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.
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Hulpverleners kunnen aanmelden via het aanmeldingsformulier op
www.radar.be
De aanmelder wordt na aanmelding binnen de twee weken telefonisch
gecontacteerd door de verantwoordelijke voor die regio.

connect0-4@radar.be
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Wat?
Het programma Connect 0-4 (infants)
bevordert de preventie, vroegdetectie en
vroeginterventie van psychische problemen
bij gezinnen met jonge kinderen (-9 maand
tot 4 jaar) in hun (gezins-)context.

www.radar.be/connect04

Connect 0-4 biedt kortdurende ondersteuning aan professionelen (hulp- en
zorgverleners, school, kinderopvang, huisarts, OCMW-assistent, …) die in
contact komen met gezinnen waar een “niet-pluis gevoel” opduikt. Connect
0-4 wil professionelen handvaten bieden wanneer zij intuïtief aanvoelen dat
er iets gaande is dat van invloed kan zijn op de psychische gezondheid van het
jonge kind, zonder dat ze er meteen de vinger op kunnen leggen. Een “nietpluis gevoel” kan gaan over kindfactoren (bv. ontwikkeling), maar ook over
onderlinge relaties (bv. hechting, opvoeding) en het contact met de ouders.
Wanneer een professioneel geconfronteerd wordt met zo’n niet-pluis gevoel,
kan Connect 0-4 ondersteuning bieden. Dit kan via telefonische consult en/
of mobiele interventies in de context (aan huis, op school/kinderdagverblijf,
op de dienst van de aanmelder, …). De mobiele interventies vinden plaats
samen met de aanmelder. Er kunnen tot 3 interventies georganiseerd worden.
Het Connect 0-4 team neemt zelf geen zorgtraject op, maar richt zich op het
ondersteunen van de aanmelder door gerichte vraagverheldering, versterking
van de context, oriëntatie, consult, advies en kortdurende interventie of de
organisatie ervan.
Concreet kan het Connect 0-4 team een externe partner zijn die mee inschat
wat er gaande is en welke noden zich aandienen. Er kan samen nagedacht
worden hoe de aanmelder met het gezin en/of de context verder op weg kan.
Daarnaast kan er ook bekeken worden welke mogelijkheden er zijn voor
gepaste doorverwijzingen en/of het inschakelen van partners.

Alle
professionelen

voor
wie?

(hulp- en zorgverleners,
school, kinderopvang,
huisarts, OCMW-assistent, ...)
die in contact komen met OostVlaamse gezinnen met kinderen
van -9 maanden tot 4 jaar, kunnen
aanmelden wanneer er een “nietpluis gevoel” opduikt.

