40 74

november 2015

Niet GDT-overleg

Alle zorgaanbieders

Lijst van erkende
organisatoren via website
www.selwvl.be Midden WestVlaanderen – Organisatie
Overleg
051/20 40 74
Alle zorgaanbieders

Begeleidingsplan opstellen

Thuiszorg optimaliseren

Personen met psychiatrische
diagnose (DSM) niet dementie,
epilepsie, mentale retardatie,
neurologische stoornis, stoornis
met medische, vasculaire of
traumatische oorzaak
Min 2x/12 mnd – max 3x/ 12
mnd (kind: max 5/12 mnd)
- Ernstig door frequentie of
intensiteit van symptomen
OF comorbiditeit (verklaring
arts)
- Contact met GGZ: PZ, PAAZ,
K-dienst, project outreach
(14d – max. 1 j geleden) OF
ZH met consult psychiater
(14d max j geleden OF
mobiele equipe (14d max 1j
geleden) OF PZT OF (kinder)

Personen met verminderd
zelfzorgvermogen

Cliëntoverleg Integrale
Jeugdhulp en
Cliëntoverleg
bemiddeling (jongeren)
West-Vlaanderen Vanessa Loones
T 050 40 33 15
clientoverleg@westvlaanderen.be

Cliëntoverleg
(volwassenen)

Jeugdhulpaanbieders
Minderjarige

Alle zorgaanbieders
Cliënt
Sociaal netwerk
Continuïteit / Afstemming
van de hulpverlening
Iedereen in een
hulpverleningscontext die
niet aan de voorwaarden
voldoet van ander
cliëntoverleg

Continuïteit in de
hulpverlening
Minderjarigen en hun
context in de
jeugdhulpverlening

West-Vlaanderen
Vanessa Loones
T 050 40 33 15
clientoverleg@westvlaanderen.be

Geen aantal

Geen max. aantal

Geen max. aantal

- Min. 3 professionelen,
waarvan 2 uit lijst
vergoedbare
eerstelijnsgezondheidszorg
- Akkoord patiënt
- Invullen schaal
zelfredzaamheid (naar
keuze)

- Max 21 jaar
- Cliëntparticipatie
- Min 1
jeugdhulpaanbieder

- Cliëntparticipatie
- Aanwezigheid van
hulpverlening

met overleg en
deelnemers + geeft aan
of hij aanwezig wenst te
zijn
- Persoon verblijft thuis
of terugkeer binnen 8
dagen (verklaring
huisarts)
- GDT-zorgplan volledig
invullen

Vergoeding

Meer info








Vergoeding voor eerstelijns
gezondheidszorg en voor
organisator (afh. v. budget)
(zie lijst vergoedbare
eerstelijnsgez.zorg)
http://www.selwvl.be/mw
v/organisatie_overleg.aspx

psychiater / CGG (1j, kind:
6md) OF kind aangemeld
door politie, parket of
jeugdrechter (1 md geleden)
- Verlies van vaardigheden op
3 levensdomeinen
- Min. 3 professionele
hulpverleners aanwezig,
waarvan één uit geestelijke
gezondheidszorg en één uit
eerste lijn
- Huisarts uitgenodigd
- Begeleidingsplan opmaken
met min. 3 taakafspraken,
waarvan min. 1 voor GGZ
Vergoeding voor RIZIVgerechtigden, andere aanwezige
hulpverleners delen (max. 2)
forfaits per overleg
http://www.selwvl.be/mwv/or
ganisatie_overleg.aspx

Vergoeding voor eerstelijns
gezondheidszorg en voor
organisator (afh. van budget)
(zie lijst vergoedbare
eerstelijnsgez.zorg)
http://www.selwvl.be/mwv/or
ganisatie_overleg.aspx

Geen vergoeding

Geen vergoeding

www.westvlaanderen.be/clientove
rleg

www.westvlaanderen.be/clientoverleg

Kanttekeningen:
Indien het niet duidelijk is voor welk overleg een cliëntsituatie in aanmerking komt, kan steeds contact worden opgenomen met het infopunt cliëntoverleg van de
provincie. Daar wordt nagegaan of er in eerste instantie beroep kan worden gedaan op een overlegstructuur. Indien dit niet zo is, organiseert de provincie (met
neutrale voorzitter) een cliëntoverleg.
Vele organisaties zetten zelf cliëntoverleg op voor hun eigen cliënten. (Den Ommeloop, CAW en OCMW) -> de reflex is er vaak nog niet om beroep te doen op één
van de bovenstaande structuren
DOP (dienstondersteuningsplan) is een dienst ter ondersteuning van de cliënt (Iemand met een (vermoeden van) een beperking die nog geen ondersteuning krijgt
van het VAPH, maar mogelijks wel al een toegangsticket heeft.) Gedurende een jaar doorloopt men samen met de betrokkene een traject met verschillende
contacten om vraaggestuurd de juiste hulpverlening te vinden voor de betrokkene, beroep doend op hun netwerk en ondersteunende diensten (van VAPH of
erbuiten). Dit is geen organisatie die zelf cliëntoverleg uitvoert, maar beroep doet op bovenstaande mogelijkheden om cliëntoverleg te doen.
Verder zijn er nog de eigen krachtconferenties waarbij het netwerk van de persoon samen aan tafel zit om taken te verdelen, zonder beroep te doen op
hulpverleners: Eigen Kracht Conferentie: http://www.steunpunt.be/onderwerpen/eigen_kracht_conferenties

