
Signaleringsplan: een goed plan binnen de Geestelijke Gezondheidszorg!
De vragen op de volgende pagina's mogen zowel in groep als individueel worden beantwoord.  

Dinsdag 22 juni luisteren we graag naar jullie stem. We voorzien een online bijeenkomst. Je kan dan jouw stem laten horen en/of die 
van de groep brengen. https://us02web.zoom.us/j/84737033601?pwd=c09ZR3RqVVRKYTY5WlhQeXg2Ry9hQT09  
(Meeting ID: 847 3703 3601 Passcode: 371549) 

Als je/jullie niet aanwezig kunnen zijn, nemen we jullie feedback (anoniem) mee in de verslaggeving. 
Na de online bijeenkomst kan je de bevraging nog invullen tot 9/7. 

Meer informatie:  
https://www.ggzkempen.be/adviesgroep/ 

Bart Buyens 
Ervaringsdeskundige stafmedewerker 
Netwerk GGZ Kempen 
bart.buyens@ggzkempen.be 
0492 23 84 78 

Signaleringsplan - een woordje uitleg om te beginnen
Iedereen heeft een aantal manieren om met moeilijkheden om te gaan. Sommige manieren zijn ongezond, werken eigenlijk maar 
even en hebben vaak nadelige gevolgen (voor jezelf of anderen). Daarom is het van groot belang om op zoek te gaan naar gezonde 
manieren of acties die je kan gebruiken en op te lijsten waaraan je aandacht zou moeten blijven besteden. Over het algemeen geldt; 
hoe meer (gezonde) manieren je hebt om spanningen te baas te kunnen, hoe handiger je wordt. 
Het ontwikkelen van een signaleringsplan kan hierin een hulpmiddel zijn. 

Een signaleringsplan is bedoeld om na te gaan hoe het met je gaat en wat te doen als het niet goed met je gaat. 
Het kan er mee voor zorgen dat je goed blijft functioneren en dat je op tijd ingrijpt wanneer het minder goed met je gaat. Het kan 
dus een hulpmiddel zijn om herval te voorkomen. 
De bedoeling van dit plan is om te komen tot een lijst van duidelijk waarneembare kenmerken van hoe het met je gaat en een 
concrete lijst van acties die je kan ondernemen. 

Een signaleringsplan kan ook een kapstok zijn om met je omgeving (hulpverleners en naasten) in gesprek te gaan of te blijven. Het 
geeft hen meer duidelijkheid over wat ze concreet kunnen doen om je te ondersteunen of om bij te dragen aan je zorg. 

Een signaleringsplan is erg persoonlijk en is eigenlijk nooit af. Op basis van nieuwe ervaringen kan je het verfijnen of bijsturen. Bij 
het invullen hiervan kan je hulp vragen aan jouw hulpverlener(s) en is het zinvol om mensen uit jouw directe omgeving te betrekken. 
Vaak kunnen zij dingen toevoegen waar je zelf nog niet aan had gedacht. Bovendien kunnen zij een belangrijke rol spelen in het 
helpen voorkomen van herval in de toekomst.

Als een vraag niet van toepassing is voor jou, sla je deze gewoon over en ga je naar de volgende
vraag.
Iedere reeks van vragen gaat over een ander aspect van het thema. Bij iedere reeks kan je enkele specifieke vragen beantwoorden. 
Daarnaast kan je de conclusies en aanbevelingen verder mee vormgeven door aan te geven wat je zeker zou behouden, wat je graag 
anders zou zien en wat je eventueel wil voorstellen naar de toekomst toe.

Deze bevraging mag anoniem worden ingevuld. Onderstaande informatie kan ons wel helpen bij
het gerichter verwerken van de antwoorden. Indien u graag het verslag van de adviesgroep
ontvangt, hebben we uw mailadres nodig.

Adviesgroep Netwerk GGZ Kempen
We kunnen helaas nog steeds geen fysieke bijeenkomst van de adviesgroep organiseren, maar willen toch 
graag de stem blijven horen van de mensen die gebruik maken van het zorgaanbod in onze regio. We 
herhalen daarom de werkwijze van de laatste adviesgroep. 
Graag nodigen we (ex)-cliënten, hulpverleners en andere geïnteresseerden uit om deze bevraging vóór 
22/6/2021 in te vullen.  
Lukt dit niet vóór de online bijeenkomst van 22/6, dan kan je de bevraging erna nog invullen. Deze blijft 
beschikbaar tot 9/7.

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84737033601?pwd%3Dc09ZR3RqVVRKYTY5WlhQeXg2Ry9hQT09&sa=D&source=editors&ust=1622129996383000&usg=AFQjCNFD9bWgiHR2anlo0n32IntepXqBIQ
https://www.google.com/url?q=https://www.ggzkempen.be/adviesgroep/&sa=D&source=editors&ust=1622129996383000&usg=AFQjCNHX9kuoruplWcXcN_7FxbFWYkOgrg
mailto:bart.buyens@ggzkempen.be


1.

Vink alle toepasselijke opties aan.

cliënt/patiënt/deelnemer/bewoner/...

hulpverlener

familielid/naaste

2.

3.

Signaleringsplan
gekend?

Een signaleringsplan kan voor jou, maar ook voor je omgeving, een hulpmiddel zijn om al in een 
vroeg stadium signalen te herkennen die erop wijzen dat het minder goed met je gaat. In het plan 
beschrijf je wat jij, je omgeving en (eventueel) je hulpverlener(s) kan doen om een terugval of 
crisis te voorkomen.  
Je leert met behulp van een signaleringsplan meer controle te krijgen over gedachten, emoties, 
gevoelens, gedrag en symptomen door vroegtijdige herkenning van signalen en inzicht in helpende 
acties 
 
Voor familie en naasten is het met een signaleringsplan ook makkelijker om signalen te herkennen 
en om je te helpen een terugval te voorkomen. 
 
De algemene term die we binnen Netwerk GGZ Kempen hanteren is 'signaleringsplan'. Hier zijn 
verschillende vormen van. Een veiligheidsplan en noodplan kunnen bijv., waar aangewezen, 
onderdeel uitmaken van het signaleringsplan.

4.

Vink alle toepasselijke opties aan.

Ik ben:

Ik ben in begeleiding bij / ik werk voor (organisatie/team)

Mailadres:

Welke tools/hulpmiddelen ken jij om signalen te herkennen die erop wijzen dat het minder goed
met je gaat en om inzicht te geven in helpende acties? Heb je er ook al mee gewerkt (als cliënt of
hulpverlener)?

gekend reeds mee gewerkt

Signaleringsplan

Noodplan/kaart

Crisisplan/kaart

Veiligheidsplan

Back-up app

WRAP

Andere (licht toe in de volgende vraag)

Signaleringsplan

Noodplan/kaart

Crisisplan/kaart

Veiligheidsplan

Back-up app

WRAP

Andere (licht toe in de volgende vraag)



5.

6.

Bedankt om deze richtvragen reeds te overlopen. Misschien geef je nog graag iets anders mee
over het gekend zijn van signaleringsplannen?
bijv. wat wil je zeker behouden, wat zou je graag anders zien, wat wil nog meegeven of voorstellen?

7.

Timing

Het moment waarop je met een signaleringsplan aan de slag gaat, kan verschillen van persoon tot persoon, 
kan afhankelijk zijn van de vorm van hulpverlening,...   
We horen graag wanneer en waar je een signaleringsplan leerde kennen en/of wanneer/waar dit volgens jou 
het meest is aangewezen.

8.

Ken je nog andere varianten (of aanverwante tools/hulpmiddelen)? Zo ja: welk(e), kan je dit kort
omschrijven?

Wat zou volgens jou nog een hulpmiddel kunnen zijn om meer controle te krijgen over
gedachten, emoties, gevoelens, gedrag en symptomen door vroegtijdige herkenning van
signalen en inzicht in helpende acties?

Wanneer ben je voor het eerst in contact gekomen met een signaleringsplan: aan het begin van,
tijdens of op het einde van je traject?



9.

10.

11.

Bedankt om deze richtvragen reeds te overlopen. Misschien geef je nog graag iets anders mee
m.b.t. de timing?
bijv. wat wil je zeker behouden, wat zou je graag anders zien, wat wil nog meegeven of voorstellen?

12.

Ervaringen/meerwaarde

In dit deel horen we graag welke ervaringen je hebt met het werken met 
signaleringsplannen  
Dit kan zowel ervaring zijn als cliënt die het plan gebruikt als professional die werkt met 
deze tool.

Wanneer brengt men dit volgens jou best aan? Waarom is dat zo?

Waar ben je voor het eerst in contact gekomen met een signaleringsplan: psycholoog,
psychiater, opname, mobiel team,...?

Wanneer heb je het voor het eerst gebruikt?



13.

Markeer slechts één ovaal.

geen meerwaarde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bijzonder waardevol

14.

Vink alle toepasselijke opties aan.

Kleuren: groen, oranje, rood

Verkeerslichten

Kookpotten

Op papier

Via een app (op smartphone of online)

Vooral visueel

Focus op omschrijving (woorden)

15.

16.

17.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Neen

In welke mate is het gebruik van een signaleringsplan een meerwaarde (geweest) voor/volgens
jou?

Naar welke vorm van signaleringsplan gaat je voorkeur uit?

Hoe ervaar je de variatie in vormen van het signaleringsplan?

Voor professionals: Hebben jullie vanuit beroepservaring suggesties / ideeën?

Heeft een signaleringsplan je al kunnen helpen of ondersteunen?



18.

Vink alle toepasselijke opties aan.

meer grip op eigen situatie (door overzicht en keuzes maken in oplossingen)

concrete houvast om eigen signalen te evalueren

meer inzicht in eigen situatie en triggers die mogelijk leiden tot terugval of crisis

inzetten op stabiliteit, voorkomen van controleverlies

verminderen van spanningen

op de juiste manier (of het juiste moment) hulp vragen

betrekken van omgeving/naasten

verbale stuk tot een minimum beperken / minder hoeven uit te leggen door iets te kunnen tonen

ondersteuning van eigen kracht

belangrijke informatie delen tussen hulpverleners/organisaties

meer inzicht in psychische kwetsbaarheid

signalen van spanning vroegtijdig herkennen

houvast tot handelen (do's en don'ts)

andere

19.

20.

21.

Zo ja, op welke manier?

Licht eventueel verder toe hoe een signaleringsplan je al heeft kunnen helpen of ondersteunen:

Zo neen, hoe komt dit of wat heb je gemist?

Welke drempels ervaar je? Een signaleringsplan kan bijv. confronterend zijn om in te vullen



22.

23.

24.

Vink alle toepasselijke opties aan.

enkel door jezelf

met hulp van een naaste (familie, vriend(in),...)

met hulp van hulpverlener

in groep samen met anderen (mekaar inspireren)

andere

25.

Bedankt om deze richtvragen reeds te overlopen. Misschien geef je nog graag iets anders mee
over je ervaringen met of de meerwaarde van een signaleringsplan?
bijv. wat wil je zeker behouden, wat zou je graag anders zien, wat wil nog meegeven of voorstellen?

Gebruik je het plan vooral om te behouden wat goed gaat of eerder als je het moeilijk hebt?

Neem je het signaleringsplan met je mee (op papier of digitaal) of bewaar je dit eerder ergens
voor als je het nodig hebt?

Hoe komt een signaleringsplan volgens jou het best tot stand? (Bij een combinatie mag je de
verschillende mogelijkheden aanduiden)

Licht eventueel toe:



26.

Omgeving

Een signaleringsplan kan ook een kapstok zijn om met je omgeving (hulpverleners en naasten) in gesprek 
te gaan of te blijven. Het geeft hen meer duidelijkheid over wat ze concreet kunnen doen om je te 
ondersteunen of om bij te dragen aan je zorg. 
Het kan het voor hen makkelijker maken om signalen te herkennen en om je te helpen een terugval te 
voorkomen.

27.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Neen

28.

Vink alle toepasselijke opties aan.

hen informeren

erover in gesprek gaan

ze leveren mee input

we hebben afspraken hierrond

andere

29.

30.

Betrek je je omgeving bij je signaleringsplan?

Zo ja, hoe?

Licht eventueel toe:

Zo neen, hoe komt dit, welke drempels kom je tegen?



31.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee

32.

Bedankt om deze richtvragen reeds te overlopen. Misschien geef je nog graag iets anders mee
over het betrekken van je omgeving bij het signaleringsplan?
bijv. wat wil je zeker behouden, wat zou je graag anders zien, wat wil nog meegeven of voorstellen?

33.

Continuïteit

Een signaleringsplan is erg persoonlijk en is eigenlijk nooit af. Op basis van nieuwe ervaringen kan je het 
bijv. verfijnen of bijsturen.  
Eens je een signaleringsplan hebt opgesteld is het helpend om dit verder te kunnen gebruiken. We horen 
graag of je er zelf verder mee aan de slag gaat. Daarnaast kom je er misschien mee in aanraking bij 
verschillende hulpverleners en/of organisaties. Het geniet dan de voorkeur om door te werken met het 
bestaande plan. We horen ook graag jullie ervaringen hiermee.

34.

Markeer slechts één ovaal.

Ja

Neen

Heeft iemand uit jouw persoonlijke omgeving ook een exemplaar of weet men waar het te
vinden in geval van een crisis?

Hoe heb je het ervaren om het signaleringsplan met iemand te delen?

Werd het signaleringsplan meegenomen in je traject (verschillende diensten/hulpverleners)



35.

36.

37.

38.

39.

Zo ja, heb je dit zelf aangebracht of kwam het voorstel vanuit de hulpverlening?

Zo ja, op welke manier was dit voor jou en je omgeving een meerwaarde?

Zo neen, welke drempels kom je tegen?

Ga je zelf (verder) aan de slag met je signaleringsplan? Vul je het bijv. verder aan met de tijd?
Pas je het aan na een bepaalde tijd?

Hoe gebruik je dit dan of hoe zet je het in?



Bedankt om deze richtvragen reeds te overlopen. Misschien geef je nog graag iets anders mee
over het verder aan de slag gaan met (of gebruik van) je signaleringsplan?
bijv. wat wil je zeker behouden, wat zou je graag anders zien, wat wil nog meegeven of voorstellen?

40.

Is er nog iets dat je graag wil delen over dit thema?

41.

42.

Markeer slechts één ovaal.

Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens bewaard worden ifv de werking van de Adviesgroep Netwerk
GGZ Kempen.

Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google.

Indien je je mailadres hebt opgegeven, hebben we je toestemming nodig om dit te mogen
bewaren. We verzamelen geen bijkomende gegevens zonder uw medeweten

 Formulieren

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

