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Het Netwerkpunt maakt deel uit van 

het PAKT, een netwerk van zorgver-

leners en zorgverlenende voorzienin-

gen werkzaam in de regio Gent - 

Eeklo  -  Vlaamse Ardennen  met als 

doel de geestelijke gezondheidszorg 

in de regio te verbeteren. 

 

Het Netwerkpunt richt zicht naar 

hulp– en dienstverleners en heeft de 

volgende opdrachten: 

 

ORIËNTATIE 
Hulp– en dienstverleners die zoeken-

de zijn in het GGZ-aanbod regio 

Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen kun-

nen terecht bij het Netwerkpunt met 

algemene of casusspecifieke vragen. 

De medewerkers van het Netwerk-

punt denken mee na en geven info 

rond het aanbod dat het beste aan-

sluit op de gestelde vraag.   

Daarnaast maakt het Netwerkpunt op 

basis van de gestelde oriëntatievragen 

eveneens een bundeling van knelpun-

                                                                                                                 

ten die gesignaleerd kunnen worden op  

netwerkniveau. 

 

AZIS+ 
AZiS+ (Assertieve Zorg in de Samenleving) 

staat voor een intensieve samenwerking van 

verschillende partners over de grenzen van 

de lijnen en organisaties heen. In een weke-

lijks overleg op cliëntniveau worden zorg-

trajecten uitgetekend voor personen met 

complexe en langdurige psychiatrische pro-

blemen die  buiten de hulpverlening vallen, 

er dreigen uit te vallen of niet bereikt wor-

den en waarvoor de gewone procedures 

aanmelding, verwijzing, gedwongen opname 

geen uitkomst bieden of niet gewenst zijn.   

Aanmelden: het aanmeldformulier downloa-

den via www.pakt.be en via e-mail bezorgen 

aan het Netwerkpunt.   

 
 

COMPETENTIEKNOOPPUNT 
Het Netwerkpunt verbindt vragen en ant-

woorden rond competentiebevordering. 

Vragen rond vorming, advies, consult,…

worden meegenomen naar partners met 

een mogelijk aanbod in de materie. 

Het Netwerkpunt brengt vervolgens 

de vragende en aanbiedende partij 

met elkaar in contact. 
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