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1. Naam van het netwerk 

RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen 

2. Netwerking in functie van het programma VroegDetectie en –Interventie (VDI) 

De template vroegdetectie en –interventie (VDI) werd samen met de oproep Versterking Rechstreeks 

Toegankelijke jeugdhulp (RTJ) gemaild naar alle leden van het Intersectoraal Regionaal Overleg 

Jeugdhulp (IROJ) Oost-Vlaanderen, de leden en geïnteresseerden van het Netwerkforum RADAR (zie 

www.popovggz.be), de leden van het netwerkcomité RADAR, de leden van specifieke werkgroepen 

RADAR  (infants, cultuursensitieve zorg, zorgcircuit middelenmisbruik, provinciale netwerkstuurgroep 

crisis, procesgroep care, procesgroep crosslink). De voorzitters van het IROJ, de drie netwerken Jeugd 

van het IROJ, het netwerkcomité en netwerkforum RADAR, de netwerkcoördinatoren van Het PAKT en 

Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (ADS), de coördinator van het Provinciaal Overlegplatform Geestelijke 

GezondheidsZorg (PopovGGZ) zijn vervolgens persoonlijk gecontacteerd door de netwerkcoördinator 

van RADAR i.f.v. de te bepalen of verkozen strategie voor het uitwerken van deze template. Via deze 

weg werd een plan van aanpak gemaild naar dezelfde brede groep van mensen die de template VDI en 

de oproep versterking RTJ hadden ontvangen, met de vraag om deel uit te maken van een procesgroep 

VDI. De procesgroep VDI stelde zich als eerste hoofddoelstelling om een gedragen template VDI uit te 

werken voor de provincie Oost-Vlaanderen. Men waakte ervoor via richtlijnen in de mailing dat een 

maximaal aantal perspectieven binnengebracht zouden worden. 33 mensen komende uit diverse 

settings en locaties in Oost-Vlaanderen engageerden zich om deel uit te maken van deze procesgroep 

(zie bijlage 1 voor samenstelling). Een groep van 12 mensen uit de procesgroep nam het schrijfwerk 

voor zijn rekening. Er werden in de periode september – oktober 2017 afwisselend 4 procesgroepen en 

4 schrijfgroepen georganiseerd in de Oude Abdij van Drongen (verslagen kunnen opgevraagd worden 

bij de contactpersonen, zie punt 8., p.18). Deze 33 mensen zorgden voor verdere rechtstreekse en 

onrechtstreekse contacten met extra mensen/perspectieven binnen en buiten de provincie voor 

bijkomende input en feedback op het voorliggende plan met o.a. OCMW, huisartsen, Exentra, 

Eetexpert, de reflectiegroepen minderjarigen en ouders, Cachet, …  De leden van de procesgroep 

hebben op de laatste bijeenkomst aangegeven in de toekomst mee in te willen staan voor een blijvende 

opvolging en bijsturing van dit uit te voeren plan VDI in Oost-Vlaanderen. 

Het plan werd voorgelegd aan de leden en geïnteresseerden van het netwerkforum RADAR van 16 

oktober 2017 met ruimte voor dialoog rond het voorliggende plan. Nadien werd de ontwerptekst op de 

website www.popovggz.be > RADAR > algemeen > netwerkforum geplaatst, samen met het verslag 

van dit netwerkforum i.f.v. bijkomende feedback. Dit werd zo naar alle leden en geïnteresseerden van 

het netwerkforum gemaild.  

Tot slot vermelden we graag het overleg van 27 september 2017 tussen vertegenwoordigers van het 

PAKT, ADS, RADAR, PopovGGZ, Jongerenwelzijn (afdeling continuïteit en toegang), en de voorzitters 

van de werkgroep Jongvolwassenen i.f.v. afstemming rond de huidige en geplande oriëntatiefunctie in 

Oost-Vlaanderen (zie punt 6, p.9). 

http://www.popovggz.be/
http://www.popovggz.be/
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3. Huidig aanbod voor vroegdetectie en –interventie 

De relevante lokale initiatieven van partners, zorgaanbieders, instellingen en diensten die activiteiten 

voor vroegdetectie en –interventie ontplooien, gericht op kinderen en jongeren met de eerste tekenen 

van een mogelijk psychische of psychiatrische problematiek, werden gebundeld in de matrix Preventie 

Detectie Interventie (PDI) Geestelijke Gezondheid (GG) Oost-Vlaanderen (zie bijlage 2). We zijn daarbij 

uitgegaan van een beschrijving in functies op de ene as: gezondheidspreventie en –promotie, 

vroegdetectie, vroeginterventie en aansluiting op de zorg. Op de andere as in de matrix hebben we een 

indeling volgens leeftijdsgroepen: 0-6 jaar, 6-12 jaar, 12-18 jaar, 16-25 jaar en een generiek, 

overkoepelend aanbod. Om er een derde dimensie aan toe te voegen hebben we een aanbod naar 

specifieke noden in kleur aangeduid. We beperkten ons daarbij voorlopig tot het aanduiden in kleur van 

een aanbod rond psychose, middelengebruik, suïcide en eetstoornissen. Het aanbod dat via deze 

matrix wordt weergegeven spitst zich telkens toe op een deelregio in Oost-Vlaanderen. We kozen 

daarbij voor een regioverdeling volgens de drie netwerken Jeugd van Jeugdhulp: Aalst-Oudenaarde, 

Waas en Dender, Gent-Deinze-Eeklo.  

Het spreekt voor zich dat deze overzichten niet exhaustief zijn, gezien ook de korte tijdspanne waarin 

deze zijn opgemaakt. Hierin schuilt wellicht een opdracht die i.k.v. afstemming en samenwerking verder 

vervolledigd dient te worden in wat verder beschreven wordt als spoor A van deze template (zie punt 6, 

p. 9).  

Ondanks het te vervolledigen werk voor deze matrix gewagen we ons toch van een aantal voorzichtige 

vaststellingen m.b.t. het aanbod voor vroegdetectie en –interventie: 

- Het grootste aandeel van de vroegdetectie en -interventie m.b.t. geestelijke gezondheid situeert zich 

buiten de (gespecialiseerde) geestelijke gezondheidszorg. Alle partners geven aan dat ze accurate 

vroegdetectie nodig achten, maar vooral is er de bevinding dat de nood bij cliënten, hun (sociaal) 

netwerk, en hun vangnet (i.e. de medewerkers) zich situeert op het vlak van gepaste, gezamenlijke, 

handelingsgerichte vroeginterventie. 

- In Oost-Vlaanderen hebben 17  CAR een aanbod voor ontwikkelingsgerichte multidisciplinaire 

diagnostiek en vroegrevalidatie voor jonge kinderen tussen 0-4 jaar. Zij behandelen in oktober 2017  

379 kinderen tussen 0-4 jaar. Deze CAR liggen goed verspreid in de provincie. Omwille van hun 

prestatiefinanciering is het voor hen niet mogelijk om reguliere middelen vrij te maken voor 

vroeginterventies  bij kinderen die niet opgenomen zijn in een revalidatieprogramma. Regelluwte zou 

meer mogelijkheden bieden in deze. Dankzij dit programma kunnen de CAR hun expertise en 

deskundigheid wel inzetten.  

- CGG De Drie Stromen, CGG Zuid-Oost-Vlaanderen, RCGG, CGG Eclips, Kind en Gezin (met o.a. de 

preventiewerking en de centra voor kind en gezin (CKG)), Centrum Moeder en Baby van PZ Sint-

Camillus, Kinder- en Jeugdpsychiatrie van AZ Nikolaas, en Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Centrum 

voor Ontwikkelingsstoornissen van UZ Gent hebben naast de CAR eveneens een specifiek aanbod 

voor deze leeftijdsgroep. Alle bovenvermelde partners hebben een mooie traditie van samenwerking via 

de werkgroepen Infants van RADAR en de recent opgerichte werkgroep van het jonge kind van het 
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IROJ. Beide werkgroepen hebben samenwerkingsafspraken en kunnen evolueren naar één 

gezamenlijke werkgroep.  

- MSOC heeft via haar KDO-project (78.000 euro via deze template te integreren middelen op jaarbasis) 

de mogelijkheid om aan vroegdetectie en -interventie bij (vaak jonge) kinderen te doen in de volledige 

provincie n.a.v. middelenmisbruik bij (vaak jonge) ouders. De trajecten die gelopen worden zijn in de 

praktijk niet eenvoudig om af te bakenen in tijd gezien de complexiteit van de problematiek. 

- Voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar stellen we vast dat o.a. de partners CLB en CAW en in beperkte 

mate CGG en CAR een belangrijk aandeel voor hun rekening nemen m.b.t. de vernoemde 

vroegdetectie en –interventie. 

- CGG Waas en Dender heeft als enige partner in Oost-Vlaanderen een VDIP-aanbod dat zich beperkt 

tot de regio Waas en Dender. Naast de 85.000 euro via deze template te integreren middelen op 

jaarbasis, investeren zij tot op heden 0,8 VTE en 4u psychiater uit reguliere middelen.  

- CGG Eclips heeft een aanbod vroegdetectie en –interventie alcohol en drugs van 36.000 euro via 

deze template te integreren middelen op jaarbasis dat zich beperkt tot de regio Groot-Gent. Dit aanbod 

is mogelijk dankzij de aanvulling van 1 VTE uit reguliere middelen van dit CGG en de samenwerking 

met partners i.f.v. een complementair pakket en aansluiting op zorg waar nodig.  

Voor het luik middelengebruik stellen we vast dat er naast het aanbod van CGG Eclips verschillende 

partners actief zijn in vroegdetectie en –interventie verspreid over de provincie met o.a. de drugpunten, 

de Logo’s, PISAD, De Sleutel en Traject Aalst. Hun samenwerking krijgt mee vorm via de tafel preventie 

en vroeginterventie  binnen het zorgcircuit middelenmisbruik Oost-Vlaanderen.  

- Via de suïcidepreventiewerking van CGG Eclips en de Logo’s wordt de vroegdetectie van suïcide in de 

ganse provincie bevorderd.  

- De vroegdetectie en vroeginterventie van eetstoornissen is provinciaal ontwikkeld door het 

expertisecentrum voor eetstoornissen “Eetexpert”. Hierbij ligt de nadruk voor de vroegdetectie en 

zorgtoeleiding op de eerste lijn in samenwerking met CKG, CLB, CAW, huisartsen, en generalistische 

interventie waar mogelijk, op de eerste lijn. 

4. Context van het programma vroegdetectie en –interventie 

Oost-Vlaanderen telde in 2016 409.671 kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar (MB Programmatie 

CAW, februari 2017). Extrapolatie van het geschatte voorkomen van psychische problemen en 

stoornissen bij ongeveer 20% van de kinderen en jongeren (volgens het WHO-rapport van 2005) 

impliceert dat naar schatting 81934 kinderen en jongeren in onze provincie kampen met psychische 

problemen en stoornissen.  

30 tot 70% van de kinderen van ouders met een psychische stoornis, ontwikkelen zelf een psychische 

stoornis. Er is een duidelijk verband tussen psychische problemen en de socio-economische status: 

72% van de personen die een beroep doen op een OCMW of CAW ervaren een toestand van 

psychisch onwelbevinden. Door een gebrek aan vroeginterventie komen cliënten en hun context dikwijls 

noodzakelijkerwijze in gespecialiseerde zorg terecht. Hierdoor is kostbare tijd verloren gegaan en dient 

de zorg ook in veel gevallen intensiever te zijn. De opstart van professionele zorg komt m.a.w. vaak 

veel te laat: gemiddeld 1 jaar te laat voor stemmingsstoornissen, 16 jaren te laat voor angststoornis sen 

en 18 jaren te laat voor middelenmisbruik. Deze onderbehandeling is het gevolg van een cascade van 
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barrières. Het is bijvoorbeeld illustratief dat binnen welzijnszorg slechts 9% zijn psychische problemen 

bespreekt. 31% weet niet waar ze hulp kunnen vinden. 15% zoekt geen hulp omwille van het 

prijskaartje. 32% stelt het zoeken van hulp uit omwille van financiële redenen 

(www.geestelijkgezondvlaanderen.be). 

Onderstaande kaart van Oost-Vlaanderen geeft een overzicht risicoscore gemeenten op algemene 

armoede-indicatoren (zie bijlage 3) in Oost-Vlaanderen weer. Geraardsbergen heeft risicozone 8; 

Ronse, Ninove, Sint-Niklaas, Wetteren, Zelzate en Aalst hebben risicozone 7; Gent, Temse, 

Denderleeuw, Eeklo en Lokeren hebben risicozone 6; Dendermonde en Hamme hebben risicozone 5; 

Zele heeft risicozone 4 en Wachtebeke heeft risicozone 3. Opvallend zijn de vele gekleurde zones in 

het noorden, oosten en uiterste zuiden van onze provincie.  

 

 

Volgens cijfers van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) van 2015 kampen 2 

tot 9% van de kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar in Vlaanderen met gedragsproblemen, 9,2% 

van de kinderen en jongeren vertonen angststoornissen met een mediane ontstaansleeftijd van 14 jaar, 

16,1% kampt met depressieve gevoelens, 31,4% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft 

psychische problemen, en vormen jongeren de hoogste risicogroep wat betreft het ondernemen van 

suïcide(pogingen).  

Uit een peiling van Jeugd en gezondheid Nederland heeft, volgens jeugdartsen en -verpleegkundigen, 

11 tot 28 procent van de kinderen psychosociale problemen, afhankelijk van leeftijd en geslacht. 

Psychosociale problemen betreffen zowel internaliserende als externaliserende problemen. Volgens 

hen heeft 11 procent van de baby's van 14 maanden, 13 procent van de 3-jarigen, 28 procent van de 5- 

tot 6-jarigen en 21 procent van de 8- tot 12-jarigen psychosociale problemen. Bij 1 tot 3 procent van de 

http://www.geestelijkgezondvlaanderen.be/
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kinderen is volgens jeugdgezondheidsmedewerkers sprake van zware psychosociale problemen 

waarbij ondersteuning of professionele hulp nodig is (https://www.nji.nl/nl/Databank/Peiling-Jeugd-en-

Gezondheid-(PJG)--0--tot-12-jarigen-onderzoek, 2005).  

Amerikaanse onderzoekers Rydz en Shevell spraken in 2005 van een prevalentie van  

ontwikkelingsstoornissen van 5-10% in de pediatrische populatie en Rosenberg et al. van 5,6% voor 

kinderen tussen 4 maanden en 5 jaar. Bij jongens ligt de prevalentie hoger dan bij meisjes.  

 

In 2016 stelden 4380 jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 24 jaar in Oost-Vlaanderen een 

hulpvraag bij een JAC en werden er 5717 problematieken geregistreerd waarvan 28% te maken had 

met geestelijke gezondheid/welzijn (bron: CAW Oost-Vlaanderen, 2017).  

Uit cijfers van Awel (kinder- en jongerentelefoon) blijkt dat in de top tien van aangemelde 

problematieken niet goed in je vel zitten/somberheid 11% bedraagt, angst en spanning 8% en depressie 

en zelfmoordgedachten 7% (https://www.awel.be/cijfers/2016). 

Bovenstaande cijfers zijn illustratief voor de mogelijke spreiding van maatschappelijke kwetsbaarheid in 

Oost-Vlaanderen en de (positief gecorreleerde) prevalentie van psychische of andere problemen bij 

(jonge) kinderen, jongeren en jongvolwassenen.  

 

5. Missie en visie m.b.t. het programma vroegdetectie en –interventie 

De partners van RADAR (met o.a. vertegenwoordiging van cliënten en context, van partners uit de 

netwerken Het PAKT, ADS en Jeugdhulp) onderschrijven de missie zoals omschreven in de template 

van het netwerk RADAR: 

“Het Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen realiseert een behoefte-

georiënteerd, toegankelijk, kwalitatief, geïntegreerd en continu preventie-, zorg- en 

hulpverleningsaanbod voor en met kinderen en jongeren met (een kans op het ontwikkelen van) 

geestelijke gezondheidsproblemen én de diverse contexten waarin ze leven en opgroeien. Hiertoe 

engageren de partners zich tot efficiënte samenwerking in dynamische organisatienetwerken waarbij 

de expertise en complementariteit van alle betrokken actoren maximaal worden benut om een betere 

kwaliteit van leven te realiseren voor de betrokken doelgroep.”  

De procesgroep VDI ontwikkelde in deze geest een missie en visie die volgende elementen bevat: 

- “Vooraf” 

Vandaag stellen we vast dat GGZ-problemen kunnen escaleren wegens te late interventie en hierdoor 

een meer ingrijpende vorm van zorg vereisen. Er is binnen RADAR dan ook grote tevredenheid met de 

aandacht voor vroegdetectie-vroeginterventie 

We zien de Template als opportuniteit tot het uittekenen van een plan voor het nu én de toekomst. Er 

zit bovendien een grote opportuniteit in de template voor Vlaanderen om bestaande 

zaken/projecten/vanuit de provincies in Vlaanderen in te kantelen en zo de projecten en de middelen in 

de toekomst een structurele plaats te geven. In de organisatorische uitrol van het plan dient de 

https://www.nji.nl/nl/Databank/Peiling-Jeugd-en-Gezondheid-(PJG)--0--tot-12-jarigen-onderzoek,%202005)
https://www.nji.nl/nl/Databank/Peiling-Jeugd-en-Gezondheid-(PJG)--0--tot-12-jarigen-onderzoek,%202005)
https://www.awel.be/cijfers/2016
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verbinding met de eerstelijnszones (lokaal) expliciet gelegd te worden. Detectie gebeurt immers 

expliciet in de reguliere leefomgeving.  Uiteraard zijn er momenteel nog veel vraagtekens hoe er, vanuit 

specifieke zorg op deze nulde- en eerstelijnszorg ingeplugd kan worden.  

- Pleidooi voor continuüm. 

Promotie, preventie, detectie, vroeginterventie en hulpverlening vormen een continuüm. Een integraal 

ggz-beleid vraagt voor elke niche van dit geheel een geëigend aanbod. Deze niches werden 

beschreven door Mrazek en Haggerty  (1994). 

 

Universele preventie Het stimuleren van een gezonde 

geest in een gezond lichaam, en het organiseren van 

een omgeving die hiertoe aanzet, vormen de basis van 

de promotie van geestelijke gezondheid. Positieve 

beeldvorming en verhogen van bespreekbaarheid van 

kwetsbaarheid vormen mee de basis van effectieve 

detectie.  

 

Anderzijds is realistische sociale normering rond geestelijke gezondheid nodig. Periodes waarin 

kinderen en jongeren zich minder voelen en waarbij situationeel onwelbevinden of klachten opduiken 

horen tot het spectrum van wat gezond psychisch leven inhoudt.   

Selectieve preventie is dan weer gericht op groepen personen die, vanuit deels preventief te 

beïnvloeden factoren, een hoger risico lopen. Deze empowerende inspanningen vormen een 

uitstekende basis tot verdere interventies naar specifieke personen, vroeginterventie.  Deze 

vroeginterventie situeert zich deels in de geïndiceerde preventie, deels in de probleemidentificatie en de 

vroege behandeling.  

Geïndiceerde preventie richt zich tot mensen die de eerste signalen vertonen van 

probleemontwikkeling, alhoewel ze niet noodzakelijk alle diagnosecriteria voldoen. Centraal hierbij staat 

het niet-pluis-gevoel. Er is een sterke aansluiting tussen promotie, preventie en vroeginterventie ( en 

zoals verder beschreven zeker ook met zorg) noodzakelijk. In deze template dient daarom een optimale 

afstemming met programma Crosslink nagestreefd. 

- Vroegdetectie en interventie : naast een werkterrein, vooral een attitude... 

Gepast en tijdig ageren…  niet problematiseren, vormt het uitgangspunt binnen een humane en  kracht- 

en netwerkgerichte werkwijze waarvoor Oost-Vlaamse vroegdetectie- en interventie wil staan. Niet té 

snel en snel genoeg, mét een brede/positieve kijk op de veerkracht van  kinderen en jongeren geeft 

basis aan oriëntering richting welzijnsbevordering of hulpverlening. Alertheid en detectie sporen samen 

met inclusief werken en contextueel werken via ondersteunende actie ten aanzien van professionele 

en familiale omgeving. Bereikbaarheid en toegankelijk zijn,naast techniciteit, vooral een attitude. Het 
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detectieveld dient overstijgend en generiek te zijn mét daarbinnen een plaats voor meer specifieke 

thema’s; deze thema’s zijn, in het bredere plan, niet beperkt tot de huidig aangegeven problematieken.  

Het is nodig de alertheid en het bewustzijn van de (eerstelijns)hulpverlener voor mogelijk 

aanwezige GGZ-problematiek te verhogen enerzijds - Alertheid (bv. ” 4 voor 12”) en bereidheid tot 

gesprek en doorvragen vormen in diverse settings de basisstrategie -, maar net zo is het nodig de 

kennis/ het probleembesef en de handelingsbereidheid bij de doelgroep te laten toenemen en dit 

zonder dat er noodzakelijk een diagnose wordt vastgesteld. 

Detectie dient te worden opgebouwd binnen een empowerende praktijk. Verhoogde aandacht op 

specifieke problemen zonder bijkomende ondersteuning (kennis,methodiek,copingstools edm…) dreigt 

zelfredzaamheid (van cliënt en diens netwerk) te reduceren. Resultaten kunnen waar mogelijk best 

worden aangevuld met aanvullende indicaties vanuit de leefcontext en  geplaatst naast sterktes en 

veerkracht van het individu en z’n verwevenheid in het natuurlijk netwerk. Ook hier toont zich de nood 

aan een continuümbenadering met een cultuurshift richting preventie door o.a. een 

competentieverschuiving naar 0de en 1ste lijn te faciliteren. Crosslink kan daarbij als één van de 

partners faciliterend werken. 

- Het specifieke aan vroeginterventie… 

 De positiename van diegene die vroeginterventie uitvoert is daarbij zeer cruciaal. 

Vroeginterventie beoogt optie-verbredend, autonomie versterkend of hulpvraag-uitlokkend te zijn. Waar 

op basis van vroeginterventie handelingsbereidheid wordt uitgelokt kan deze zich ook tot de organisatie 

van eigen leefstijl en welzijn richten, eerder dan noodzakelijkerwijs de vraag naar (psycho)therapie. 

Waar vroeginterventie aanklampend wordt gerealiseerd beoogt ze het genereren van reflectie, veeleer 

dan het sturen van de inhoudelijke keuzes. Indien hulpvragen worden uitgelokt, dient er aansluiting te 

zijn met zorg, met trajectmatig werk/in een continuüm. Er moeten linken zijn naar achter en naar 

voor; m.b.t. het subsidiariteitsprincipe willen we circulair opschalen, eerder dan lineaire, telkens 

voorwaardelijke getrapte zorg.  

Vroeginterventie zien we als intentionele werkvormen met volgende eigenschappen: 

- Vroeg 

Het intentioneel vroeginterventief handelen situeert zich vóór de zorg - “vroeg” staat dus voor “vooraf 

aan het ontwikkelen van systematische klachten” maar ook voor (aanklampende) “interventies 

voorafgaand aan de hulpvraag”. “Vroeg” vertelt dus meer over de alertheid, attitude en planmatigheid 

van de actie dan over de ernst van de problematiek.  

- Raakt aan sterkte gerichte hulp 

Vroeginterventie is een offensieve benadering.  Men vertrekt vanuit vaardigheden en kwaliteiten 

(“strengths based”) van de  cliënt, eerder dan vanuit een probleemgeoriënteerde diagnostiek. Vroeghulp 

vertrekt vanuit de leefwereld/beleving van de betrokkene. 

- Een omschreven programma/traject, eerder dan een behandelplan 

Het aanbod zelf krijgt doorgaans de vorm van een welomschreven eindig aantal individuele/groeps- 

gesprekken en oefeningen.  
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- Psycho-educatie en zelfobservatie 

Leren tav zichzelf (zelfobservatie/registratie) en van de belangrijke thema’s (via literatuur, film,…) 

vormen, samen met gepersonaliseerde feedback, de basis van zinvol leren. 

- Coachen tot inzicht  

De open basishouding binnen een vroeghulpaanpak beoogt een werkrelatie mogelijk te maken.  

Veiligheid garanderen (en illustreren) is voorwaarde tot luisteren, tot inzicht. 

- Verbreden van opties 

Zonder oversturing wordt gezocht naar het verbreden van alternatieven en de kans zich terug/blijvend in 

te schakelen in steunende  interactie met z’n leefomgeving.  

- Coachen naar zelfwaarde 

Basishefboom tot beïnvloeding is het steunen van de zelfwaarde en het erkennen en zonodig 

aanscherpen van het zelfoplossend vermogen van de betrokken personen.  

 

- Nood aan een helder geordend pallet aan instrumenten : een leesbaar veld 

Er is nood aan een gemeenschappelijk intersectoraal leesbaar, transparant en efficiënt kader voor 

detectie & interventie en afspraken hoe dit kader gehanteerd kan/moet worden. In deze template 

worden de toegevoegde middelen gelinkt aan concrete vroeginterventie. Die direct inzetbaar, mobiel 

en sneller is. Zaak is daarbij telkens de juiste, liefst eenvoudige instrumenten en contactwijzen te  

gebruiken.  

We zien - als kader voor het verder uitwerken van een integraal plan (spoor A, zie verder), een zevental 

“lagen” die detectie en vroeginterventie optimaliseren. 

- De algemene organisatie/lokalisering/communicatie met oog op leesbaarheid/ vasthaken thema’s 

& projecten aan vaste structuren;  

- Empowerment van kinderen en jongeren  en hun directe omgeving; 

(Peerstrategieën  en sensibilisering/alertheid; (on line)-hulplijnen; omgevingszorg &KOPP/KOAP); 

-  Deskundigheidsbevordering & beleidsondersteuning van hulpverleners (klassieke positie 

preventiewerk - cfr Crosslink); 

- Oriëntatie (op cliëntniveau) “ Welke zorg voor wie?”  Een levende sociale kaart; 

- Vroeginterventieaanbod zelf (persoonsgerichte interventies bij personen met verhoogd risico, 

afgebakend in tijd en intensiteit); 

- Aansluitingsinitiatieven met zorg (intervisie, consult, datasharing,...) en welzijn; 

- Academische omkadering :Er dient inhoud gegeven te worden aan studie/onderzoek en 

evalueerbaarheid.  

 

6. Beschrijving van het programma vroegdetectie en –interventie 
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6.1. Inhoudelijke uitvoering van het programma vroegdetectie en –interventie 
 
Het programma VDI heeft als opdracht om het continuüm van preventie tot aansluiting op zorg te 

bestrijken voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar en hun context in de ganse 

provincie Oost-Vlaanderen m.b.t. een veelheid aan noden, gelieerd aan geestelijke gezondheid. Het 

bouwt voort op een bestaand aanbod van partners, zorgaanbieders, organisaties en diensten die 

dergelijke activiteiten verrichten. De bijkomende middelen voor dit programma (omgerekend 3,5 VTE 

voor gans Oost-Vlaanderen) situeren zich verplicht op lijn 2 (zie template p.3) en bevatten een fractie 

van hetgeen partners tot op heden in de 4 lijnen en n.a.v. deze template bijkomend voor lijn 2 en 

overkoepelend zullen investeren. 

We vertrekken van een ABC-model, een model dat drie sporen (A, B en C) omvat die nauw met elkaar 

verbonden zijn, met als doel om een omvattend meerjarenplan te realiseren dat tegemoetkomt aan de 

bovenstaande opdracht. Ondanks de huidige en bijkomende inspanningen van partners zal het duidelijk 

zijn dat er ook keuzes gemaakt moesten worden gezien de nieuwe werking in zijn totaliteit met alle 

voorhanden middelen uit de template (inclusief de inkantelende projecten) een equivalent van 6,5 VTE 

voor de volledige provincie beslaat. We vonden gelukkig al een aantal partners bereid om vanuit een 

toekomstgerichte visie uit eigen reguliere middelen mee te bouwen aan dit pionierswerk door deze 

werking mee te versterken. Ook al vergt dit een pijnlijke keuze om regulier aanbod af te bouwen.  

Om de werkbaarheid van het programma te vrijwaren is er de keuze gemaakt om een dergelijk aanbod 

vanuit de voorziene incentives op lijn 2 (sporen B en C) niet te voorzien voor de leeftijdsgroep van 5 tot 

13 jaar.  

We stelden voor het maken van de keuzes volgende uitgangspunten voorop: 

- als er een welbepaald aanbod VDI geestelijke gezondheid (GG) is of gecreëerd wordt op lijn 2 (net als 

een aanbod in de andere 3 lijnen) binnen een afgebakend kader, heeft elke cliënt in kwestie in elke 

gemeente of subregio in Oost-Vlaanderen recht op een dergelijk aanbod. Er worden m.a.w. geen lokale 

proeftuinen opgezet zonder concreet plan voor implementatie op korte en middellange termijn voor 

andere gemeenten of subregio’s in Oost-Vlaanderen. We zijn provinciedekkend of hebben m.a.w. de 

ambitie om provinciedekkend te zijn voor alle zaken die gecreëerd worden. 

- we houden rekening met implementatietijd voor die gemeenten of (sub)regio’s die voordien geen of 

een zeer beperkt aanbod kenden op lijn 2 of de andere lijnen. We maken actiegericht werk van een 

implementatie in die specifieke (sub)regio’s. We kunnen daarvoor ook volgens een solidariteitsprincipe 

een beroep doen op medewerkers in of uit andere (sub)regio’s. Ook dat vraagt tijd en vergt keuzes die 

ten koste gaan van ‘eigen lokaal werk’. 

- we streven naar intersectoraliteit in en vanuit de drie sporen. Niet als doel op zich maar omdat dit 

volgens ons het meest zal bijdragen tot een effectieve, duurzame uitbouw van ons programma.  

- we houden rekening met implementatietijd voor die medewerkers die in een (ver)nieuw(d)e context 

werken. We werken daarbij samen ondersteunend met en naar die medewerkers. 
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- we ambiëren een werking zonder wachttijden gezien vroegdetectie en –interventie “vroeg” dient plaats 

te vinden.  

- de netwerkpsychiater en netwerkcoördinatie van RADAR staan blijvend mee in voor de ondersteuning 

van het programma. De netwerkpsychiater kan aan de medewerkers uit sporen B en C (zie verder) op 

klinisch niveau consult verlenen. Zij doen dit o.a. in samenwerking met de netwerkcoördinatie van de 

netwerken volwassenen en de competentieversterkende functies in de respectievelijke netwerken. 

In wat volgt, beschrijven we de inhoudelijke uitwerking van de drie sporen:   

6.1.1 SPOOR A: competentie- en netwerkversterkend werken  

Dit spoor (zie bijlage 4) wordt uitgewerkt met als doel om een geïntegreerd actiegericht netwerk uit te 

bouwen van preventie, over vroegdetectie, consult en vroeginterventie tot aansluiting met zorg. Dit 

wordt uitgewerkt met alle betrokken actoren (intersectoraal) m.b.t. het competentieversterkend en 

netwerkversterkend werken in de provincie Oost-Vlaanderen via een meerjarenplan. Dit spoor omvat de 

verbinding van zowel eerder “generieke noden” als eerder “specifieke noden”. Het slaat mee de 

verbinding van sporen B en C én een plan van aanpak van bij opstart voor de leeftijdsgroep van 4 tot 14 

jaar. Het accent ligt op competentieversterking (cfr. opdracht crosslink, netwerkpunten, afdeling ACT, 

…) met acties voor  de “leesbaarheid” van het veld door het ondersteunen van het creëren van een 

nauw verbonden, gemeenschappelijke oriëntatiefunctie in Oost-Vlaanderen voor (in eerste instantie 

intermediairen). Het doet aan  netwerkontwikkeling en methodiekontwikkeling (methodieken 

exploreren). Het helpt de lijn preventie, vroegdetectie, consult en vroeginterventie verder te 

verduidelijken. Coachen van mensen wordt centraal gezet d.m.v. casuïstiek na(ast) vorming e.a. Het 

zorgt mee voor een lokale verankering en waakt er mee voor dat de vroegdetectie en –interventie 

lokaal, dichtbij, snel en afgebakend in tijd plaats kan vinden. Hiervoor heeft het korte lijnen met actoren 

uit spoor B en C in functie van lokale verankering. Er is een nauwe verbinding met bestaande 

initiatieven: partners 0de, 1ste, 2de , 3de lijn bij uitwerking, de betrokken medewerkers uit spoor B en C, het 

werkt nauw samen met RWO, werkt samen met de toekomstige zorgraden, met de themagebonden 

medewerkers van Crosslink, het netwerk Infants, de preventietafel middelenmisbruik (met o.a. CGG, 

drugpunten, Logo, PISAD, ...), het netwerk cultuursensitieve zorg, de medewerkers suïcidepreventie, 

het expertisecentrum Eetexpert, Exentra, Samenlevingsopbouw, het Geïntegreerd Breed Onthaal 

(GBO), de netwerkpunten ADS en Het PAKT, enz. Het zorgt mee voor de verbinding met de oproep 

versterking RTJ en haar eerstelijnspsychologische functie, en de netwerken Jeugd. Het ondersteunt de 

doelstellingen en uitrol van één gezin één plan. Dit spoor capteert diverse noden vanuit een niet-pluis-

gevoel, vaak in de nulde en eerste lijn, en voorziet (indirect) in een vlotte link met het aanbod. Het zorgt 

voor methodiekverbinding  en inhoudelijke verbinding van actoren 0de, 1ste, 2de en 3de lijn en werkt voor 

de leeftijdsgroep van -9maanden tot 25 jaar. 

6.1.2 SPOOR B: infants (-9 maanden tot 4 jaar) en hun context 

Het doel van de vroegdetectie en -interventiewerking infants is om vraaggestuurd te ondersteunen bij 

“een niet pluis gevoel” (voorbeelden zie bijlage 5). Men wil snel en tijdig zicht krijgen op risico’s die de 

ontwikkeling en de geestelijke gezondheid bedreigen en op de eerste tekenen van psychische of 

psychiatrische problematieken, samen met een specifiek aanbod rond kinderen van druggebruikende 
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ouders met als doelstelling om de zwangerschap en het prille ouderschap als opstap te hanteren om de 

ouders te stimuleren hun drugproblemen en minstens hun levenskwaliteit aan te pakken en de kinderen 

uit de intergenerationele molen van druggebruik en de ermee gepaard gaande problematieken te halen. 

Het delen van competenties rond concrete casussen wordt versterkt. Men brengt volgende zaken goed 

in kaart: 

- De kritische succesfactoren voor deze aanpak/methodiek.  

- Hoe we deze methodiek gebruiken voor andere leeftijdsgroepen.  

- Hoe we samenwerken met alle relevante actoren: preventiewerkers, inclusiecoaches van CIK (Centra 

Inclusieve Kinderopvang) erkend door Kind en Gezin, huisartsen, …    

Men realiseert dit: 

- door samen vroeginterventies uit te voeren (met collega’s van de 0de,  de 1ste lijn,….) bij   gezinnen in 
hun context (thuis, bij onthaalmoeder, creche, peuterklasje,  eerste kleuterklas …) 

- een tolkfunctie te zijn naar andere hulpverleners die in communicatie moeten treden met de ouders om 

de kinderen te bereiken 

- op plaatsen waar het “niet pluis” gevoel opduikt.  

- deze interventies gebeuren snel, zijn kortdurend en starten zelf geen “zorgtraject”. 

- door een samenwerking met spoor A en C, crosslink, netwerkpunt, …:  

 voor het bevorderen van deskundigheid en intersectorale expertisedeling.  

 via het afstemmen van de jaaractieplannen van crosslink en het programma VDI , in het bijzonder 

rond de themata “Infants”, “KOPP-KOAP”, “middelengebruik” (met o.a. zien, durven, doen). 

 door een afstemming met de oriëntatiefunctie in de provincie Oost-Vlaanderen. 

- door nauwe samenwerking met preventiewerkers en andere partners die werken met infants en hun 

context (o.a. KJP van AZ Nikolaas, Centrum Moeder en Baby (CMB)  van PZ Sint-Camillus, KJP en 

COS van UZ Gent, enz.). 

- door afstemming met de evoluties binnen jeugdhulp 2.0 (o.a. de eerste lijnspsychologische functie)  

- door toeleiding naar gepaste zorg  

- door afstemming met de Oost-Vlaamse werkgroep “Infants” en de werkgroep van het jonge kind 

6.1.3 SPOOR C: jongeren en jongvolwassenen met tekenen van psychotische kwetsbaarheid en 

verslaving (14-25 jaar) en hun context 

Het belang van vroeg-interventie bij psychose situeert zich in het kader van preventie en het reduceren 

van lange termijn functionele beperkingen. Het is bijzonder belangrijk om de risicogroep (Ultra Hoog 

Risico groep - UHR) zo vroeg mogelijk te kunnen identificeren, begeleiden en indien nodig toe te leiden 

naar de gepaste ondersteuning. 

Onderzoek (Opus trial – Denemarken) heeft aangetoond dat er een link is tussen een kortere duur van 

onbehandelde psychose en positieve uitkomsten wat betreft symptomatologie, algemeen en sociaal 
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functioneren (en waar relevant een kortere hospitalisatieduur). Bovendien zijn er ook economische 

voordelen verbonden aan vroegdetectie en -interventie (McCrone et al., 2009).  

De DOP (=tijd die verstrijkt tussen het begin van de symptomen en de start van de eerste adequate 

behandeling) is zo klein als mogelijk. Verder is het ook de intentie om een eerste decompensatie te 

kunnen voorkomen en uiteraard hieraan gekoppeld ook suïcidaliteit te verhinderen.  

Vroegdetectie en –interventie is gebaseerd op het stadiëringsmodel van Mc Gorry (Mc Gorry et al., 

2007).  

Het belang van gericht doorverwijzen staat  centraal (in casu: huisarts, school, CLB, CAW, …). Het is 

belangrijk dat op dit moment niet naar een algemene GGZ-polikliniek verwezen wordt, maar naar een 

gespecialiseerd GGZ vroeg interventieteam (grootste oorzaak van lange DOP is het niet herkennen van 

psychose in GGZ).  

Er wordt ingezet op, motiverende gespreksvoering, psycho-educatie, en familiewerking, 

(farmaco)therapie, psychotherapie en rehabilitatie. Bedoeling is om via snelle interventie in te zetten op 

adequate begeleiding en waar aangewezen over te gaan naar gerichte doorverwijzing naar de reguliere 

zorg (hetgeen mogelijk wordt door inbreng van expertise uit de diverse zorgactoren – zie luik 

organisatie).   

Samenwerking en verankering met de eerste lijn is derhalve essentieel. Sensibiliseren van actoren 

behoort eveneens expliciet tot de opdracht.  

We kunnen stellen dat de gemeenschappelijkheid zit in de leeftijdscategorie en hierdoor de werking 

inherent verbonden is aan andere thema’s (middelenmisbruik, ontwikkelingsproblematiek bij 

adolescenten, ASS, suïcide, eetstoornissen,…) en dus doelgroepoverstijgend werkt. Vlot schakelen 

tussen vroeginterventieteams rond middelen en psychose, maar net zo met andere GG-hulpverlening of 

met orthopedagogische of agogische interventies … het maakt deel uit van de complexe zorgtrajecten 

eigen aan jongerenhulpverlening. Het schakelen van diverse expertise, dient vroeg en vaak in parallel 

te gebeuren. De diverse werkingen (sporen A, B en C) dienen daartoe in de verschillende regio’s actief 

schakels te ontwikkelen, en dit zowel ten aanzien van competentie als ten aanzien van (her)oriëntering 

van cliënten, weze het met respect voor het initïeel gekozen aanmeldkanaal, bijzonder omzichtig ten 

aanzien van dreigende gevechten omtrent de juiste diagnose.   

 

6.2 Organisatorische uitvoering van het programma vroegdetectie en –interventie 

 

6.2.1 SPOOR A: competentie- en netwerkversterkend werken 

- Via een externe vacature wordt een medewerker aangetrokken (0,4 tot 0,5 VTE) die tewerkgesteld 

en gehuisvest wordt bij PopovGGZ (zie 6.3). Vier leden van de procesgroep VDI uit verschillende 

sectoren staan in voor de selectie. De medewerker in kwestie werkt in de ganse provincie i.k.v. 

voorliggende opdrachten.  

- Een blijvende stuur/procesgroep ‘Vroegdetectie-interventie GGZ kinderen en jongeren’ wordt 

opgericht vanuit de procesgroep ter ondersteuning van deze medewerker. Zij komen geregeld 
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samen en staan mee in voor inzet op visieontwikkeling en verbinding van actoren op de 0de, 1ste, 2de 

en 3de lijn.   

- Er wordt een draagvlak en ondersteuning gecreëerd voor methodiekontwikkeling en expertisedeling 

binnen verschillende sectoren en lijnen.  

- Inventarisatie en analyse van bestaande noden, methodieken en goede praktijken binnen het ruime 

werkveld met betrekking tot vroegdetectie en vroeginterventie bij kinderen en jongeren worden 

verder aangepast, aangevuld en gehanteerd (zie bijlage 2).  

- Er wordt i.s.m. de afdeling ACT, Crosslink, de netwerkpunten GG volwassenen Oost-Vlaanderen 

verder toegewerkt naar een eenduidige, laagdrempelige oriëntatiefunctie rond geestelijke 

gezondheid en andere signalen, noden, … 

- Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande structuren en netwerken met specifieke aandacht voor 

vroegdetectie en -interventie en deze worden verbreed: o.a. RWO, Toekomstige zorgraden (ELZ), 

Afdeling continuïteit en toegang, GBO-ontwikkeling, Netwerkoverleg ADS en Het PAKT, 

Netwerkoverleg Jeugdhulp en RADAR, Drugpunten,…(cfr. supra) 

- Er wordt verbinding gelegd van lokale/regionale actoren die de dagdagelijkse werking ondersteunen 

en verrijken. 

- Vorming en intervisie rond het herkennen van (de eerste sporen van) geestelijke 

gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren voor nulde en eerstelijnswerkers worden verder 

uitgebouwd en uitgewerkt. 

- Een breed en intersectoraal ondersteuningsaanbod wordt uitgebouwd en uitgewerkt. Dit bestaat uit 

een geplande vorming en gerichte intervisie en coaching. Beiden geënt op en vertrekkend vanuit 

praktijkervaringen van de betrokken hulpverleners. 

- Door gerichte informatie, oriëntatie, consult en samenwerking binnen vroegdetectie en -interventie 

komen we tot competentieversterking bij betrokken medewerkers. 

- Goede praktijken (cfr o.a. spoor B en C) worden vertaald en verbreed naar andere contexten en 

doelgroepen. De medewerker in kwestie werkt ondersteunend naar de maandelijkse 

werkingsvergaderingen met alle medewerkers uit sporen B en C. 

- Er worden terugkoppelingen voorzien van het proces en de resultaten op de overlegorganen van 

RADAR, Het PAKT, ADS en IROJ. 

 

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken en bijhorende nieuwe opdrachten tot een goed einde te 

brengen willen we met de middelen van netwerkcoördinatie toegevoegd door PopovGGZ een 

projectmedewerker aanwerven van 01/01/2018 tem 31/12/2018. Het netwerkcomité RADAR van 16 

november zal hierover beslissen. De doelstelling is om dragende structuren te voorzien waarna 

bovenstaande opdrachten in 2019, 2020, e.v. opgenomen worden door vernoemde actoren met een 

centrale rol voor RADAR Crosslink.  

6.2.2 SPOOR B: infants (-9 maanden tot 4 jaar) en hun context 
Er wordt in totaal 2,55 VTE ingezet in de provincie, waarvan één psychologe (1VTE) uit het vroegere 

KDO-project van het MSOC, aangevuld met anderhalf uur per week verslavingsarts. Zij vormen één 

werking, samen met de medewerkers uit spoor C en spoor A. We willen vooral de “bestaande werkingen” 
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versterken door het toewijzen van een 0,5 VTE aan elke regio: Zuid-Oost-Vlaanderen, Waas en Dender, 

Gent-Deinze-Eeklo. Deze toegevoegde 1,5 VTE zijn tewerkgesteld voor eenzelfde tewerkstellingsbreuk 

bij Kind en Gezin, CGG en CAR. MSOC is bereid om haar medewerker de coördinatie van spoor B op te 

laten nemen.  

De medewerkers hebben volgende opdrachten: 

- Gerichte vraagverheldering bij niet-pluis-gevoel rond kinderen van 0 tot 4 jaar en hun context of het 

organiseren hiervan. 

- Versterken van de natuurlijke en professionele context n.a.v. deze vraagverheldering d.m.v. gerichte 

oriëntatie, consult (niet noodzakelijk zelf uit te voeren) en/of interventie of het organiseren hiervan. 

- Gezamenlijk (liefst met aanmelder of betrokkene) uitvoeren van empowerende interventies op 

microniveau of het organiseren hiervan. 

- Uitdragen van methodieken en competenties i.s.m. bestaande infantwerkingen en 

vroeginterventiewerkingen (o.a. gevat in sporen A en C) of het organiseren hiervan. 

- Naast de bilaterale contacten: (indicatief) tweewekelijkse werkingsvergaderingen binnen spoor B;  

maandelijkse werkingsvergaderingen met medewerkers van spoor C met ondersteuning van de 

medewerker uit spoor A. Op subregionaal niveau dienen er naar eigen goeddunken i.s.m. “externe 

partners” werkingsvergaderingen plaats te vinden. 

 

6.2.3 SPOOR C: jongeren en jongvolwassenen met tekenen van psychose en 

middelenafhankelijkheid (14-25 jaar) en hun context 

Er wordt met zekerheid 4 VTE en naar grote waarschijnlijkheid 7,8 VTE (zie 6.3) ingezet om dit spoor 

op relatief korte termijn in de ganse provincie te realiseren. De bijkomende VTE kunnen wellicht 

gerealiseerd worden –onder voorbehoud van goedkeuring door de raden van bestuur en besluitend 

overleg op 16/11- dankzij de inbreng van middelen uit alvast drie ziekenhuizen en één CGG uit de regio 

Gent-Deinze-Eeklo. Er wordt vertrokken van bestaande subregionale werkingen (volgens de netwerken 

Jeugd) die geïmplementeerd zullen worden in alle subregio’s en een provinciale dekking én werking 

zullen waarborgen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de regio Aalst-Oudenaarde en Gent-

Deinze-Eeklo voor de tot op heden onbestaande VDIP-werking. De ambitie leeft om in deze regio’s in 

2018-2019 van start te kunnen gaan met de uitbouw van een dergelijke werking. De werking rond 

vroegdetectie en -interventie rond middelenafhankelijkheid is relatief goed uitgebouwd en verspreid in 

de provincie dankzij de CGG, de drugpunten, PISAD, … en de bestaande netwerken en zorgcircuits 

(zie spoor A). Verdere afstemming en samenwerking wordt uitgebouwd zoals beschreven in spoor B: 

naast de bilaterale contacten zijn er (indicatief!) tweewekelijkse provinciale werkingsvergaderingen 

binnen het volledige spoor C en maandelijkse werkingsvergaderingen met medewerkers van spoor B; 

dit laatste met ondersteuning van de medewerker uit spoor A. Op elk subregionaal niveau (Aalst-

Oudenaarde, Waas en Dender, Gent-Deinze-Eeklo) dienen er door de betrokken medewerkers naar 

eigen tempo en goeddunken i.s.m. “externe partners” werkingsvergaderingen plaats te vinden. 

Verbreding naar andere signalen (van zich ontwikkelende psychische problemen) wordt verder 

onderzocht na voorwerp te zijn van evaluatie.   
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Aanmelding gebeurt wellicht via diverse kanalen na invullen van een checklist (huisartsen, familie, CLB, 

scholen, spoedgevallendiensten, EPSI, ambulante psychiater, ambulante (ELP) psychologen, mobiele 

crisisteams, CAW, CGG, VDAB, PAAZ en PZ-diensten). Er kan via mail of telefonisch contact 

opgenomen worden met de coördinator(en) van het project. De betrokken werkgevers zullen onderling 

bepalen wie (minimaal) vrijgesteld kan worden voor deze opdracht en welke psychiater(s) kan/kunnen 

gecontacteerd worden indien aangewezen. Een interventie wordt zo snel mogelijk voorzien naar 

analogie van de visie van het project. Wachttijden willen we ook in dit spoor vermijden.  

6.3. Financiering van het programma vroegdetectie en –interventie 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de middelen rechtstreeks verbonden aan deze template. 

Het eerste luik geeft de inzet van de ingekantelde middelen uit de door de overheid in de template 

vermelde projecten weer. Het tweede luik geeft de inzet van middelen van specifieke partners weer 

onder voorbehoud van goedkeuring door de betreffende raden van bestuur en besluit op overleg van 16 

november 2017. De opgesomde partners zijn die partners die tot op heden (overleg d.d. 02/11/17) 

aangegeven hebben de desbetreffende investering te willen doen. Deze lijst is niet volledig. 

Verschillende aanvullende reguliere initiatieven zijn ook niet in deze tabel opgenomen en er bestaat een 

mogelijkheid dat (andere) organisaties in de toekomst bijkomende middelen investeren. Het derde luik 

geeft de verdeling van de door de overheid in de template opgesomde toegevoegde middelen weer.  

VDI Bestaande Initiatieven Partners 2018-2020 Middelen Ingezette VTE Opmerking 

      

 (uit middelen Template)   (incl. max. 10% WM)    

      

Spoor A      

      

Spoor B KDO MSOC MSOC Gent  €                    78.000,00  1  

    0,05 arts 

Spoor C VDIP CGG Waas en Dender  €                    85.000,00  1,5  

 VI Alcohol en Drugs CGG Eclips  €                    36.000,00  0,5  

TOTAAL    €                  199.000,00  3,05  

      

VDI Bijkomende Initiatieven Partners 2018-2020 Middelen Ingezette VTE Opmerking 

 (uit eigen middelen)   (incl. max. 10% WM)    

      

Spoor A Netwerkcoördinatie RADAR PopovGGZ (2018!)  €                    40.000,00  0,5 

onder 
voorbehoud 
& indicatief 

      

Spoor B      

      

Spoor C  CGG Waas en Dender  €                    56.040,00  0,8 

onder 
voorbehoud 
& indicatief 
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  PZ Karus  €                    35.150,00  0,5 

onder 
voorbehoud 
& indicatief 

  PC Gent-Sleidinge  €                    35.150,00  0,5 

onder 
voorbehoud 
& indicatief 

  PC Dr. Guislain  €                    35.150,00  0,5 

onder 
voorbehoud 
& indicatief 

  RCGG  €                    35.150,00  0,5 

onder 
voorbehoud 
& indicatief 

 Focus op middelengebruik CGG Eclips  €                    70.300,00  1 

onder 
voorbehoud 
& indicatief 

TOTAAL    €                  306.940,00  4,3  

      

VDI  Bijkomende Initiatieven Partners 2018-2020 Middelen Ingezette VTE Opmerking 

 (uit middelen template)   (incl. max. 10% WM)    

      

Spoor A      

      

Spoor B  
Kind & Gezin, CAR en 
CGG  €                  107.911,00  1,5 

0,5 VTE per 
netwerk 
Jeugd + elke 
partner 
zelfde 
aantal VTE 

      

Spoor C  CGG en ziekenhuizen  €                  143.880,00  2 

onder 
voorbehoud 
& indicatief 

      

TOTAAL    €                  251.791,00  3,5  
 

7. Zelfevaluatie van het netwerk 

De template die voorligt, is en blijft onderwerp van evaluatie en bijsturing na feedback van partners uit 

het brede netwerk. Er wordt gewerkt binnen de samenwerkingsverbanden met de academische wereld 

aan een betrouwbare (zelf)evaluatie van het programma. De procesgroep VDI (zie bijlage 1) blijft 

operationeel en staat mee in voor de evaluatie en bijsturing van de operationalisering van dit 

programma. Zij komt minstens vierjaarlijks samen en kan zich beroepen op een door de medewerkers 

(uit sporen A, B en C i.s.m. de netwerkcoördinatie kinderen, jongeren en volwassenen, en de 

netwerkpsychiater van RADAR) gemeenschappelijk uitgewerkt jaaractieplan voor de drie sporen en 

nauwgezette registratie van de uitgevoerde vroegdetectie en –interventie door de medewerkers van 

sporen B en C. Zij geeft advies aan het netwerkcomité RADAR i.f.v. het nemen van cruciale 
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beslissingen en zorgt voor een permanente dialogale communicatie met IROJ, de werkgroepen en 

netwerken Jeugd, de werkgroepen en het netwerkforum van RADAR.  

8. Contactpersoon m.b.t. vroegdetectie en –interventie 

Voorzitters procesgroep VDI RADAR: Marc De Veirman (marcdeveirman@cawoost-vlaanderen.be) en 

Dirk Aelbrecht (Dirk.Aelbrecht@RCGG.be)  

Netwerkcoördinator RADAR: Toon Langeraert (toon.langeraert@popovggz.be; 0474/039872) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marcdeveirman@cawoost-vlaanderen.be
mailto:Dirk.Aelbrecht@RCGG.be
mailto:toon.langeraert@popovggz.be
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9. Opsomming bijlagen 

Bijlage 1: overzicht bijeenkomsten procesgroep en schrijfgroep 
 

 

Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Gent (Drongen) 

www.popovggz.be 

toon.langeraert@popovggz.be 

0474/039872 

 PopovGGZ/2017/RADAR/TL/189/ 

05-06-2017 

Planningsvoorstel procesgroep en schrijfgroep programma vroegdetectie en -interventie 

 

Woensdag 6 september van 10u tot 12u: PROCESGROEP 

 

Dinsdag 19 september van 10u tot 12u: SCHRIJFGROEP 

 

Maandag 2 oktober van14u tot 16u: PROCESGROEP 

 

Maandag 2 oktober van 16u tot 18u: SCHRIJFGROEP  

 

Donderdag 12 oktober van 14u tot 16u: PROCESGROEP 

 

Dinsdag 17 oktober van14u tot 16u: SCHRIJFGROEP 

 

Woensdag 25 oktober van 10u tot 12u: PROCESGROEP 
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Dinsdag 31 oktober van 14u tot 16u: SCHRIJFGROEP 

 

 

 

Geplande netwerkcomité RADAR: vrijdag 15 september (en 16 november) 

 

Geplande netwerkforum RADAR: maandag 16 oktober (13u30-17u) 

 

Geplande IROJ Oost-Vlaanderen: vrijdag 29 september en vrijdag 20 oktober en woensdag 8 

november 
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LEDEN PROCESGROEP VDI 

Voornaam Naam organisatie perspectief/namens 

    

Caroline Robberecht Jongerenwelzijn Afdeling Continuïteit en Toegang 

Krista  De Vos Kind en Gezin K&G Oost-Vlaanderen 

Nico  De Pauw CKG Sloeberhof CKG Oost-Vlaanderen 

Klaas Bauters CMB PC Sint-Camillus/Caritas Infants Oost-Vlaanderen 

Dirk  florin CAR Het Veer CAR Oost-Vlaanderen 

Kristof  De Clercq AZ Nikolaas K  kinder- en jeugdpsychiatrie Oost-Vlaanderen 

Ilse  Wauters CGG Waas & Dender CGG Oost-Vlaanderen 

Gijs  Mommerency UZ Gent kinder- en jeugdpsychiatrie Oost-Vlaanderen 

Katia Vandendriessche MSOC Gent MSOC 

Alain Vincke CGG Eclips CGG Oost-Vlaanderen 

Dirk  Aelbrecht RCGG Voorzitter procesgroep VDI 

Marc  Tack CGG Eclips F1 PAKT (netwerk GG volwassenen) 

Nancy  Loosveldt CGG-ZOV  
netwerk Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas (netwerk GG volwassenen) + 
voorzitter netwerk Jeugd Aalst-Oudenaarde 

Marc  De Veirman CAW Oost-Vlaanderen voorzitter procesgroep VDI 

Ilse  De Neef  Het PAKT Het PAKT netwerkcoördinator 

Ellen  Coppens PopovGGZ Team Crosslink RADAR 

Filip  Morisse PC Dr. Guislain Psychiatrisch ziekenhuis – jongvolwassenen. Link naar VAPH. 

Wim  D'hanis-Dick  PC Dr. Guislain Psychiatrisch ziekenhuis – jongvolwassenen  

Vanessa  De Roo GG ADS Netwerk ADS netwerkcoördinator 

Joachim  De Paepe Drugpunt SMAK 
Tafel preventie en vroeginterventie middelenmisbruik. Link naar OCMW en 
huisartsen. 

Eric  Schoentjes UZ Gent Netwerkpsychiater RADAR 

Toon  Langeraert PopovGGZ Netwerkcoördinator RADAR 

Pieter  Vanvolsem CAR Buggenhout CAR Oost-Vlaanderen 

Nick Marlein PC Caritas/Sint-Camillus Psychiatrisch ziekenhuis – jongvolwassenen  

Gino  Ameye PC Caritas/Sint-Camillus Onderzoek schooluitval - Hogeschool Gent 

Veronique Vancoppenolle CAW Oost-Vlaanderen CAW 
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Benedikte Timbremont VCLB Gent CLB + wetenschappelijk oogpunt 

Cindy Verhulst ASZ Aalst pediatrie algemeen ziekenhuis 

Denis  Helskens PC Gent-Sleidinge kinder- en jeugdpsychiatrie Oost-Vlaanderen + procesgroep care 

Sarah  Peene LOGO Gent LOGO Oost-Vlaanderen 

Jonathan  Vercruysse vzw Apart BJB 
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Bijlage 2: Matrix VDI geestelijke gezondheid Oost-Vlaanderen 

Matrix aanbod PDI Oost-Vlaanderen 
Aalst-Oudenaarde 

 

Doelgroepe

n  

 

 

 

Functies 

Omschrijving/ 

voorbldn 

Generiek Infants 

(specifieer verder 

doelgroep) 

0-6j 

Kinderen  

(specifieer verder 

doelgroep) 

6-12j 

Jongeren 

(specifieer verder 

doelgroep) 

12-18j 

Doelgroep/ 

Volwassenen tot 

16-25 jaar 

(specifieer verder 

doelgroep) 

Generiek/ 

continuüm ↕ 

↔ 
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Gezondheid

spreventie- 

en 

promotie 

Vorming, 

sensibilisering 

- KDO-project MSOC: 
ondersteuning ouders in 
ouderrol. Oost-
Vlaanderen.  

- Suïcidepreventiewerking 
O-Vl (CGG Eclips): 
Vorming (breed) open en 
op maat, coaching 
opstellen suïcide- 
preventiebeleid, consult 
en advies. Voor 
intermediairs.  

- CGG Waas&Dender: TAD 
& KOPP: advies, consult, 
coaching en vorming. 
Intermediairs en ouders. 
W&D + Aalst 

- Logo Gezond+: Goed 
gevoel stoel 
(kansengroepen), (O-)Vl. 
10-daagse samen 
veerkrachtig (iedereen), 
Vlaams. Bekendmaking 
druglijn, tabakstop, 
materialen/methodieken 
VAD. Iedereen, Vlaams. 
‘Meeroken is geen pretje’, 
intermediairs, Vlaams. 

- Preventie- 
vroeginterventie Aalst: 
informatie, vorming, 
coaching en consult. Voor 
jongeren, ouders & 
professionelen. Sportivos, 
leden sportclubs, Vlaams. 

- PC dr. Guislain cluster DD: 
(cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, O-
Vl.  

- AZ Nikolaas K-dienst: 
vroegdetectie & 
ondersteuning liaison 
pediatrie en materniteit, 
crisisconsulten en 
ambulante zorg. 0-6j, O-Vl.  

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-25j. 
Bezoekruimte 0-23j 

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - perinatale 
coaching. -9m - 1j. Gent, 
Ronse, Sint-Niklaas. 

- Centrum moeder & baby: 
consult, behandeling, 
curatief naar moeder, 
preventief naar baby. -9m-
1,5j. O-Vl. 

- Kind en Gezin preventieve 
zorg: opvolgen 
ontwikkeling, 
relatie/omgang, 
welzijn/welbevinden, 
ouderschap, leefomgeving, 
... van kind 0-3j (evt. 6j), 
via ouders. 

- Inloopteamwerking Ronse: 
een laagdrempelig en 
vraaggestuurde preventie 
gezinsondersteuning. Doel: 

- PC dr. Guislain cluster 
DD: (cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, 
O-Vl.  

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 
0-25j. Bezoekruimte 
0-23j 

- IZO Psychosenzorg: 
Psychoeducatie 
(Caritas), informeren 
KOPP (PZSC) 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
samenwerking 
scholen, samen 
zorgbeleid op 
scholen, 
schoolondersteunend 
werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+:  
Materialenkoffer GG, 
Geestig gezond op de 
planken, Warme 
Steden. O-Vl. 
Materialenkoffer TAD, 
basis- en secundair 
onderwijs, Vlaams.  

- CAR Horizon: 
ouderavonden, overleg 
observaties in scholen. 
2.5 - 18j. ZOV. 

- PC dr. Guislain cluster 
DD: (cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, 
O-Vl.  

- CAW O-Vl: JAC, 12-25j. 
Volwassenenonthaal 
0-25j. Bezoekruimte 0-
23j. 

- IZO  Psychosenzorg: 
Psychoeducatie 
(Caritas), informeren 
KOPP (PZSC), 
infosessies jongeren 
15-18j (PCGS) 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
samenwerking 
scholen, samen 
zorgbeleid op scholen, 
schoolondersteunend 
werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+: 
Smartstop, 14-20j, 
Vlaams. NokNok, 
Materialenkoffer GG, 
Geestig Gezond op de 
planken, Warme 
Steden. O-Vl.Rookvrije 
klassen, 1e graad 
secundair, Vlaams. 
Materialenkoffer TAD, 
basis- en secundair 
onderwijs, Vlaams.  

- CAR Horizon: 
ouderavonden, overleg 

- PC dr. Guislain cluster 
DD: (cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, O-
Vl.  

- CAW O-Vl: JAC, 12-25j 
Volwassenenonthaal 0-
25j. Bezoekruimte 0-23j. 

- IZO Psychosenzorg: 
Psycho-educatie 
(Caritas), informeren 
KOPP (PZSC) 

- Logo Gezond+: Fit in je 
hoofd (16+), NokNok, 
Materialenkoffer GG, 
Geestig Gezond op de 
planken, Warme Steden. 
O-Vl. Smartstop, 14-20j, 
Vlaams.  X stopt met 
roken + 20j, Vlaams. 
Uitgerookt?!, 
volwassenen, Vlaams. 
Tournée Minérale, 
volwassenen, Vlaams.  
Werelddag zonder tabak, 
jongvolwassenen, Vlaams. 
Bekendmaking aanbod 
tabakologen. 
Jongvolwassenen, Vlaams.  
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- PISAD: informatie, 
vorming, coaching en 
consult. Voor jongeren, 
ouders & professionelen. 
Regio ZOV. 

- AR Sint-Lievenspoort: 
onderzoek en 
behandeling vanuit ICF, 
geluidsbescherming. 
Doelgroep: gehoor: 0-99j, 
complexe OS: 0-6j, ASS & 
ADHD: 0-18j. Regio Oost-
Vlaanderen 

bijdrage SE-ontw., -9mnd -
6j.  

- CLB Oost-Vlaanderen: 
samenwerking scholen, 
samen zorgbeleid op 
scholen, 
schoolondersteunend 
werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+: Warme 
steden. O-Vl. 

- CAR Horizon: 
ouderavonden, overleg 
observaties in scholen. 2.5 
- 18j. ZOV. 

observaties in scholen. 
2.5 - 18j. ZOV. 
- PC Caritas (Karus) De 

Kaap: 12-18j. 
preventie via 
dagbehandeling in 
Oost-Vlaanderen. 

Vroeg- 

detectie 

(verhoogd risico 

op) probl. in zo 

vroeg mogelijke 

fase van ontw. 

opsporen 

- KDO-Project MSOC: 
ondersteuning ouders, 
aanklampend en 
ambulante begeleiding. 
O-Vl.  

- PC dr. Guislain cluster DD: 
laagdrempelig 
intersectoraal aanbod bij 
cliënt zelf én omgeving. 
O-Vl.  

- Preventie & 
vroeginterventie Aalst:  
vorming, advies&consult, 
coaching mbt middelen- 
problematiek opsporen. 
Intermediairs/1e lijns 
werkers. 

- PISAD: vorming, 
advies&consult, coaching 
mbt middelen- 
problematiek opsporen. 

- AZ Nikolaas K-dienst: 
diagnostiek & therapie, 0-
6j, O-Vl.  

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-25, 
brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-23, 
bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek gevangen 0-
18, crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23. 

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - perinatale 
coaching. -9m - 1j. Gent, 
Ronse, Sint-Niklaas. 

- UZ Gent K-dienst: detectie 
psychiatrische stoornissen. 
0-6. O-Vl. 

- Centrum Moeder&baby: 
consult en detectie. -9m-
1,5j. O-Vl. 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 
0-25, brugfiguren 0-
23, begeleidingsteams 
0-23, bezoekruimte 0-
18, kinderbezoek 
gevangen 0-18, 
crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-
18j. 

- CKG’s OVl.: verhoogde 
aandacht voor O-K 
relatie 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
diagnostiek OS. 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 
0-25, brugfiguren 0-
23, begeleidingsteams 
0-23, bezoekruimte 0-
18, kinderbezoek 
gevangen 0-18, 
crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23, 
welzijnswerk en 
begeleiding 12-23j. 

- IZO Psychosenzorg: 
(psycho)diagnostiek 
(Caritas & PCGS). 15-
23j 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-
18j. 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-
25, brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-23, 
bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek gevangen 
0-18, crisismeldpunt 0-
18, crisisteam 0-23, 
welzijnswerk en 
begeleiding 12-23j. 

- IZO Psychosenzorg: 
(psycho)diagnostiek 
(Caritas & PCGS). 15-23j 

-  
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Intermediairs/1e lijns 
werkers. Regio ZOV 

- CAR Sint-Lievenspoort: 
diagnostiek. Doelgroep: 
gehoor: 0-99j, complexe 
OS: 0-8j, ASS & ADHD: 0-
18j. Regio Oost-
Vlaanderen 

- CAR Wegwijs vzw: 
diagnostiek OS. 
Doelgroep: 2,5-14j / 
gehoorgestoorden: 0j - … j. 
Regio Zottegem & 
omliggende gemeenten 

- CKG’s O-Vl.: vroegdetectie 
factoren/domeinen die 
impact hebben op de 
ontw./opv. van kinderen + 
doorverwijzing 

- COS Gent: diagnostiek OS 
(0-6j), diagnostiek 
prematuur (0-5,5j). O-Vl.  

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-18j. 

- CAR Horizon: vroegtijdig 
detecteren OS, gedrags- en 
opvoedingsproblemen. 0-
6j, ZOV. 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
diagnostiek OS. Doelgroep: 
ASS&ADHD 2-14j, OS 2-8j, 
regio Lede-Aalst-Ninove 

- CAR NOK Ronse: 
via diagnostiek en 
behandeling van OS. Regio: 
Ronse en aangrenzende 
gemeenten (+ Wallonië) 

- CAR Ter Eecken: 
diagnostiek OS. 0-6j. 
Oudenaarde en 
randgemeenten. 

- CKG’s OVl.: verhoogde 
aandacht voor O-K relatie  

Doelgroep: 
ASS&ADHD 2-14j, OS 
2-8j, regio Lede-Aalst-
Ninove 
 

Vroeg-

interventi 

Tss. preventie en 

hulpverlening. 

Direct inzetbare, 

mobiele begel. 

zonder diagnose 

- KDO-Project MSOC: 
begeleiding ouders. O-Vl.  

- PC dr. Guislain cluster DD: 
zorgcontinuum, crisiszorg, 
SKIPI. O-Vl.  

- AZ Nikolaas: therapie, 
psycho-educatie & 
oudertraining, 0-6j, O-Vl.  

- CAR De Steijger: 
vroegdiagnose en -
behandeling van OS + 
ouderbegeleiding. 0-6j 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 
0-25, 
begeleidingsaanbod 
0-23. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-
25,begeleidingsaanbod 
0-23. 

- IZO psychosezorg: 
behandeling (Caritas 
15-23j, PZSC, PCGS) 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-
25,begeleidingsaanbod 0-
23. 

- IZO psychosezorg: 
behandeling (Caritas 15-
23j, PZSC, PCGS) 



 

27 
 

- COS Gent: advisering en 
coördinatie (binnen RCA)  
vd zorg. O-Vl. 

- CAR Sint-Lievenspoort: 
behandeling OS of 
gehoorstoornis. 
Doelgroep: gehoor: 0-99j, 
complexe OS: 0-8j, ASS & 
ADHD: 0-18j. Regio Oost-
Vlaanderen 

- CAR Wegwijs vzw: 
behandeling OS & 
ouderbegeleiding. 
Doelgroep: 2,5-14j / 
gehoorgestoorden: 0j - 
...j.. Regio Zottegem & 
omliggende gemeenten 

- CKG’s O-Vl.: 
opvoedingsondersteuning, 
context BG.  BG, training 
en opvang RTJ.  
-Vertrouwenscentrum 
kindermishandeling Oost-
Vlaanderen, advies, 
coaching en begeleiding 
inzake (vermoedens) van 
kindermishandeling en 
detectie van mogelijk 
trauma 

-  
  

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-25, 
begeleidingsaanbod 0-23. 

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - perinatale 
coaching. -9m - 1j. Gent, 
Ronse, Sint-Niklaas. 

- UZ Gent K-dienst: 
advisering en coördinatie 
van zorg. 0-6j. O-Vl. 

- Centrum moeder& baby:  
interventies 
infantpsycholoog, video-
interactieBG, 
doorverwijzing. -9m-1,5j. 
O-Vl. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 
doorverwijzingen, consult. 
2.5-18j 

- CAR Horizon:  interventies 
bij K met OS & ouders. 0-6j, 
ZOV. 

- CAR NOK Ronse: 
via diagnostiek en 
behandeling van OS. Regio: 
Ronse en aangrenzende 
gemeenten (+ Wallonië) 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
behandeling kinderen met 
OS & ouders. Doelgroep: 
ASS&ADHD 2-14j, OS 2-8j, 
regio Lede-Aalst-Ninove 
 

doorverwijzingen, 
consult. 2.5-18j 

- PISAD: kortdurende 
sessies,-26j, ZOV. 

- CKG’s O-Vl.: context 
BG, groepstrainingen, 
opvang 
(residentieel/ambulan
t)  

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
behendeling kinderen 
met OS & ouders. 
Doelgroep: 
ASS&ADHD 2-14j, OS 
2-8j, regio Lede-Aalst-
Ninove 
 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 
doorverwijzingen, 
consult. 2.5-18j 

- Preventie & 
vroeginterventie Aalst: 
ambulante 
verslavingshulp. Alle 
leeftijden. 

- PISAD: kortdurende 
sessies,-26j, ZOV. 

- PC Caritas (Karus) De 
Kaap: dagbehandeling 
bij schoolweigering. 
12-18j, O-Vl. 

- Preventie & 
vroeginterventie Aalst: 
ambulante 
verslavingshulp. Alle 
leeftijden. 

- PISAD: kortdurende 
sessies,-26j, ZOV. 
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- CAR Ter Eecken: 
therapeutische 
interventies. Kinderen 0-6j 
& omgeving. Regio 
Oudenaarde. 

- CKG’s O-Vl.: 
opvoedingsondersteuning 
en contextBG. BG zowel 
post- als perinataal bij 
‘kwetsbare’ gezinnen.  
Ambulante en korte-
residentiële opvang van 0-
6j. 

- CGG-ZOV: 
psychotherapeutisch 
aanbod -0-3j, regio 
Vlaamse Ardennen. 
 

Aansluiting 

op de zorg 

Hulpverlening met 

diagnose 
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Waas & Dender 
 

Doelgroepen  

 

 

 

Functies 

Omschrijving

/ voorbldn 

Generiek Infants 

(specifieer verder 

doelgroep) 

0 - 6j 

Kinderen  

(specifieer verder 

doelgroep) 

6 - 12j 

Jongeren 

(specifieer verder 

doelgroep) 

12 - 18j 

Doelgroep/ 

Volwassenen tot 

16 -25 jaar 

(specifieer verder 

doelgroep) 

Generiek/ 

continuüm ↕ 

↔ 

      

Gezondheidsp

reventie- en 

promotie 

Vorming, 

sensibilisering 

- KDO-project MSOC: 
ondersteuning ouders in 
ouderrol. Oost-
Vlaanderen.  

- Suïcidepreventiewerking 
O-Vl (CGG Eclips): 
Vorming (breed) open en 
op maat, coaching 
opstellen suïcide- 

- PC dr. Guislain cluster DD: 
(cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, O-
Vl.  

- AZ Nikolaas K-dienst: 
vroegdetectie & 
ondersteuning liaison 
pediatrie en materniteit, 
crisisconsulten en 

- PC dr. Guislain cluster 
DD: (cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, O-
Vl.  

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-
25j. Bezoekruimte 0-23j 

- PC dr. Guislain cluster 
DD: (cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, 
O-Vl.  

- CAW O-Vl: JAC 12-25j. 
Volwassenenonthaal 
0-25j. Bezoekruimte 
0-23j 

- PC dr. Guislain cluster 
DD: (cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, 
O-Vl.  

- CAW O-Vl: JAC 12-25j. 
Volwassenenonthaal 0-
25j. Bezoekruimte 0-
23j 



 

30 
 

preventiebeleid, consult 
en advies. Voor 
intermediairs.  

- CGG Waas&Dender: TAD 
& KOPP: advies, consult, 
coaching en vorming. 
Intermediairs en ouders. 
W&D + Aalst 

- Logo Gezond+: Goed 
gevoel stoel 
(kansengroepen), (O-)Vl. 
10-daagse samen 
veerkrachtig (iedereen), 
Vlaams, Veerkracht in de 
vingers, 
thuiszorgmedewerkers, 
Logo Dender. 
Bekendmaking druglijn, 
tabakstop, 
materialen/methodieken 
VAD. Iedereen, Vlaams. 
‘Meeroken is geen 
pretje’, intermediairs, 
Vlaams. Sportivos, leden 
sportclubs, Vlaams. 

- Lokale preventie- en 
vroeginterventiewerker 
Beveren: info&consult, 
advies, coaching, 
vorming, training. 
Jongeren, volw., 
intermediairen.  

- Lokale preventie- en 
vroeginterventiewerker 
Sint-Niklaas: 

ambulante zorg. 0-6j, O-
Vl.  

- CAW O-Vl. : 
Volwassenenonthaal 0-
25j. Bezoekruimte 0-23j 

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - 
perinatale coaching. -9m - 
1j. Gent, Ronse, Sint-
Niklaas. 

- Centrum moeder & baby: 
consult, behandeling, 
curatief naar moeder, 
preventief naar baby. -
9m-1,5j. O-Vl. 

- Kind en Gezin: opvolgen 
ontwikkeling, 
relatie/omgang, 
welzijn/welbevinden, 
ouderschap, 
leefomgeving, ... van kind 
0-3j (evt. 6j), via ouders. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
samenwerking scholen, 
samen zorgbeleid op 
scholen, 
schoolondersteunend 
werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+: Warme 
steden. O-Vl. 

- CAR De Schakel: 
vroegdetectie en 
ondersteuning. 0-18j. 
Groot-Wetteren. 

- IZO Psychosenzorg: 
Psychoeducatie (Caritas), 
informeren KOPP (PZSC) 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
samenwerking scholen, 
samen zorgbeleid op 
scholen, 
schoolondersteunend 
werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+:  
Materialenkoffer GG, 
Geestig gezond op de 
planken, Warme Steden. 
O-Vl. Materialenkoffer 
TAD, basis- en secundair 
onderwijs, Vlaams.  

- CAR De Schakel: 
vroegdetectie en 
ondersteuning. 0-18j. 
Groot-Wetteren. 

- CAR Buggenhout : 
preventie problemen 
gerelateerd aan OS. 
Regio Buggenhout, 
Dendermonde, Hamme 
en Lebbeke. 
Voor K & context. 

- IZO Psychosenzorg: 
Psychoeducatie 
(Caritas), informeren 
KOPP (PZSC), 
infosessies jongeren 
15-18j (PCGS) 

- CLB Oost-
Vlaanderen: 
samenwerking 
scholen, samen 
zorgbeleid op 
scholen, 
schoolondersteunen
d werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+: 
NokNok, 
Materialenkoffer GG, 
Geestig Gezond op 
de planken, Warme 
Steden. O-Vl. 
Smartstop, 14-20j, 
Vlaams. Rookvrije 
klassen, 1e graad 
secundair, Vlaams. 
Materialenkoffer 
TAD, basis- en 
secundair onderwijs, 
Vlaams.  

- CAR De Schakel: 
vroegdetectie en 
ondersteuning. 0-18j. 
Groot-Wetteren. 

- PC Caritas (Karus) De 
Kaap: 12-18j. 
preventie via 

- IZO Psychosenzorg: 
Psychoeducatie 
(Caritas), informeren 
KOPP (PZSC), 

- Logo Gezond+: Fit in je 
hoofd (16+), NokNok, 
Materialenkoffer GG, 
Geestig Gezond op de 
planken, Warme 
Steden. O-Vl. 
Smartstop, 14-20j, 
Vlaams. X stopt met 
roken +20j, Vlaams. 
Uitgerookt?!, 
volwassenen, Vlaams. 
Tournée Minérale, 
volwassenen, Vlaams.  
Werelddag zonder 
tabak, 
jongvolwassenen, 
Vlaams. Bekendmaking 
aanbod tabakologen. 
Jongvolwassenen, 
Vlaams.  
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info&consult, advies, 
coaching, vorming, 
training. Jongeren, volw., 
intermediairen.  

- Steunpunt LOVI / 
Drugpunt: info&consult, 
advies, coaching, 
vorming, training. 
Jongeren, volw., 
intermediairen. Regio 
W&D, Gent-Eeklo 

- CAR Sint-Lievenspoort: 
onderzoek en 
behandeling vanuit ICF, 
geluidsbescherming. 
Doelgroep: gehoor: 0-
99j, complexe OS: 0-6j, 
ASS & ADHD: 0-18j. 
Regio Oost-Vlaanderen 

-  

- CAR Het Veer: 
preventie 
gehoorproblemen na 
verwijzing. 0-3j. Waas 
& Dender.  

- CAR Buggenhout : 
preventie problemen 
geralateerd aan OS. 
Regio Buggenhout, 
Dendermonde, Hamme 
en Lebbeke. Voor K & 
context. 

- Inloopteamwerking 
Sint-Niklaas: een 
laagdrempelig en 
vraaggestuurde 
preventie 
gezinsondersteuning. 
Doel: bijdrage SE-
ontw., -9mnd -6j.  

dagbehandeling in 
Oost-Vlaanderen. 

Vroeg- 

detectie 

(verhoogd risico 

op) probl. in zo 

vroeg mogelijke 

fase van ontw. 

opsporen 

- KDO-Project MSOC: 
ondersteuning ouders, 
aanklampend en 
ambulante begeleiding. 
O-Vl.  

- PC dr. Guislain cluster 
DD: laagdrempelig 
intersectoraal aanbod bij 
cliënt zelf én omgeving. 
O-Vl. 

- RCGG: consult, coaching, 
intervisie, afstemming. 
Voor intermediairen. 
Regio Gent.  

- AZ Nikolaas K-dienst: 
diagnostiek & therapie, 0-
6j, O-Vl.  

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-
25,  brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-23, 
bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek gevangen 
0-18, crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23. 

- CGG De Drie Stromen: 
ondersteunen 
intermediairen in 
detecteren PP bij 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-
25, brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-23, 
bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek gevangen 
0-18, crisismeldpunt 0-
18, crisisteam 0-23. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-18j 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 
0-25, brugfiguren 0-
23, 
begeleidingsteams 0-
23, bezoekruimte 0-
18, kinderbezoek 
gevangen 0-18, 
crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23, 
welzijnswerk en 
begeleiding 12-23j. 

- IZO Psychosenzorg: 
(psycho)diagnostiek 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-
25, brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-
23, bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek 
gevangen 0-18, 
crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23, 
welzijnswerk en 
begeleiding 12-23j. 

- IZO Psychosenzorg: 
psychodiagnostiek 
(Caritas & PCGS). 15-
23j 
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- CGG Waas & Dender: 
TAD/VDIP: training, 
consult vorming. Voor 
intermediairs en ouders. 

- Lokale preventie- en 
vroeginterventiewerker 
Beveren: vorming, 
advies&consult, coaching 
mbt middelen- 
problematiek opsporen. 
Intermediairs/1e lijns 
werkers.  

- Lokale preventie- en 
vroeginterventiewerker 
Sint-Niklaas: vorming, 
advies&consult, coaching 
mbt middelen- 
problematiek opsporen. 
Intermediairs/1e lijns 
werkers.  

- Steunpunt 
LOV/drugpuntI: vorming, 
advies&consult, coaching 
mbt middelen- 
problematiek opsporen. 
Intermediairs/1e lijns 
werkers.W&D, Gent-
Eeklo. 

- CAR Sint-Lievenspoort: 
diagnostiek. Doelgroep: 
gehoor: 0-99j, complexe 
OS: 0-8j, ASS & ADHD: 0-
18j. Oost-Vlaanderen 

- CKG’s O-Vl.: 
vroegdetectie 

kwetsbare zwangeren & 
jonge ouders. + TKD 
werking.  0-3j, Waas en 
Dender. 

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - 
perinatale coaching. -9m - 
1j. Gent, Ronse, Sint-
Niklaas. 

- UZ Gent K-dienst: 
detectie psychiatrische 
stoornissen. 0-6. O-Vl. 

- Centrum Moeder&baby: 
consult en detectie. -9m-
1,5j. O-Vl. 

- COS Gent: diagnostiek OS 
(0-6j), diagnostiek 
prematuur (0-5,5j). O-Vl.  

- CGG Waas & Dender: 
ondersteunen 
intermediairen bij 
detecteren problemen 
infants/ouders. -9m-3j 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-18j. 

- CAR De Schakel: 
diagnostiek. 0-18j. Groot-
Wetteren 

- CAR Het Veer: 
diagnostiek OS, 
voedingsproblemen, 
hersenverlamming, NAH. 

- CAR De Schakel: 
diagnostiek. 0-18j. Groot-
Wetteren 

- CAR Buggenhout: 
diagnostiek OS. 
Buggenhout, 
Dendermonde, Hamme en 
Lebbeke. Voor K, ouders & 
brussen 

- CKG’s OVL: verhoogde 
aandacht voor 
sensitief/responsief 
reageren van ouders op 
kind. 

(Caritas & PCGS). 15-
23j 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-
18j. 

- CAR De Schakel: 
diagnostiek. 0-18j. 
Groot-Wetteren 
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factoren/domeinen die 
impact hebben op de 
ontw./opv. van kinderen 
+ doorverwijzing 

0-6j & ouders betrekken. 
Waas en Dender.  

- CAR Buggenhout: 
diagnostiek OS. Regio 
Buggenhout, 
Dendermonde, Hamme 
en Lebbeke. Voor K, 
ouders & brussen 

- CAR Kapelhof vzw: 
onderzoek & 
diagnostiek OS. 0-6j. 
Zele en randgemeenten 

- CKG’s OVL: verhoogde 
aandacht voor 
sensitief/responsief 
reageren van ouders op 
kind. 

Vroeg-

interventi 

Tss. preventie en 

hulpverlening. 

Direct inzetbare, 

mobiele begel. 

zonder diagnose 

- KDO-Project MSOC: 
begeleiding ouders. O-Vl. 

- PC dr. Guislain cluster 
DD: zorgcontinuum, 
crisiszorg, SKIPI. O-Vl.  

- COS Gent: advisering en 
coördinatie (binnen RCA)  
vd zorg. O-Vl. 

- RCGG: Coaching, 
intervisie, diagnostiek, 
behandeling. Voor 
intermediairen. Regio 
Gent. 

- CAR Sint-Lievenspoort: 
behandeling OS of 
gehoorstoornis. 
Doelgroep: gehoor: 0-99j, 
complexe OS: 0-8j, ASS & 

- AZ Nikolaas: therapie, 
psycho-educatie & 
oudertraining, 0-6j, O-Vl.  

- CAR De Steijger: 
vroegdiagnose en -
behandeling van OS + 
ouderbegeleiding. 0-6j 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-
25, begeleidingsaanbod 
0-23. 

- CGG De Drie Stromen: 
psychotherapeutisch 
aanbod. 0-3j, Waas en 
Dender.  

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - 
perinatale coaching. -9m - 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-
25, begeleidingsaanbod 
0-23. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 
doorverwijzingen, 
consult. 2.5-18j 

- CAR De Schakel: therapie 
en psycho-educatie. 0-
18j. Groot-Wetteren 

- CAR Buggenhout:  
behandeling van OS. 
Buggenhout, 
Dendermonde, Hamme 
en Lebbeke. Voor K, 
ouders & brussen 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-
25,begeleidingsaanbod 
0-23. 

- IZO psychosezorg: 
behandeling (Caritas 
15-23j, PZSC, PCGS)  

- CGG Waas & Dender: 
kortdurend BG-/ 
outreachend 
aanbod.12-25j. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 
doorverwijzingen, 
consult. 2.5-18j 

- Steunpunt LOVI/ 
drugpunt: kortdurend 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-
25,begeleidingsaanbod 
0-23. 

- IZO psychosezorg: 
behandeling (Caritas 15-
23j, PZSC, PCGS)  

- CGG Waas & Dender: 
kortdurend BG-/ 
outreachend 
aanbod.12-25j. 
outreachend aanbod 
16-35j. 

- Steunpunt LOVI/ 
drugpunt: kortdurend 
traject. jongeren tot 25j. 
W&D, Gent-Eeklo. 
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ADHD: 0-18j. Regio Oost-
Vlaanderen 

- VK Oost-Vlaanderen: 
advies, coaching en 
begeleiding  

- CKG’s O-VL: 
opvoedingsondersteunin
g en kortdurende 
contextbegeleidingen. 
Begeleiding, training en 
opvang RTJ.  
 

1j. Gent, Ronse, Sint-
Niklaas. 

- UZ Gent K-dienst: 
advisering en coördinatie 
van zorg. 0-6j. O-Vl. 

- Centrum moeder& baby:  
interventies 
infantpsycholoog, video-
interactieBG, 
doorverwijzing. -9m-1,5j. 
O-Vl. 

- CGG Waas & Dender: 
psychotherapeutisch 
aanbod -9m-3j. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 
doorverwijzingen, consult. 
2.5-18j 

- CAR De Schakel: therapie 
en psycho-educatie. 0-18j. 
Groot-Wetteren 

- CAR Het Veer: revalidatie 
OS, voedingsproblemen, 
hersenverlamming, NAH. 
0-6j & ouders betrekken. 
Waas en Dender.   

- CAR Buggenhout:  
behandeling van OS. 
Buggenhout, 
Dendermonde, Hamme en 
Lebbeke. Voor K, ouders & 
brussen. 

- CAR Kapelhof vzw: 
revalidatie en ouderBG. 0-

- CKG’S OVL:  
kortdurende 
contextbegeleidingen 
(opvoedingsondersteunin
g), Groepstrainingen (oa 
Triple P level 4), 
Kortdurende residentiële 
opvang zowel ambulant 
als residentieel (oa bij 
overschrijden 
draagkracht ouders). 

traject. jongeren tot 
25j. W&D, Gent-Eeklo. 

- CAR De Schakel: 
therapie en psycho-
educatie. 0-18j. Groot-
Wetteren 

- PC Caritas (Karus) De 
Kaap: dagbehandeling 
bij schoolweigering. 
12-18j, O-Vl. 

- Lokale preventie- en 
vroeginterventiewerk
er Sint-Niklaas: 
kortdurend traject. 
12-25j + ouders. Sint-
Niklaas. 

- Lokale preventie- en 
vroeginterventiewerk
er Beveren: 
kortdurend traject. 
12-25j + ouders. Sint-
Niklaas. 

 

 

- Lokale preventie- en 
vroeginterventiewerker 
Sint-Niklaas: kortdurend 
traject. 12-25j + ouders. 
Sint-Niklaas. 

- Lokale  preventie- en 
vroeginterventiewerker 
Beveren: kortdurend 
traject. 12-25j + ouders. 
Sint-Niklaas. 

-  
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6j.  Zele en 
randgemeenten 

- CKG’s O-VL: 
opvoedingsondersteuning 
en kortdurende 
contextbegeleidingen. 
Begeleiding, ambulante 
en korte-residentiële 
opvang van 0-6 jarigen. 

Aansluiting op 

de zorg 

Hulpverlening 

met diagnose 
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Deinze-Eeklo-Gent 
 

Doelgroe

pen  

 

 

 

Functies 

Omschr

ijving/ 

voorbld

n 

Generiek Infants 

(specifieer verder 

doelgroep) 

0-6j 

Kinderen  

(specifieer verder 

doelgroep) 

6-12j 

Jongeren 

(specifieer verder 

doelgroep) 

12-18j 

Doelgroep/ 

Volwassenen tot 16-

25 jaar 

(specifieer verder 

doelgroep) 

Generiek

/ 

continuü

m 

↕ 

↔ 

      

Gezondh

eidsprev

entie- en 

Vorming, 

sensibilise

ring 

- KDO-project MSOC: 
ondersteuning ouders in 
ouderrol. Oost-
Vlaanderen.  

- Suïcidepreventiewerking 
O-Vl (CGG Eclips): 
Vorming (breed) open en 

- PC dr. Guislain cluster DD: 
(cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, O-
Vl.  

- AZ Nikolaas K-dienst: 
vroegdetectie & 
ondersteuning liaison 

- PC dr. Guislain cluster DD: 
(cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, O-Vl.  

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-25j. 
Bezoekruimte 0-23j 

- PC dr. Guislain cluster DD: 
(cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, O-Vl.  

- CAW O-Vl: JAC, 12-25j. 
Volwassenenonthaal 0-25j. 
Bezoekruimte 0-23j. 

- PC dr. Guislain cluster DD: 
(cano) Outreach, 
snelinterventie. 0- ...j, O-Vl.  

- CAW O-Vl: JAC 12-25j. 
Volwassenenonthaal 0-25j. 
Bezoekruimte 0-23j 
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promoti

e 

op maat, coaching 
opstellen suïcide- 
preventiebeleid, consult 
en advies. Voor 
intermediairs.  

- Logo Gezond+: Goed 
gevoel stoel 
(kansengroepen), (O-)Vl. 
Blijf er niet mee zitten 
(alle gentenaars), Gent. 
10-daagse samen 
veerkrachtig (iedereen), 
Vlaams. Bekendmaking 
druglijn, tabakstop, 
materialen/methodieken 
VAD. Iedereen, Vlaams. 
‘Meeroken is geen 
pretje’, intermediairs, 
Vlaams. Sportivos, leden 
sportclubs, Vlaams.  

- Steunpunt LOVI / 
Drugpunt: info&consult, 
advies, coaching, 
vorming, training. 
Jongeren, volw., 
intermediairen. Regio 
W&D, Gent-Eeklo 

- CGG Eclips: info & advies, 
consult, coaching, 
vorming&training, 
netwerking. Voor 
intermediairs. Groot 
Gent. 

- CAR Sint-Lievenspoort: 
onderzoek en 

pediatrie en materniteit, 
crisisconsulten en 
ambulante zorg. 0-6j, O-
Vl.  

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-
25j. Bezoekruimte 0-23j 

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - perinatale 
coaching. -9m - 1j. Gent, 
Ronse, Sint-Niklaas. 

- Centrum moeder & baby: 
consult, behandeling, 
curatief naar moeder, 
preventief naar baby. -
9m-1,5j. O-Vl. 

- Kind en Gezin: opvolgen 
ontwikkeling, 
relatie/omgang, 
welzijn/welbevinden, 
ouderschap, 
leefomgeving, ... van kind 
0-3j (evt. 6j), via ouders.  

- CLB Oost-Vlaanderen: 
samenwerking scholen, 
samen zorgbeleid op 
scholen, 
schoolondersteunend 
werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+: Warme 
steden. O-Vl. 

- De Sleutel: vorming, 
training, coaching, 
pakketten. Doelgroep: 

- IZO Psychosenzorg: 
Psychoeducatie (Caritas), 
informeren KOPP (PZSC) 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
samenwerking scholen, 
samen zorgbeleid op 
scholen, 
schoolondersteunend 
werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+: 
Materialenkoffer GG, 
Geestig gezond op de 
planken, Warme Steden. 
O-Vl. Materialenkoffer 
TAD, basis- en secundair 
onderwijs, Vlaams.  

- De Sleutel: vorming, 
training, coaching, 
pakketten. Doelgroep: 
onderwijs. Geen bepaalde 
regio. 

- CAR Oostakker vzw: rond 
ASS. Groot Gent 

- IZO  Psychosenzorg: 
Psychoeducatie (Caritas), 
informeren KOPP (PZSC), 
infosessies jongeren 15-18j 
(PCGS) 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
samenwerking scholen, 
samen zorgbeleid op 
scholen, 
schoolondersteunend 
werken. 2.5 - 18j. 

- Logo Gezond+: NokNok, 
Materialenkoffer GG, 
Geestig Gezond op de 
planken, Warme Steden. O-
Vl. Smartstop, 14-20j, 
Vlaams. Rookvrije klassen, 
1e graad secundair, Vlaams. 
Materialenkoffer TAD, 
basis- en secundair 
onderwijs, Vlaams.  

- JIP: vormingen, +12j, Groot 
Eeklo. 

- De Sleutel: vorming, 
training, coaching, 
pakketten. Doelgroep: 
onderwijs. Geen bepaalde 
regio. 

- CAR Oostakker vzw: rond 
ASS. Groot Gent 

- PC Caritas (Karus) De Kaap: 
12-18j. Onderzoek → 
sensibilisering en tools 
aanreiken aan CLB en HV in 
ruim Gent + preventie via 

- IZO Psychosenzorg: 
Psychoeducatie (Caritas), 
informeren KOPP (PZSC) 

- Logo Gezond+: Fit in je 
hoofd (16+), NokNok, 
Materialenkoffer GG, 
Geestig Gezond op de 
planken, Warme Steden. O-
Vl. Smartstop, 14-20j, 
Vlaams. . X stopt met roken 
+20j, Vlaams. Uitgerookt?!, 
volwassenen, Vlaams. 
Tournée Minérale, 
volwassenen, Vlaams. 
Werelddag zonder tabak, 
jongvolwassenen, Vlaams. 
Bekendmaking aanbod 
tabakologen. 
Jongvolwassenen, Vlaams.  

- JIP: vormingen, +12j, Groot 
Eeklo. 

- De Sleutel: vorming, 
training, coaching, 
pakketten. Doelgroep: 
onderwijs. Geen bepaalde 
regio. 

- CAR Oostakker vzw: rond 
ASS. Groot Gent 
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behandeling vanuit ICF, 
geluidsbescherming. 
Doelgroep: gehoor: 0-99j, 
complexe OS: 0-6j, ASS & 
ADHD: 0-18j. Regio Oost-
Vlaanderen 

- CAR Impuls: preventie bij 
cliënten 

onderwijs. Geen bepaalde 
regio. 

- CAR Oostakker vzw: rond 
ASS. Groot Gent 

- CAR Ter Kouter: vanuit 
samenwerking signalen 
OP opvangen. 0-6j. Brede 
regio Deinze. 

- Inloopteamwerkingen 
Gent: een laagdrempelig 
en vraaggestuurde 
preventie 
gezinsondersteuning. 
Doel: bijdrage SE-ontw., -
9mnd -6j. 

dagbehandeling in Oost-
Vlaanderen. 

Vroeg- 

detectie 

(verhoogd 

risico op) 

probl. in 

zo vroeg 

mogelijke 

fase van 

ontw. 

opsporen 

- KDO-Project MSOC: 
ondersteuning ouders, 
aanklampend en 
ambulante begeleiding. 
O-Vl.  

- PC dr. Guislain cluster DD: 
laagdrempelig 
intersectoraal aanbod bij 
cliënt zelf én omgeving. 
O-Vl. 

- Steunpunt 
LOVI/drugpunt: vorming, 
advies&consult, coaching 
mbt middelen- 
problematiek opsporen. 
Intermediairs/1e lijns 
werkers.W&D, Gent-
Eeklo. 

- CGG Eclips: vorming, 
advies&consult, coaching 

- AZ Nikolaas K-dienst: 
diagnostiek & therapie, 0-
6j, O-Vl.  

- CAR De Steijger: 
samenwerking kinder- 
dagverblijf, Destelbergen, 
0-3j. 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-25, 
brugteam (Gent) 0-23, 
brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-23, 
bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek gevangen 0-
18, crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23. 

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - perinatale 
coaching. -9m - 1j. Gent, 
Ronse, Sint-Niklaas. 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-25, 
brugteam (Gent) 0-23, 
brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-23, 
bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek gevangen 0-
18, crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-18j. 

- CAR Oostakker: 
diagnostiek. Groot Gent. 

- CAR Impuls: diagnostiek OS, 
1,5 - 19j. & ouders Gent en 
omliggende gemeentes. 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-
25,brugteam (Gent) 0-23, 
brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-23, 
bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek gevangen 0-
18, crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23, 
welzijnswerk en 
begeleiding 12-23j. 

- IZO Psychosenzorg: 
(psycho)diagnostiek (Caritas 
& PCGS). 15-23j 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-18j. 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-
25brugteam (Gent) 0-23, 
brugfiguren 0-23, 
begeleidingsteams 0-23, 
bezoekruimte 0-18, 
kinderbezoek gevangen 0-
18, crisismeldpunt 0-18, 
crisisteam 0-23, 
welzijnswerk en begeleiding 
12-23j. 

- IZO Psychosenzorg: 
(psycho)diagnostiek (Caritas 
& PCGS). 15-23j 

- JIP: samenwerking JAC, 12-
30j, Groot Eeklo. 

- De Sleutel: outreach, 
intakegesprekken.   

- CAR Oostakker: diagnostiek. 
Groot Gent. 
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mbt middelen- 
problematiek opsporen. 
Intermediairs/1e lijns 
werkers. Groot Gent. 

- CAR Sint-Lievenspoort: 
diagnostiek. Doelgroep: 
gehoor: 0-99j, complexe 
OS: 0-8j, ASS & ADHD: 0-
18j. Regio Oost-
Vlaanderen 

- CKG’s O-Vl.: vroegdetectie 
factoren/domeinen die 
impact hebben op de 
ontw./opv. van kinderen + 
doorverwijzing 

- UZ Gent K-dienst: detectie 
psychiatrische stoornissen. 
0-6. O-Vl. 

- Centrum Moeder&baby: 
consult en detectie. -9m-
1,5j. O-Vl. 

- COS Gent: diagnostiek OS 
(0-6j), diagnostiek 
prematuur (0-5,5j). O-Vl.  

- CLB Oost-Vlaanderen: 
aanwezig op school, 
vraaggestuurde 
diagnostiek, verplicht 
medisch consult. 2.5-18j. 

- CAR Oostakker: 
diagnostiek. Groot Gent. 

- CAR Ter Kouter: 
diagnostiek OS. 0-6j. Brede 
regio Deinze. 

- CAR Impuls: diagnostiek 
OS, 1,5 - 19j. & ouders 
Gent en omliggende 
gemeentes. 

- CAR Bolt vzw: diagnostiek 
van OS. 0-3j (vanaf sept 
2018), +3j. Regio Groot 
Gent 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
diagnostiek OS. Doelgroep: 
ASS&ADHD 2-6j, OS 2-6j, 
regio Meetjesland 

- CKG’s OVL: verhoogde 
aandacht voor 
sensitief/responsief 

- CAR Bolt vzw: diagnostiek 
van OS. 0-3j (vanaf sept 
2018), +3j. Regio Groot 
Gent 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
diagnostiek OS. Doelgroep: 
ASS&ADHD 6-12j, OS 6-8j, 
regio Meetjesland 

- CKG’s OVL: verhoogde 
aandacht voor 
sensitief/responsief 
reageren van ouders op 
kind. 

- JIP: samenwerking JAC, 12-
30j, Groot Eeklo. 

- De Sleutel: outreach, 
intakegesprekken.   

- CAR Oostakker: diagnostiek. 
Groot Gent. 

- PC Caritas (Karus) De Kaap: 
schoolweigering & 
schooluitval. 12-18j. Groot 
Gent. 

- CAR Impuls: diagnostiek OS, 
1,5 - 19j. & ouders Gent en 
omliggende gemeentes. 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
diagnostiek OS. Doelgroep: 
ASS&ADHD 12-16, regio 
Meetjesland 
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reageren van ouders op 
kind. 

Vroeg-

interven

ti 

Tss. 

preventie 

en 

hulpverlen

ing. 

Direct 

inzetbare, 

mobiele 

begel. 

zonder 

diagnose 

- KDO-Project MSOC: 
begeleiding ouders. O-Vl. 

- PC dr. Guislain cluster DD: 
zorgcontinuum, crisiszorg, 
SKIPI. O-Vl. 

- COS Gent: advisering en 
coördinatie (binnen RCA)  
vd zorg. O-Vl. 

- CAR Sint-Lievenspoort: 
behandeling OS of 
gehoorstoornis. 
Doelgroep: gehoor: 0-99j, 
complexe OS: 0-8j, ASS & 
ADHD: 0-18j. Regio Oost-
Vlaanderen 

- VK Oost-Vlaanderen, 
advies, coaching en 
begeleiding inzake 
detectie  

- CKG’s O-VL: 
opvoedingsondersteuning 
en kortdurende 
contextbegeleidingen. 
Begeleiding, training en 
opvang RTJ.  
 

- AZ Nikolaas: therapie, 
psycho-educatie & 
oudertraining, 0-6j, O-Vl.  

- CAR De Steijger: 
vroegdiagnose en -
behandeling van OS + 
ouderbegeleiding. 0-6j 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-25, 
brugteam (Gent) 0-23, 
begeleidingsaanbod 0-23. 

- Buddy bij de wieg: 
buddywerking - perinatale 
coaching. -9m - 1j. Gent, 
Ronse, Sint-Niklaas. 

- UZ Gent K-dienst: 
advisering en coördinatie 
van zorg. 0-6j. O-Vl. 

- Centrum moeder& baby:  
interventies 
infantpsycholoog, video-
interactieBG, 
doorverwijzing. -9m-1,5j. 
O-Vl. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 
doorverwijzingen, consult. 
2.5-18j 

- CAW O-Vl: 
Volwassenenonthaal 0-25, 
brugteam (Gent) 0-23, 
begeleidingsaanbod 0-23. 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 
doorverwijzingen, consult. 
2.5-18j 

- De Sleutel: groepsessies 
voor druggebruikende 
ouders met kinderen &  
sessies voor 18-. 

- CGG Eclips: Kortdurend 
traject, groepswerking, 
individ. gespr. Voor 
schoolgaande jongeren + 
ouders/omgeving. Groot 
Gent. 

- CAR Oostakker: revalidatie. 
Groot Gent. 

- CAR Impuls: revalidatie OS, 
1,5 - 19j. & ouders Gent en 
omliggende gemeentes. 

- CAR Bolt vzw: behandeling 
van OS. 0-3j (vanaf sept 
2018), +3j . Regio Groot 
Gent. 

- CKG’S OVL:  
kortdurende 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-25, 
brugteam(Gent) 0-23, 
begeleidingsaanbod 0-23. 

- IZO psychosezorg: 
behandeling (Caritas 15-23j, 
PZSC, PCGS) 

- CLB Oost-Vlaanderen: 
kortdurende BG, 
doorverwijzingen, consult. 
2.5-18j 

- JIP: doorverwijzingen. 12-
30j. Groot Eeklo.  

- De Sleutel: groepsessies 
voor druggebruikende 
ouders met kinderen &  
sessies voor 18-. 

- Steunpunt LOVI/ drugpuntI: 
kortdurend traject. 
jongeren tot 25j. W&D, 
Gent-Eeklo. 

- CGG Eclips: Kortdurend 
traject, groepswerking, 
individ. gespr. Voor 
schoolgaande jongeren + 
ouders/omgeving. Groot 
Gent. 

- CAR Oostakker: revalidatie. 
Groot Gent. 

- CAW O-Vl: JAC 12-25, 
volwassenenonthaal 0-25, 
brugteam (Gent) 0-23, 
begeleidingsaanbod 0-23. 

- IZO Psychosezorg: 
behandeling (Caritas 15-23j, 
PZSC, PCGS) 

- JIP: doorverwijzingen. 12-
30j. Groot Eeklo. 

- De Sleutel: groepsessies voor 
druggebruikende ouders met 
kinderen &  sessies voor 18-. 

- Steunpunt LOVI/ drugpuntI: 
kortdurend traject. jongeren 
tot 25j. W&D, Gent-Eeklo. 

- CAR Oostakker: revalidatie. 
Groot Gent. 
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- De Sleutel: groepsessies 
voor druggebruikende 
ouders met kinderen &  
sessies voor 18-. 

- CAR Oostakker: 
revalidatie. Groot Gent. 

- CAR Ter Kouter: 
behandeling OS. 0-6j. 
Brede regio Deinze.  

- CAR Impuls: revalidatie OS, 
1,5 - 19j. & ouders Gent en 
omliggende gemeentes. 

- CAR Bolt vzw: behandeling 
van OS. 0-3j (vanaf sept 
2018), +3j . Regio Groot 
Gent. 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
behandeling infants met 
OS & ouders. Doelgroep: 
ASS&ADHD 2-6j, OS 2-6j, 
regio Meetjesland 

- CKG’s O-Vl.: 
opvoedingsondersteuning 
en kortdurende 
contextbegeleidingen. 
Begeleiding zowel post- als 
perinataal bij ‘kwetsbare’ 
gezinnen.  
Ambulante en korte-
residentiële opvang van 0-
6 jarigen. 

contextbegeleidingen 
(opvoedingsondersteuning)
, Groepstrainingen (oa 
Triple P level 4), 
Kortdurende residentiële 
opvang zowel ambulant als 
residentieel (oa bij 
overschrijden draagkracht 
ouders). 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
behandeling kinderen met 
OS & ouders. Doelgroep: 
ASS&ADHD 6-12j, OS 6-8j, 
regio Meetjesland 

- PC Caritas (Karus) De Kaap: 
dagbehandeling bij 
schoolweigering. 12-18j, O-
Vl. 

- CAR Impuls: revalidatie OS, 
1,5 - 19j. & ouders Gent en 
omliggende gemeentes. 

- CAR MSI Midden-
Vlaanderen: m.d.-
behandeling jongeren met 
OS & ouders. Doelgroep: 
ASS&ADHD 12-18j, regio 
Meetjesland 
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Legende 

OS = ontwikkelingsstoornissen 

SE= Sociaal Emotioneel 

OP = ontwikkelingsproblemen 

PP= psychische problemen 

K = kinderen 

J = jongeren 

O-K relatie 

BG = begeleiding 

IZO = interziekenhuisoverleg 

O-Vl. = Oost-Vlaanderen 

TAD = Tabak Alcohol Drugs 

KDO = kinderen drugsverslaafde ouders 

DD = Dubbeldiagnose 

 

Kleurlegende: 

Roze = DD 

Blauw = Middelen 

Groen = Suïcide  

Rood = Psychose 
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Bijlage 3: Context van het programma vroegdetectie en –interventie 

 

Weging bevolking op basis van 8 indicatoren kwetsbaarheid 

• Spreidingsinstrument: objectiveren van vraag en aanbod 

• Wil een evenwichtige spreiding van het aanbod over de provincies 

• Op basis van objectieve indicator Welzijnsvraag = kwetsbaarheid inwoners 

 

I.h.k.v. de algemene programmatie wordt op basis van de risicoscore van de gemeenten op de 

verschillende indicatoren (algemene en thematische), een gewicht toegekend aan deze 

gemeente (bijv: 1,5). Het bevolkingsaantal wordt vermenigvuldigd met dit gewicht.  Dus: aantal 

inwoners*gewicht=gewogen bevolking. 

 

Leven in armoede= kwetsbaarheid voor psychische problemen 

12% van de Vlaamse kinderen (150.000 personen) leeft in een gezin met een inkomen onder de 

armoederisicodrempel (VRIND, 2017) maakt ze bijzonder kwetsbaar voor psychische problemen. 

 

8 indicatoren kwetsbaarheid: 

 Inwoners met voorkeursregeling 

 Alleenstaande ouders waarin het jongste kind niet ouder is dan 24 j. 

 Inwoners met recht op een tegemoetkoming hulp aan bejaarden 

 Kansarmoede-index K&G 

 Laaggeschoolde langdurig werkzoekenden 

 Inwoners van buitenlandse niet-EU-herkomst 

 Kredietnemers met minstens 1 achterstallig contract 

 Aantal geplaatste en ingeschakelde budgetmeters 

 

Kaart: overzicht risicoscore gemeenten op algemene armoede-indicatoren 
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Tabel – aantal gewogen kinderen en jongeren 0-24 
jaar op basis van 8 
algemene 
armoede-
indicatoren 
 

Gemeenten Oost-

Vlaanderen 

Aantal kinderen en 

jongeren 0-24 jaar - 

2016 

Risicoscore 

(0 tem 8) 

Gewogen aantal 

kinderen en 

jongeren 0-24 

jaar -2016 

gewogen % 

Aalst  22781 7 34172 6,7% 

Aalter 5605 0 5605 1,1% 

Assenede 3740 2 3740 0,7% 

Berlare 3936 1 3936 0,8% 

Gemeente Score 

Gewicht 1,5 

Geraardsbergen 8 

Ronse 7 

Ninove 7 

Sint-Niklaas  7 

Wetteren 7 

Zelzate 7 

Aalst 7 

Gent 6 

Temse 6 

Denderleeuw 6 

Eeklo 6 

Lokeren 6 

Gewicht 1,25 

Dendermonde 5 

Hamme 5 

Zele 4 

Wachtbeke 3 
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Beveren 13054 1 13054 2,6% 

Brakel 3844 1 3844 0,8% 

Buggenhout 3953 0 3953 0,8% 

De Pinte 2855 0 2855 0,6% 

Deinze 8316 0 8316 1,6% 

Denderleeuw 5789 6 8684 1,7% 

Dendermonde 12071 5 15089 3,0% 

Destelbergen 4756 0 4756 0,9% 

Eeklo 5395 6 8093 1,6% 

Erpe-Mere 4954 2 4954 1,0% 

Evergem 9383 0 9383 1,8% 

Gavere 3345 0 3345 0,7% 

Gent 71319 6 106979 21,0% 

Geraardsbergen 8881 8 13322 2,6% 

Haaltert 4608 2 4608 0,9% 

Hamme  7079 5 8849 1,7% 

Herzele 4675 1 4675 0,9% 

Horebeke 517 1 517 0,1% 

Kaprijke 1691 0 1691 0,3% 

Kluisbergen 1817 1 1817 0,4% 

Knesselare 2191 1 2191 0,4% 

Kruibeke 4779 1 4779 0,9% 

Kruishoutem 2278 0 2278 0,4% 

Laarne 3252 0 3252 0,6% 

Lebbeke 5228 0 5228 1,0% 

Lede 4928 2 4928 1,0% 

Lierde 1766 0 1766 0,3% 

Lochristi 6336 0 6336 1,2% 

Lokeren 12118 6 18177 3,6% 

Lovendegem 2439 0 2439 0,5% 

Maarkedal 1691 0 1691 0,3% 
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Maldegem 6221 1 6221 1,2% 

Melle 3114 0 3114 0,6% 

Merelbeke 6676 0 6676 1,3% 

Moerbeke 1730 1 1730 0,3% 

Nazareth 3079 0 3079 0,6% 

Nevele 3493 1 3493 0,7% 

Ninove 10373 7 15560 3,1% 

Oosterzele 3799 0 3799 0,7% 

Oudenaarde 8319 0 8319 1,6% 

Ronse 8266 7 12399 2,4% 

Sint-Gillis-Waas 5562 0 5562 1,1% 

Sint-Laureins 1708 1 1708 0,3% 

Sint-Lievens-Houtem 2715 2 2715 0,5% 

Sint-Martens-Latem 2253 0 2253 0,4% 

Sint-Niklaas 22324 7 33486 6,6% 

Stekene 4840 1 4840 1,0% 

Temse 8534 6 12801 2,5% 

Waarschoot 1992 2 1992 0,4% 

Waasmunster 2960 1 2960 0,6% 

Wachtebeke 2110 3 2638 0,5% 

Wetteren 6571 7 9857 1,9% 

Wichelen 2951 0 2951 0,6% 

Wortegem-Petegem 1766 0 1766 0,3% 

Zele 6126 4 7658 1,5% 

Zelzate 3264 7 4896 1,0% 

Zingem 2193 0 2193 0,4% 

Zomergem 2262 0 2262 0,4% 

Zottegem 6515 1 6515 1,3% 

Zulte 4421 1 4421 0,9% 

Zwalm 2164 1 2164 0,4% 

Oost-Vlaanderen 409671 126 509325 100,0% 
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Bijlage 4: Netwerkontwikkeling en competentiebevordering  
 
Intersectorale netwerkontwikkeling en competentiebevordering in kader van vroegdetectie 

en -interventie bij kinderen en jongeren binnen Oost-Vlaanderen 

Naast het ontwikkelen en inzetten van extra en specifiek aanbod voor specifieke doelgroepen 

(cfr. Spoor B en C), willen we ook breed inzetten op vroegdetectie en vroeginterventie van 

geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren. 

Binnen bestaande en te ontwikkelen (cfr. oproep RTJ,…) intersectorale netwerken willen we 

komen tot een gedragen visieontwikkeling met betrekking tot vroegdetectie en interventie. 

Daarnaast willen we - in kader van vroegdetectie – de deskundigheid van hulpverleners op de 

nulde ene eerste lijn bevorderen en gerichte methodische interventies vanuit de tweede en derde 

lijn mogelijk maken.  

Dit doen we door: 

- Een blijvende stuur/procesgroep ‘Vroegdetectie-interventie’ oprichten die verder inzet op 
visieontwikkeling en verbinding van actoren op de 0de, 1ste, 2de en 3de lijn.   

- Een grondige inventarisatie en analyse van bestaande noden en methodieken binnen het 

ruime werkveld met betrekking tot vroegdetectie en vroeginterventie.  

- Zorgen voor overzicht van en toeleiding naar specifieke actoren en door het installeren van 

en werken met oriëntatiefuncties  

- Aansluiten op en verbreden van bestaande structuren en netwerken met specifieke aandacht 

voor vroegdetectie en vroeginterventie:  

o RWO  
o Toekomstige zorgraden  
o Afdeling continuïteit en toegang,  
o GBO-ontwikkeling 
o Netwerkoverleg ADS en Het PAKT 
o Netwerkoverleg Jeugdhulp en RADAR 
o Drugpunten 
o …. 

- Het organiseren van vorming en intervisie rond het herkennen van (de eerste sporen van) 

geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren voor nulde en eerstelijnwerkers 

- Good-practices (cfr spoor B en C) vertalen en verbreden naar andere contexten en 

doelgroepen. 

- Door gerichte informatie, oriëntatie, consult en samenwerking binnen vroegdetectie en -

interventie komen tot competentieversterking bij betrokken medewerkers. 

- Uitwerken van een breed en intersectoraal ondersteuningsaanbod. Dit bestaat uit een 

geplande vorming en gerichte intervisie en coaching. Beiden geënt op en vertrekkend vanuit 

praktijkervaringen van de betrokken hulpverleners. 

- Zorgen voor verbinding van lokale/regionale actoren die de dagdagelijkse werking 

ondersteunt en verrijkt. 

- Creëren van draagvlak en ondersteuning voor methodiekontwikkeling en expertisedeling 

binnen verschillende sectoren en lijnen.  
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Bijlage 5: Voorbeelden jonge kind 

 
De nood naar het oprichten van een vroeginterventiewerking infants Oost-Vlaanderen wordt 

geïllustreerd door o.a. medewerkers van Kind en Gezin die aangeven waar een 

vroeginterventie steunend kan zijn ,voor hen , voor de ouders en voor de jonge kinderen: 

o Mama met beginnende post partum depressie. 
Mama herkent zelf de signalen en wil heel graag geholpen worden. Mama heeft met haar 
huisarts contact opgenomen, maar voelt zich door haar niet geholpen. ('Als het niet betert, 
kunnen we medicatie opstarten'). 
De baby is heel onrustig, huilt veel. Mama wou absoluut borstvoeding geven, maar dit loopt 
helemaal niet goed. Mama houdt heel erg vast aan de borstvoeding, en voelt zich falen als 
moeder omdat ze zal moeten stoppen met borstvoeding. Mama heeft vooral nood aan een 
paar goede gesprekken. De regioverpleegkundige neemt dit wil op, maar vraagt zich af of dit 
voldoende is, of ze zaken mist, op andere signalen moet letten, ... 

o Kindje 6 maand. Lage curves ovv gewicht, lengte en hoofdomtrek. Kind is helemaal medisch 
gecheckt in het UZ Gent, en er is niets uitgekomen. Regioverpleegkundige en cb-arts maken 
zich zorgen rond het contact tussen moeder en kind. Mama heeft geen vragen of zorgen, los 
van de groeicurven. Regioverpleegkundige zou graag een expert meenemen op huisbezoek 
om die zorgen rond het contact wat concreter te krijgen. 

 
o Baby 12 maand, zeer contente baby. Groeicurves prima, en heel mooi contact ouders - kind. 

Eten loopt wat moeilijk, maar kindje krijgt toch binnen wat het nodig heeft. Baby rolt of kruipt 
niet, trekt zich niet recht, maar zit wel stevig. Het Van Wiechenonderzoek toont op het vlak 
van motorische ontwikkeling negatieve scores. Baby speelt met wat binnen haar bereik is, 
maar heeft geen enkele interesse in wat net buiten haar bereik ligt. Mama omschrijft het als 
'ze heeft geen ontwikkelingsdrang'. Kinderarts maakt zich geen zorgen, maar de ouders dus 
wel. 

 

o Moeder verblijft met baby in opvangcentrum. Begeleider merkt dat de baby veel (en 
soms lang) weent. Wanneer de begeleider de moeder daarop aanspreekt, ontkent de 
moeder dit en ziet helemaal geen probleem. Vrees bij  de begeleider voor onveilige 
hechting van het kind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


