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Ernstige psychische aandoeningen starten vaak in de leeftijdsfase tussen 14 en 25 jaar. De
kloof tussen zorgbehoefte en behandeling is ook in Vlaanderen nog veel te groot. De start
van gepaste professionele hulp komt vaak te laat met een verhoogde chroniciteit tot gevolg.
Het verkorten van de onbehandelde periode bij ernstige psychische stoornissen zoals
psychose is één van de pijlers van de VDIP-projecten. Belangrijke VDIP-bouwstenen zijn
gerichte sensibilisering, deskundigheidsbevordering van alle relevante actoren en
aanklampende vroeginterventie.
In de vermaatschappelijking van de GGZ is het inzetten op vroege detectie en tijdige
interventie een cruciale functie. Vanuit gezondheidseconomisch perspectief heeft de
samenleving er baat bij om hierop sterk in te zetten. In de praktijk is het realiseren van deze
functie niet evident en genereert een onderbouwde ontwikkeling ervan vele vragen rond
screening en differentiaaldiagnose:
-

zijn eerste signalen van een zich ontwikkelende ernstige psychische stoornis te
omschrijven en te detecteren?
wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van screening bij adolescenten en/of
jongvolwassenen? Is screening zinvol en zo ja, vanaf welke leeftijd?
wie speelt welke rol in die tijdige detectie?
hoe kan klinische expertise gepast worden ingebracht in functie van diagnose- en
indicatiestelling vertrekkend vanuit een normaliserende visie?
hoe past een kwaliteitsvolle ontwikkelingsanamnese in het concept van vroege
detectie?
hoe kunnen we op een goede manier tijdig detecteren en tegelijk vermijden dat het
stellen van een diagnose zelf het psychisch lijden versterkt?
wat met de differentiaaldiagnose autisme – psychose?
hoe vertalen we vroeginterventie-methodieken naar ambulante zorgmodules?
hoe garanderen we effectieve vervolgzorg?
…

Op maandag 9 maart organiseren Zorgnet Vlaanderen en de FDGG samen met de CGG met VDIPproject rond dit thema een studievoormiddag.
Voor wie?
Hulpverleners, coördinatoren en directies uit de brede Geestelijke Gezondheidszorg en belendende
domeinen (welzijnswerk, huisartsgeneeskunde, CLB, …).

Eind mei 2015 volgt nog een studiemoment over het thema vroege detectie van en tijdige
interventie bij borderline persoonlijksheidsstoornissen met sprekers uit binnen- en buitenland.
Meer specifieke informatie rond deze studiedag volgt begin maart.

Programma
9u30 Welkom – Robin Broché – FDGG
9u40 Dr. Geert Everaert – ontwikkelingsanamnese en differentiaaldiagnose bij ernstige
psychische stoornissen
Dokter Geert Everaert is als kinder- en jeugdpsychiater en als hoofdgeneesheer verbonden aan het
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef te Pittem. Hij is er verantwoordelijk voor de eenheden Jeugd
kortverblijf en Jongvolwassenen. Zijn psychotherapeutisch denken is psychodynamisch en
systemisch. Hij leidt het expertisecentrum ontwikkelingsstoornissen (ADHD en ASS) bij
volwassenen en heeft een ambulante praktijk in Brugge. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar de
noodzakelijke vernieuwingen en evoluties binnen de residentiële psychiatrie.

11u10 Koffiepauze
11u30 Panelgesprek en publieksdebat – haalbaarheid van een gerichte screeningsaanpak voor
ernstige psychische stoornissen bij 14- tot 25- jarigen
Panelleden:
- Nike Baeten – coördinator VDIP Zuid-West-Vlaanderen
- An Victoir – doctor in de gezondheidspsychologie en verantwoordelijke Proactief werk bij
de VCLB-koepel
- Lieven Lust – netwerkcoördinator PRIT Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Midden
West-Vlaanderen
- Dr. Geert Everaert – hoofdgeneesheer PC Sint-Jozef Pittem
12u20 Slotwoord – Gorik Kaesemans – Zorgnet Vlaanderen
12u30– 13u30 Netwerklunch
Kostprijs (middaglunch en documentatie inbegrepen)
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