radar

RADAR is het netwerk geestelijke
gezondheid voor kinderen en jongeren
in Oost-Vlaanderen.
RADAR verbindt verschillende actoren en organisaties om
de geestelijke gezondheid van kinderen, jongeren en hun
context in Oost-Vlaanderen te bevorderen. Het netwerk zet
in op gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en
-interventie, zorg, inclusie en het versterken van expertise.
Meer info? www.radar.be

Om deze doelen te realiseren worden verschillende zorgprogramma’s georganiseerd:

crisis is een programma dat snelle, kortdurende zorg biedt bij een plots verergerd
psychisch probleem.

care is een programma dat langdurige zorg
biedt bij complexe (o.a. psychische) problemen.

crosslink is een programma dat de expertise
inzake geestelijke gezondheid versterkt.

trajectcoördinatie is een programma
dat overleg en zorg bij kinderen en jongeren
met psychische problemen coördineert.

connect 0-4 is een programma dat instaat
voor de bevordering van preventie, vroegdetectie en vroeginterventie van psychische
problemen bij gezinnen met jonge kinderen
(-9 maand tot 4 jaar).
connect 14-25 is een programma voor
vroegdetectie en vroeginterventie bij
psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

contact

crosslink
Het Crosslink-team bestaat uit een klein aantal enthousiaste medewerkers
en kan je op onderstaande coördinaten contacteren.

09/216 74 72
0490/64 40 90
of via crosslink@radar.be

netwerkpunt
Het Netwerkpunt kan je contacteren voor casusgebonden oriëntatievragen.
Permanentie: 9u – 12u op ma, di, do en vr

09 216 74 70
of via netwerkpunt@radar.be
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Wat?

Het programma Crosslink heeft als doel de
competenties inzake geestelijke gezondheid
van kinderen en jongeren te verruimen door:
• intersectorale expertise-uitwisseling
en competentiebevordering rond de
geestelijke gezondheid van kinderen en
jongeren
• bruggen te bouwen tussen partners en hen
te verbinden
• samenwerking te optimaliseren en
netwerking te bevorderen

www.radar.be/crosslink

Het programma Crosslink:

1

organiseert het Netwerkpunt RADAR:
•
•

•
•

2

functioneert als competentieknooppunt:
•
•

3

casusgebonden oriëntatie bij vragen rond de geestelijke gezondheid van een
kind of jongere
gericht op professionelen uit de 0e en 1e lijn (huisartsen, CLB, huis van het kind,
JAC, algemene ziekenhuizen, OCMW, …) om wegwijs te raken in het bestaande
aanbod en vlot te schakelen naar de gepaste hulpverlening
telefonische permanentie van 9u tot 12u op ma – di – do – vr of contact via email.
nauwe samenwerking met de Netwerken Geestelijke Gezondheid Volwassenen
- in het bijzonder voor de leeftijdsgroep 16-25 jaar - en andere betrokken
partners
ondersteunen van hulpverleners bij het zoeken naar expertise, vorming en
training rond geestelijke gezondheid
verbinden van vragen en antwoorden tussen partners wat betreft uitwisseling
van expertise, vorming, advies, consult en liaison en waar nodig creëren van
aanbod

faciliteert intersectorale ontmoeting en uitwisseling:
•
•
•

initiatief nemen voor intersectorale intervisie/supervisie
organiseren van ontmoetingen en studiedagen
nieuwe initiatieven bedenken om uitwisseling van expertise, samenwerking en
verbinding tussen partners te stimuleren

Crosslink richt zich
- over sectoren heen tot iedereen die
werkt met kinderen
en jongeren in OostVlaanderen,
zoals hulpverleners, leerkrachten,
begeleiders, huisartsen, ...

Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•

•
•

Intersectorale intervisietafels
Ondersteuning regionale
samenwerking tussen sectoren
Train de trainer
Vormingstrajecten
Organisatie intersectorale
personeelsuitwisseling
(“Vreemdgaan”)
Studiedagen
Het prikbord op www.RADAR.be
(onder Crosslink) bevat de
lopende acties

voor
wie?

