Hulpprogramma gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren
die in de jeugdhulp verblijven
1. Naam van het netwerk
RADAR, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen i.s.m. IROJ OostVlaanderen.
2. Huidig aanbod outreachende geestelijke gezondheidszorg naar residentiële jeugdhulp
De relevante lokale initiatieven van partners, zorgaanbieders, instellingen en diensten m.b.t.
outreachende geestelijke gezondheidszorg gericht naar de residentiële jeugdhulpvoorzieningen
werden gebundeld in de matrix vraag - en aanbod - Outreachende GGZ (zie bijlage 1). Deze matrix
biedt een overzicht van enerzijds het aanbod per werkingsgebied (provinciaal, regionaal) en anderzijds
de spreiding van dit aanbod binnen de modules 1 tot 3. Hierbij werd gekozen voor een regioverdeling
volgens de drie netwerkoverleggen Jeugdhulp: Aalst-Oudenaarde, Waas en Dender, Gent-DeinzeEeklo. Het spreekt voor zich dat deze overzichten niet exhaustief zijn, gezien ook de korte tijdspanne
waarin deze zijn opgemaakt. Desondanks kan onderstaande opsomming reeds meegeven worden.
Module 1: Advies en consult
In Oost-Vlaanderen wordt zowel vanuit verschillende organisaties (CAR, Fioretti en De Steiger (P.C.
Dr. Guislain), UZ Gent, Outreach Karus K en for-K, Outreach Vlaanderen) en vanuit verschillende
RADAR

programma’s

(Care,

Crisis,

Connect)

enerzijds

outreachende

casusgebonden

teamondersteuning aangeboden en anderzijds casusgebonden (telefonisch) advies en consult.
RADAR Crosslink biedt ondersteuning naar teams/organisaties/sectoren in de weg naar consult rond
een bepaalde problematiek/thema. Vanuit het residentieel kortdurende jongerenprogamma van De
Sleutel

wordt

ingezet

op

inschattingsgesprekken,

Wrap

around

(i.k.v.

Radar

Crisis)

en

kennismakingsbezoeken.
In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zet CGG Zuid-Oost-Vlaanderen in op intervisie met de residentiële

jeugdhulpactoren

binnen

bijzondere

jeugdbijstand.

Daarnaast

zet

het

team

preventie

en

vroeginterventie (alcohol, drugs, gamen en gokken) van CGG ZOV in op het Lerend Netwerk RonseOudenaarde (Zottegem), preventie en coaching bij het uitwerken van een alcohol- en drugbeleid op
maat. Afgelopen jaren was er vormingsaanbod rond persoonlijkheidsstoornissen en middelenmisbruik
voor voorzieningen BJB. In dezelfde regio is er sinds 02-2019 een samenwerking gestart tussen het
netwerk BJB Zuid-Oost-Vlaanderen en dr. Sara Van de Winkel, kinder- en jeugdpsychiater. Zij is
wekelijks consulteerbaar op dinsdag, alternerend in Ruyskensveld, campus Erembodegem, en in
Amon, campus Ronse. Dr. Van de Winkel kan geconsulteerd worden door BJB-voorzieningen uit de
ganse regio Zuid-Oost-Vlaanderen.
RCGG en CGG Eclips zetten in de regio Gent-Eeklo-Deinze in op casusgebonden telefonisch consult.
Vanuit RCGG werd tot maart 2019 specifiek ook ingezet op outreachende teamondersteuning binnen
voorzieningen bijzondere jeugdbijstand. De preventiewerkingen binnen CGG Eclips zetten in op
preventie

en

coaching

bij

het
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van

een

alcohol-

en

drugbeleid

en/of
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suïcidepreventiebeleid. In de regio Waas en Dender bieden beide CGG’s casusgebonden telefonisch
consult aan en, op vraag, kan casusgebonden teamondersteuning geboden worden. De
preventiewerking met als thema’s alcohol, drugs en gamen van CGG Waas en Dender zet in op
Lerende Netwerken binnen Bijzondere Jeugdbijstand. Vanuit AZ Nikolaas wordt op outreach ingezet
via een kinderpsychiater/leefgroepbegeleider/psycholoog die in het kader van een gemeenschappelijke
casus, kan langsgaan in een residentiële jeugdhulpvoorziening.
Module 2 en 3: Diagnostiek en behandeling
Eenentwintig CAR’s in Oost-Vlaanderen bieden categoriale en handelingsgerichte diagnostiek aan
maar gezien de huidige rigide revalidatieovereenkomst gebeurt dit slechts sporadisch outreachend.
Vanuit UZ Gent, RADAR Care, Outreach Vlaanderen, Fioretti en de Steiger wordt in Oost-Vlaanderen
ingezet op outreachende (proces)diagnostiek en outreachende behandeling in samenwerking met het
team/andere partners. Vanuit het residentieel kortdurende jongerenprogamma van De Sleutel wordt
ingezet op multidisciplinaire diagnostiek via klinische blik. Vanuit CGG Zuid-Oost-Vlaanderen is in de
regio

Zuid-Oost-Vlaanderen

cliëntoverleg

van

lopende

trajecten

mogelijk

in

residentiële

jeugdhulpvoorzieningen, VAPH en CKG. Er is kortdurend outreachend aanbod voor de infants (0-4
jaar) vanuit CGG naar CKG-Glorieux. Daarnaast biedt het team preventie en vroeginterventie
outreachende begeleiding aan.
Module 4: Crisisverblijf
Outreach Vlaanderen organiseerde i.k.v. een samenwerkingsovereenkomst met GI De Zande
crisisinterventie, -verblijf en -opvang.
Tijdens de schrijfgroepen i.k.v. deze template werd duidelijk dat de opgesomde initiatieven niet
toereikend zijn om aan de diverse noden en vragen vanuit de residentiële jeugdhulpvoorzieningen
tegemoet te komen: de opgesomde initiatieven zijn vaak lokaal georganiseerd en te beperkt in
middelen.

Op basis van de opgevraagde gegevens via de beleidsondersteuner van het IROJ zijn er in OostVlaanderen 10 residentiële voorzieningen binnen VAPH, 5 binnen Kind en Gezin en 17 binnen
Bijzondere Jeugdbijstand. Samen voorzien zij in meer dan 850 verblijfplaatsen (het exacte cijfer is de
schrijfgroep onbekend).
Op basis van de cijfers die tijdens dit korte tijdsbestek verzameld werden, kan volgende info
meegegeven worden: in projectjaar 2017-2018 deden 26 residentiële voorzieningen beroep op de
diensten van Outreach Vlaanderen binnen Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge (PCGS). Er werden
329 begeleidingen (individueel, context en team over diverse modules) vanuit GI De Zande en vanuit
private voorzieningen geregistreerd. In de periode 2010 tot 2019 deden zes verschillende private
voorzieningen beroep op het outreachend aanbod vanuit het Regionaal Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg (RCGG). Op een totaal van 122 openstaande begeleidingen, waren er 63
residentiële jeugdhulpvoorzieningen betrokken op het moment van de aanmelding bij het Mobiel Care
Team RADAR. De meest voorkomende hulpvragen bij deze 63 begeleidingen zijn de volgende:
individuele ondersteuning van de jongere, teamondersteuning en contextondersteuning. Vaak zijn er
meerdere hulpvragen per begeleiding/aanmelding. In de periode 2011-2018 tekenden 9 voorzieningen
BJB in op het aanbod casusgebonden intervisie van CGG-ZOV. Het kader is meestal een cliëntoverleg
waarbij cliënt, context en betrokken hulpverlening tot een afstemming proberen te komen; dit betreft
complexe multiproblem gezinnen. Zij organiseerden in 2018 een vormingsdag rond middelenmisbruik
en startten met het Lerend netwerk Oudenaarde-Ronse-Zottegem om voorzieningen te ondersteunen in
het uitwerken van een drugsbeleid. Tot slot is er een kortdurend outreachend aanbod voor de infants
(0-4 jaar) vanuit CGG ZOV naar CKG-Glorieux, hier werd in 2018 twee keer gebruik van gemaakt.
Meer gedetailleerde info omtrent bovenstaande is terug te vinden in bijlage 2. Zeven Oost-Vlaamse
voorzieningen VAPH en GI De Zande deden beroep op de functie “zorgtoeleiding” binnen Fioretti, PC.
Dr. Guislain. Het gemiddeld aantal aanmeldingen vanuit MFC’s voor dit outreach-aanbod (in combinatie
met opname) is 40 per jaar. Het betreft steeds kinderen en jongeren met een (vnl. licht en matig)
verstandelijke beperking met ernstige psychiatrische en/of gedragsproblemen die (samen met het
team) zijn vastgelopen in hun leefgroep, in het MFC. Het gaat steeds over intensieve outreachende
begeleiding van het team voor, tijdens en na residentiële behandeling. Daarnaast deden verschillende
residentiële jeugdhulpvoorzieningen (die kennis hadden van dit aanbod), gesitueerd over heel OostVlaanderen, beroep op het outreachaanbod van verschillende aanbieders.
Vanuit Outreach Vlaanderen wordt ingezet op laagdrempeligheid en beschikbaarheid. Om
communicatie en afstemming te vergemakkelijken wordt gewerkt met een SPOC (single person of
contact) per organisatie. Evaluatie, feedback en voortdurende dialoog vinden plaats binnen de
verschillende methodieken en structureel via een feedback- en stuurgroep. Vanuit RCGG Gent-EekloDeinze werd de frequentie van teamondersteuning op maat met elke voorziening afgesproken. Bij
aanvang van een begeleiding en doorheen het traject wordt binnen het Mobiel Care Team RADAR op
regelmatige basis een ronde tafel georganiseerd. In dit overleg zijn alle betrokken partijen (partners,
jongere, context) aanwezig om in functie van de noden op dat moment afspraken te maken en verder
af te stemmen. CGG-ZOV hanteert een halfjaarlijkse kalender met intervisiemomenten waarop
voorzieningen vooraf kunnen intekenen. Enkel casussen die nog niet in begeleiding zijn in het CGG

komen in aanmerking voor intervisie. Op werkdagen kan tijdens de kantooruren telefonisch consult
gevraagd worden.
3. Samenwerking in functie van het hulpprogramma
Voorbereidend proces
De template GGZ in jeugdhulp werd 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, procesgroep Connect). Daarnaast werd de template
ook op de website van het IROJ geplaatst voor alle geïnteresseerden. In navolging hiervan vond
telefonisch en effectief overleg plaats met voorzitter, netwerkcoördinator en netwerkpsychiater van
RADAR, de voorzitter en beleidsondersteuner van het IROJ OVL, regiocoördinator ACT,
afdelingshoofd outreach Vlaanderen en directie PCGS, … i.f.v. de te bepalen of verkozen strategie
voor het uitwerken van deze template. Op vraag van GI De Zande vond een verkennend overleg plaats
tussen vertegenwoordigers van GI De Zande, WINGG, Radar en ACT West- en Oost-Vlaanderen om
het standpunt van GI De Zande te beluisteren. Gezien de afwezigheid van de netwerkcoördinatie,
verantwoordelijk voor deze template, werd op zoek gegaan naar een ad-interim procesbegeleider
(Liesl Vereecke, projectmedewerker binnen het programma RADAR Connect) voor deze template. De
verdere planning omtrent de opmaak van deze template werd besproken op het IROJ (01/02/2019) en
het Netwerkcomité RADAR (05/02/2019). Aan de leden van het IROJ en de leden van het
Netwerkcomité Radar werd gevraagd om, op basis van vertegenwoordigers, deel uit te maken van de
schrijfgroep. Op basis van de reacties op bovenstaande communicatie werd een schrijfgroep
samengesteld. Een overzicht van de data en de leden van deze schrijfgroep is terug te vinden in
bijlage 3. Deze schrijfgroep kwam in de periode 07/02/19 en 14/03/19 zes maal samen. Na elke
schrijfgroep ontvingen de IROJ-leden het verslag met de vraag naar opmerkingen. De afgevaardigden
vanuit de drie sectoren (BJB, K&G en VAPH) zorgden voor de terugkoppeling naar en stonden in voor
het verzamelen van bijkomende input vanuit de andere organisaties binnen hun sector. Gegeven de
tijdsdruk betrof dit vaak een uitdagende opdracht. Tussentijds werd telefonisch en per mail afgestemd
met de mensen van GI De Zande. Op 7/02 vond een overleg plaats tussen Nederlandstalige
netwerkcoördinatoren en een beleidsmedewerker van het Agentschap Zorg en Gezondheid i.f.v.
gedeelde antwoorden op geïnventariseerde vragen over de template uit de verschillende netwerken.
Er werd gedurende het proces telefonisch, mailsgewijs en mondeling informatie uitgewisseld en in
dialoog gegaan over de template over de verschillende Nederlandstalige netwerken heen. Op
06/03/2019 vond een apart overleg plaats in GI De Zande met de mensen van Outreach Vlaanderen
en de beleidsondersteuner van het IROJ OVL. De template werd in pre-finale fase doorgestuurd naar
de actieve leden binnen de schrijfgroep, de beleidsondersteuner IROJ OVL, directie GI De Zande en
de regiocoördinator OVL ACT. Tevens werd deze template besproken op het netwerkcomité op
11/03/2019 en zal deze besproken worden op het IROJ op 22/03/2019.

Huidige en toekomstige processen
Uitgangspunt binnen het hulpprogramma zijn de aanwezige krachten en hulpbronnen binnen de
primaire/hechtende zorgomgeving van het kind1 dat in een voorziening verblijft (leefgroep én
context) én zijn (structurele) samenwerking met (lokale) reguliere, netwerken en mobiele,
ambulante en (semi-)residentiële partners binnen jeugdhulp, binnen de GGZ, andere
belendende sectoren en relevante actoren (kinderopvang, vrije tijd, onderwijs, welzijn, onderwijs,
justitie, enz.) die reeds één of meerdere zorgfuncties al dan niet ter plaatse (kunnen) aanbieden
(basiszorg/ basisaanbod).
Het hulpprogramma neemt deze zorg niet over, integendeel, het wil op een outreachende manier
betaalbare en kwalitatieve hulpverlening bereikbaar maken door de aanwezige zorgomgeving te
ondersteunen en te versterken: synergetisch wordt gepaste ontbrekende expertise toegevoegd
en verbonden met andere zorgpartners voor een groep kinderen en jongeren die anders in de kou
blijft staan. We focussen op die kinderen en jongeren met complexe geestelijke gezondheids- en
andere noden wiens ontwikkelingstraject binnen hun sociale context (en reeds vroeg in hun
opgroeien), dreigt vast te lopen (of vastlopende is) én hun zorgnetwerk. Via gedeelde trajecten
en interventies wil het hulpprogramma het individuele ontwikkelingsproces van het (jonge)
kind/jongere bespoedigen en opnieuw responsieve en sensitieve verbinding met de primaire zorg
in de eigen leefomgeving faciliteren.
Gezien de hoge prevalentiecijfers van psychische/ psychiatrische en andere problemen bij
kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulp (zie punt 4), het hoge aantal kinderen en jongeren
dat in Oost-Vlaanderen in voorzieningen jeugdhulp verblijft (zie punt 2.2), de grote (en terechte)
ambitie die de template voor ogen heeft, doch de- helaas- veel te beperkte middelen, dienen
inhoudelijk en organisatorisch keuzes gemaakt te worden die een spanningsveld vormen met
de omschreven doelstellingen en de integrale uitvoering van het hulpprogramma.
Zorginhoudelijk legt het hulpprogramma- in samenspraak met de partners jeugdhulp- vooral het
accent op casusgebonden consult & advies (Module 1) (cf. 5.1.). Meer specifiek stelden de partners
jeugdhulp voornamelijk de vraag naar (structurele) casusgebonden teamondersteuning. Op
multidisciplinaire indicatie schakelen/ toeleiden naar de andere modules (diagnostiek en
behandeling van het kind/jongere en zijn omgeving) en zorgvormen in functie van gepaste,
noodzakelijke zorg, blijft echter een belangrijk aandachtspunt (“zachte heelmeesters maken
stinkende wonden”)!
Voor
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ontwikkelingstrajecten reeds geblokkeerd zijn- wordt vanuit gezamenlijke indicatiestelling sterk
ingezet op responsieve interventies binnen de andere modules in functie van structurele/
geïndividualiseerde zorgtrajecten en terugvalpreventie.
Zorgorganisatorisch is gezocht naar een model dat tegelijk eenvoudig implementeerbaar is,
provinciaal en regionaal verankerd is, integrale teamwerking vanuit een trajectdenken nastreeft
1

Als we spreken over het kind, bedoelen we kinderen en jongeren van 0-18 (25) jaar die verblijven in
een residentiële voorziening jeugdhulp.

én bestaande samenwerkingsverbanden, good practices, uitgebouwde activiteiten van partners
GGZ en expertise van concrete medewerkers honoreert, continueert en verder uitbreidt.
Competentieversterking van medewerkers uit verschillende sectoren, inclusief deze uit de GGZ, staat
daarbij voorop. We streven vanuit dit programma m.a.w. een disseminatie na van GGZ-expertise en
zijn er tegelijk sterk van overtuigd dat deze GGZ-medewerkers eigen competenties versterken door
een intensieve, leerzame en duurzame samenwerking met medewerkers/deskundigen uit andere
(gelijkwaardige) sectoren.
Resultaat is één geïntegreerd team (ondersteuningsteam jeugdhulp), bestaande uit vaste
medewerkers van Outreach Vlaanderen en medewerkers vanuit CGG/CAR. Dit team wordt
aangevuld met 10u kinder- en jeugdpsychiater in G.I. De Zande en 4u kinder- en
jeugdpsychiater

en

100u

extra

in

te

kopen

bijzondere

expertise

(bijvoorbeeld

rond

middelenmisbruik, specifieke VAPH-noden, ...) in de private voorzieningen.
Voor GI De Zande komt de centrale werking (4 VTE medewerkers Outreach Vlaanderen) tegemoet
aan hun vraag om de historische samenwerking met het team van Outreach Vlaanderen te
continueren en verstevigen en de organisatie- middels een team met duidelijk aanspreekbare en
beschikbare teamleden- eenvoudig op elkaar af te stemmen. Anderzijds wordt de werking van de
private, residentiële voorzieningen (1,5 VTE medewerker Outreach Vlaanderen) geïntegreerd met
lokale partners die tevens regio-overschrijdend werken (2 x 0,5 medewerker CGG/ CAR)

in

functie van provinciale en regionale expertisespreiding (zie 5.2. verder voor teamsamenstelling en
organisatie).
Binnen het RADAR-netwerk en met de intersectorale partners, beschouwt het hulpprogramma de
verbindende, complementaire/ elkaar versterkende functie als een essentiële schakel in de
zorg: zorginhoud en -organisatie krijgen o.a. vorm in nauwe afstemming en co-werking met de
andere zorgprogramma’s in functie van continue zorg op maat. Gezien de sterk overlappende
opdracht en finaliteit met het zorgprogramma Care wordt maximale integratie nagestreefd, zowel
in de aansturing, evaluatie als dagelijkse praktijk. De huidige procesgroep Care zal beide
zorgprogramma’s overkoepelen: dezelfde partners zijn relevant en de vertegenwoordiging vanuit
de IJH wordt verder gedifferentieerd met afvaardiging van het ACT en de partners private
residentiële voorzieningen jeugdhulp per regio/ doelgroep. Naargelang de thema’s op de agenda
voorziet GI De Zande eveneens een afgevaardigde. De evaluatie en bijsturing van de
samenwerking van GI De Zande en ondersteuningsteam GI vindt tweemaal per jaar plaats. GI De
Zande en beleidsondersteuner IROJ ontmoeten elkaar tevens regelmatig op het Regionaal
Afstemmingsoverleg.
Belangrijk doel van deze procesgroep betreft een permanente en zorgvuldige evaluatie en
bijsturing zodat het hulpprogramma provinciaal kwalitatieve en verbindende gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg biedt aan alle kinderen/jongeren die in residentiële voorzieningen
verblijven én hun zorgomgeving, rekening houdend met de verschillende regio’s, leeftijden en
specifieke noden.
Daarnaast

ondersteunt de procesgroep het lerend proces en stimuleert verbinding met het

basisaanbod op beleidsmatig niveau. Op vlak van vorming, intervisie, expertise-uitwisseling en

innovatieve projecten kan vanuit de raakvlakken een gemeenschappelijk beleid gevoerd worden.
Coördinatie van de agenda van de procesgroep helpt duidelijke thema’s te selecteren die sturend
zijn voor de groepssamenstelling. Samen met de leden van de bestaande procesgroep, medewerkers
van het ondersteuningsteam jeugdhulp en de partners residentiële jeugdhulp zullen evaluatiecriteria
afgetoetst worden en afspraken gemaakt worden m.b.t. gemeenschappelijke/ aparte agendapunten,
mandaat en werkwijze. In aanloop van de uitrol van het hulpprogramma zal i.s.m het IROJ en het
netwerkcomité RADAR ingezet worden op bekendmaking en zal met genoemde partners een eerste
procesgroep georganiseerd worden.
Huidig hulpprogramma en het Care team zullen verder exploreren op welke manier zij in de
residentiële voorzieningen jeugdhulp vanuit hun overlappende opdracht een complementaire en
gemeenschappelijke praktijk kunnen opbouwen. Ook met alle andere programma’s binnen RADAR
zullen in functie van zorg op maat en zorgcontinuïteit afspraken gemaakt worden voor concrete,
structurele en wederkerige samenwerking. Voor jongeren die na hun 18e jaar (tot max. 25 jaar) nood
hebben aan verdere geestelijke gezondheidsondersteuning, wordt- gezamenlijk met de andere
zorgprogramma’s van RADAR en ACT- geïnvesteerd in een zo goed mogelijke aansluiting met (de
netwerken) volwassenenhulp.
Het

hulpprogramma

krijgt
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wil
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samenwerkingsverbanden en -praktijken van de verschillende GGZ-partners (cf. punt 2 voor een
overzicht) wederzijds versterken en is uitnodigend om lokale partnerschappen verder uit te
bouwen. Bovendien zijn de gehanteerde methodieken erop gericht om op empirische en actieve
wijze verbinding te maken met het ganse zorgnetwerk en (lokale) (ggz-)partners in functie van
geïndividualiseerde zorgplannen (zie bijvoorbeeld 5.1. casusgebonden consult: CROSSOVER).
Deze manier van consult binnen het zorgnetwerk kan flexibel in- en uitschuiven, is eenvoudig
implementeerbaar voor verschillende doelgroepen en is reeds goed ingeburgerd, zowel binnen GI De
Zande als de private voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg Gent- Eeklo.
Ook binnen de context van en in overleg met GI De Zande wil het hulpprogramma- in functie van
complexe en multiple noden- in een co-werking met andere intersectorale organisaties/ netwerken
het aanbod ter plaatse versterken. Aandacht voor gedeelde trajecten met de private, residentiële
uitstroomvoorzieningen- reeds tijdens het verblijf in GI De Zande- én verderzetting van het
behandelingstraject of goede nazorg, hebben een sterke meerwaarde. Er is nood aan
Intersectorale afstemming met de andere netwerken GG kinderen en jongeren in functie van
uitstroom (vooral met de provincie West- Vlaanderen wat jongens betreft, met de provincie Antwerpen
wat meisjes betreft)

zodat een warme overdracht en het toeleiden naar gepaste vervolghulp

optimaal verloopt. Met het netwerk WINGG was er telefonisch contact en wederzijdse bereidheid om
voor individuele zorgtrajecten van jongeren te zoeken naar een goede afstemming. Er wordt hierover
overleg gepleegd via het bestaande beleidscomité of met het Mobiel Care Team. Met OPZ Geel
was er reeds een exploratief telefoongesprek, zij behartigen enkel nazorgtrajecten binnen de eigen
samenwerking.
Het hulpprogramma is includerend en sluit noch kinderen/jongeren, noch

partners residentiële

jeugdhulp uit: naast de GI De Zande (campi Ruiselede, Wingene en Beernem), zijn alle residentiële

partners in de jeugdhulp onderdeel van dit hulpprogramma (en het Oost-Vlaamse netwerk RADAR).
Op basis van gemaakte afspraken met het ACT en GI De Zande (cf. 5.2) wordt beoogd het
hulpaanbod voor iedereen toegankelijk te maken. Er wordt gestreefd naar een eenvoudig en flexibel
communicatie- en samenwerkingsmodel waarin logge (intake)procedures gemeden worden.
Voor GI De Zande helpen vertrouwde centrale aanspreekpunten (korte lijnen, één per campus)
de vragen stroomlijnen: zij behartigen aanmeldingen van de psychologen/ pedagogen en hebben
tevens een netwerkende/ verbindende functie met andere ggz-diensten (bruggenbouwer),
bijvoorbeeld wanneer een jongere in crisisopname gaat. Ze worden kortweg therapeutische
netwerkfuncties genoemd. Het ondersteuningsteam GI De Zande bouwt verder op de bestaande
organisatie en praktijk van samenwerking die versterkt, uitgebreid en gedifferentieerd wordt in
functie van uitwisseling van expertise, casusgebonden noden (cf. diverse modules) en
structurele zorgtrajecten. De aansturing gebeurt in overleg: op basis van goede afspraken worden
beide werkingen optimaal op elkaar afgestemd.
Voor de private voorzieningen organiseert het hulpprogramma een regionale agendaplanning.
Deze agenda heeft de mogelijkheid om ook provinciaal ingevuld te worden en kan naargelang de
proportie vragen verschuiven van de ene naar de andere regio. Op deze manier wordt de agenda
telkens efficiënt ingevuld zodat de beschikbare tijd maximaal wordt benut. Vanuit het overleg in het
aanmeldteam (zie 5.2.), gaat een (lokaal) teamlid in overleg met de aanmelder om gezamenlijk de
meest passende en toegankelijke setting, interventie en strategie (binnen de voorgestelde
module) te bespreken.
Om afstemming zoveel mogelijk te faciliteren, zal tijdens de eerste geïntegreerde procesgroep aan de
private voorzieningen gevraagd worden een SPOC (single person of contact) in de eigen
organisatie/ voorziening aan te duiden die vragen centraliseert, aanmeldingen met het ACT
behartigt en voeling heeft met de (therapeutische) zorgtrajecten van de kinderen en jongeren en
(de reeds geleverde inspanningen van) het ruime (bestaande) zorgnetwerk rondom hen (cf. infra de
basiszorg/ het basisaanbod). Nazorg, opvolging en evaluatie maken telkens een belangrijk deel uit
van de verschillende interventies/ modules.
Zowel de regioverantwoordelijke van vzw oudersparticipatie als de RADAR- projectmedewerker van
het project “ervaringsdelen rond geestelijke gezondheid bij jongeren” werden uitgenodigd op de
verschillende schrijfgroepen, meegenomen in de communicatie omtrent deze template en konden
feedback geven op de inhoudelijke uitwerking van deze template.
Op 30/01/2019 ontving het netwerkcomité van RADAR een schrijven vanuit het netwerkcomité van
WINGG omtrent volgende vraag: “Kunnen we de middelen die nu exclusief toegewezen zijn aan
RADAR op een gelijkwaardige manier over de beide netwerken verdelen om op die manier een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en inzet op te nemen voor deze specifieke doelgroep en
opdracht?” Vanuit het netwerkcomité werd de goede samenwerking tussen de netwerken WINGG en
RADAR bevestigd. Er werd door het netwerkcomité RADAR besloten om op bovenstaande vraag
negatief te antwoorden omwille van het volgende: vanuit RADAR streven we ernaar trouw te blijven

aan de visie dat werkingen die ingekanteld dienen te worden binnen het netwerk RADAR hun huidige
medewerkers kunnen behouden. De huidige projectmiddelen (325.000 euro) voor Outreach
Vlaanderen die in deze template ingekanteld worden, zijn echter nog niet toereikend voor de ingezette
capaciteit. PC Gent-Sleidinge vult sinds de start van het project dit tekort aan met eigen middelen.
Vanuit dit gegeven en de boven reeds vermelde visie van RADAR m.b.t. ingekantelde projecten werd
besloten de middelen die toegewezen zijn aan RADAR i.f.v. de G.I. De Zande (350.000 €) niet te
verdelen over de beide netwerken maar die middelen aan PC Gent-Sleidinge toe te kennen. Dit zowel
ter erkenning van de jarenlange samenwerking met GI De Zande als het kunnen continueren van hun
werking. Het is duidelijk dat deze beslissing een keuze impliceert voor continuïteit van een
uitgebouwde (evidence) praktijk die ook voor GI De Zande wordt ervaren als een bijzondere
meerwaarde. Deze meerwaarde is vooral gelegen in de kracht van de methodiek en de gedragenheid
door

een

coherente

teamvisie.

Ondanks bovenstaande keuze wensen we vanuit RADAR blijvend in te zetten op de constructieve
interprovinciale samenwerking voor de uitbouw van goede zorgtrajecten voor kinderen en jongeren
met een vaak complexe problematiek en hopen we eenzelfde constructieve en pragmatische
samenwerking met WINGG (en de andere netwerken) te kunnen verderzetten in de toekomst.
Vanuit RADAR werden hiertoe reeds initiatief genomen in de vorm van telefonisch contact tussen
Outreach Vlaanderen en de netwerkcoördinator van WINGG.
4. Missie en visie m.b.t. het hulpprogramma
De prevalentie van psychische stoornissen en kwetsbaarheden bij kinderen en jongeren, loopt
wereldwijd op tot één vijfde (WHO, 2005). Voor kinderen en jongeren binnen de residentiële jeugdhulp
loopt dit zelfs op tot meer dan 90% (Burns et al., 2004; Kjelsberg & Nygren, 2004; Rushton & Minnis,
2008). Zij worden worden vaak blootgesteld aan multiple en cumulatieve risicofactoren binnen
verschillende levensdomeinen, zoals mishandeling, verwaarlozing, armoede, psychopathologie,
middelenmisbruik, geweld en criminaliteit, discontinuïteit in zorgomgeving en school, enz. (Raviv,
Taussig, Culhane & Garrido, 2010). Dit maakt hen bijzonder kwetsbaar: zij kampen vaak met ernstige
gedrags- en emotionele stoornissen die zich op verschillende domeinen uiten: een verstoord zelfbeeld,
schooluitval, problemen op sociaal, relationeel, socio-emotioneel, lichamelijk, cognitief, enz. Een meer
geïntegreerde en globale zorg vanuit zorgzame samen-werking met het kind en diens context, het
intersectorale werkveld en niet-professionele betrokkenen is nodig om (psychische) fragmentatie en
uitsluiting te voorkomen en te voorzien in beter afgestemde, essentiële zorg. Het hulpprogramma
stelt zich als opdracht om uitsluiting en breuken in het hulptraject te voorkomen door vraaggerichte,
outreachende, continue en kwalitatieve geestelijke gezondheidszorg en ondersteuning te bieden
aan kwetsbare kinderen en jongeren met meervoudige problemen die in de residentiële GGZ- en
jeugdhulpvoorzieningen (Agentschap Jongerenwelzijn, VAPH en K&G) en GI De Zande verblijven én
hun context. Vanuit de nood aan een beschikbaar, breed en divers zorgnetwerk, wil het
hulpprogramma vanuit gedeelde verantwoordelijkheid zorgtrajecten creatief en laagdrempelig
helpen vormgeven, afstemmen en faciliteren samen met

de partners Jeugdhulp, de andere

programma’s en functies van RADAR (Trajectcoördinatie, Care, Dubbeldiagnose, Crisis, Crosslink,

Connect), het ruime intersectorale, reguliere én gespecialiseerde hulpverleningsveld én andere
relevante (maatschappelijke) actoren (zoals consulenten SD JRB/ OCJ, CLB’s, scholen, huisartsen,
vrijetijdsorganisaties, buurtwerking, CAW, enz.). Leren van elkaar is hierbij een belangrijk
uitgangspunt. Bijzondere aandacht dient te gaan naar jonge kinderen binnen de residentiële
jeugdhulpvoorzieningen met een verstoorde ontwikkeling en hun vaak sociaal-kwetsbare context:
hoe vroeger problemen onderkend worden en er op de juiste manier geïntervenieerd wordt, hoe meer
preventieve en protectieve factoren er aangesproken kunnen worden en kansen op een gezonde
identiteitsontwikkeling en maatschappelijke integratie bevorderd worden. In het gezamenlijk
coördineren van ontwikkelingstrajecten, vormt het volwaardig partnerschap van de teams
jeugdhulp, het ruimere zorgnetwerk, het kind en zijn context het draagvlak van de zorg en dit
vanuit transparantie, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en rekening houdend met hun
behoeften en culturele waarden.
5. Beschrijving van het hulpprogramma
5.1 Inhoudelijke uitvoering van het hulpprogramma
Het modulaire model ondersteunt niet steeds een holistische of samenhangende benadering op
psychische/

psychiatrische problemen binnen een ggz-perspectief: goede

wisselwerking

met

het

ACT

(cf.

5.2.

aanmeldteam)

in

functie

van

afstemming
een

en

duidelijke

vraagverheldering en mogelijkheid tot naadloos schakelen binnen en tussen modules speelt
een cruciale rol.
In overleg met de SPOC wordt de meest responsieve en passende setting (plaats, tijd en
aanwezigen), strategie en outreachende interventie binnen de voorgestelde module gekozen.
Binnen elke module ligt het accent steeds op het gecoördineerd (en niet naast elkaar)
samenwerken met de basiszorg (inclusief de context)/ het basisaanbod. De modules beschrijven
functionele settings en worden beschouwd als oefen- en experimenteerruimtes (!) om bidirectioneelin wisselwerking met de partners residentiële jeugdhulp, lokale partners en de kinderen en jongerenen
hun context- diverse intersectorale creatieve, toegankelijke en aangepaste werkvormen/
antwoorden (good practices) te ontwikkelen (zie punt 2 voor reeds bestaande initiatieven) die
daardoor gezamenlijke gedragenheid genieten en geëvalueerd kunnen worden (in de procesgroep).
Kortom, we beschouwen de modules niet als statische entiteiten die verdere ontwikkeling en
differentiatie in de weg staan, wel kunnen zij in functie van de noden van de doelgroep inhoudelijk
verder verdiept en verbreed worden.

Module 1 Consult & advies
Casusgebonden kennisuitwisseling vindt plaats met één of meerdere personen uit het
betrokken, professionele zorgnetwerk (team, individuele begeleider, psycholoog, contextbegeleider,
consulent, CLB, enz.) (intermediairen). Deze kennisuitwisseling biedt ondersteuning door te focussen
op de individuele casus door 1) in te schuiven van ontbrekende expertise en kennis, 2) advies te
verlenen, 3) handelingsgerichte handvatten te bespreken en 4) parallelprocessen te helpen

onderkennen en doorbreken. Diverse werkvormen zijn mogelijk zoals dialogisch gesprek, psychoeducatie, reflecting team, lichaamswerk, enz. Bij

casusoverleg (bv. RADAR trajectcoördinatie,

cliëntoverleg, casusoverleg Agentschap Jongerenwelzijn, fase-overleg,...) sluiten het kind/jongere en
diens context aan. Gedetailleerde informatie omtrent module 1 - Casusgebonden kennisuitwisseling
(zorgactiviteit, functie, tijd, frequentie en evaluatie en nazorg) is terug te vinden in bijlage 4.
Casusgebonden

consult

betreft

het

gezamenlijk

met

het

kind,

zijn

context,

de

opvoedingsverantwoordelijken van de voorziening (en het ruimere zorgnetwerk) exploreren en
uitklaren van de psychische/ psychiatrische (en andere) hulpvragen met als doel het formuleren
van een hulpaanbod dat tegemoetkomt aan de diverse noden van het kind en haar/zijn context.
Bestaande beeldvorming en geslaagde interventies/ settings uit het verleden worden in kaart gebracht.
Trajectadvies en indicaties voor eventuele diagnostiek (module 2) en behandeling (module 3)
worden duidelijk geformuleerd. Voor netwerkconsult werd in co-werking met partners binnen
bijzondere jeugdbijstand een breed implementeerbare, op wetenschappelijke evidentie gebaseerde
methodiek (Systems of Care, wraparound benadering) ontwikkeld: CROSSOVER, verbindende
jeugdhulp@huis (zie TOKK, Van de Winkel & Helskens, 2018). CROSSOVER faciliteert met haar
expliciete focus op (contextuele) beeldvorming, indicatiestelling en coördinatie

individuele

hulpverleningstrajecten. Gedetailleerde informatie omtrent module 1 - casusgebonden consult
(zorgactiviteit, functie, tijd, frequentie en evaluatie en nazorg) is terug te vinden in bijlage 4.
Module 2 diagnostiek
We onderschrijven een holistische indicatie- en behandelvisie waarbij het diagnostisch proces een
multidisciplinair vormingsproces is met de jongere, zijn natuurlijk netwerk en het (niet)professionele netwerk errond wiens visies met elkaar worden verbonden. Dit impliceert dat het
inzetten van ‘diagnostiek an sich’ nooit een doelstelling is, maar steeds ingebed is binnen een ruimer
contextueel beeldvormingsproces (cf. module 1: observatie, ontwikkelingsanamnese, psychiatrisch
en therapeutisch consult, enz.) en steeds in functie van kennisgestuurde, geïndividualiseerde,
handelingsgerichte adviezen en het bepalen van de zorgintensiteit. Met andere woorden is deze
module

steeds

supplementair

geïndiceerd

vanuit

een

kwalitatief

multidisciplinair,

beeldvormingsproces (ofwel reeds bestaande, inclusief vroegere verslaggeving binnen de private
voorzieningen, ofwel inzet module 1 advies consult). De focus van het beeldvormings- en
diagnostisch proces ligt op het beschrijven en verklaren van het blokkeren van het
ontwikkelingsverloop door het in kaart brengen van beïnvloedende biopsychosociale processen
(complex samenspel tussen kind-, gezins- en omgevingsfactoren) en dynamische of veranderbare
factoren. Samenwerking met netwerken GG volwassenen in kader van KOPP/KOAP zijn hierbij
aangewezen. Veerkracht, krachten, noden en wensen van het kind vormen het aangrijpingspunt
voor verandering (wat kan dit kind wél binnen zijn omgeving). Doel is het formuleren van
aanknopingspunten voor herstel opdat het kind verder kan groeien tot zelfregie en maatschappelijke
integratie.

Module 3 behandeling
Behandeling sluit aan bij een kwalitatief beeldvormingsproces (module 1) en eventueel bijkomende
diagnostiek (module 2). Resultaat is een geïndividualiseerd, multidimensioneel handelingsplan
met een brede waaier aan interventies (orthopedagogisch, sociaal, educatief, psychiatrisch,
therapeutisch, enz.) binnen verschillende levensdomeinen (thuiscontext, ouders, leefgroep, school,
vrije tijd, enz.) waarin ieder uit het zorgnetwerk van het kind een rol te spelen heeft. Behandeling
betekent in deze zin niet dat de outreacher solo handelt, maar is steeds een gecoördineerd
samenspel van actoren (gedeelde verantwoordelijkheid) die goed afgestemd (gemeenschappelijke
finaliteit) en synergetisch handelen, regelmatig evalueren en bijsturen. Complementair, maar ook
samen (kortdurend) interveniëren, bijvoorbeeld ter versterking van de contextbegeleider die
gezinsgesprekken voert, behoort tot één van de mogelijkheden. Belangrijk hierbij is het inzetten op
begrijpbare en begrijpende interventies die ‘klikken’ met het kind/ de jongere, zijn context en de
collega’s hulpverleners. Dit vraagt een andere manier van kijken en therapeutisch werken dan
klassieke benaderingswijzen in klassieke settings: de outreacher begeeft zich in de leefwereld van het
kind en zijn context, is sensitief en responsief in het zoeken naar (creatieve) werkvormen en ingangen
om contact te maken, werkt eerder identiteitsopbouwend dan analytisch. Outreachende behandeling is
in de eerste plaats gericht op herstel van relatievorming, een proces dat tijd, inspanning en
intensieve opvolging vraagt: het aanslaan ervan leidt er vaak toe dat het kind ook andere relaties leert
waarderen en in staat is tot betere morele zelfsturing. Individuele behandeling vindt veelal plaats
binnen een contextuele benadering waarin zowel team (module 1, zolang behandeling duurt) als
gezin (psycho-educatie, training zoals Geweldloos Verzet, corrigerende hechtingservaringen
opbouwen, enz.) mee betrokken, ondersteund of behandeld worden. Uit ervaring weten we dat
kinderen en jongeren in residentiële jeugdhulp vaak een doorheen de tijd gecumuleerde lijst medicatie
krijgen. Een medicatiebeleid dient best in kader van evidence-based richtlijnen onderdeel te zijn van
het multidimensionele-

waaronder

therapeutisch/ psychiatrische-

behandeling. Gedetailleerde

informatie omtrent module 3 (zorgactiviteit, functie, tijd, frequentie en evaluatie en nazorg) is terug te
vinden in bijlage 4.
Module crisis
Crisis (te onderscheiden van urgentie, hic et nunc- aanpak) kan gedefinieerd worden als het stilvallen
van een mentaal proces ter bescherming of omwille van een te hoge spanning. Het lijkt of men op
zo’n moment noch zichzelf, noch de anderen kan vasthouden. Een jongere in crisis ervaart een grote
emotionele- en tijdsdruk die ze doorgeven aan hun omgeving als appel om op korte termijn tot een
veranderingsgerichte interventie te komen. De therapeutische netwerkfunctie (cf. supra) heeft in de
organisatie van crisismanagement, een belangrijke rol te vervullen: een korte beschikbare lijn en
voortdurende afstemming met de KJP, de voorziening, de jongere en zijn context en andere betrokken
intersectorale actoren. staat in het teken van zorgdragen voor het traject van de jongere en het
vermijden van breuken hierin.

Zoals beschreven in het programma Crisis van RADAR, wordt

continue zorg op maat geoperationaliseerd aan de hand van verschillende modaliteiten die vlot op
elkaar kunnen inschakelen:

●

Consult (telefonisch of ter plaatse): snelle manier van vraagverheldering en inwinnen van
expertise, ondersteuning en advies in het oplossingsgericht denken. Contextfactoren,
suïciderisico en eventueel onderliggende psychiatrische problematiek worden ingeschat. Er
wordt bekeken welke andere modaliteiten van crisiszorg binnen korte termijn ingezet worden.

●

Mobiel (ter plaatse): met de jongere en zijn/ haar omgeving (professioneel en natuurlijke
zorgnetwerk2) wordt psychisch lijden bespreekbaar gemaakt, worden noden en krachtbronnen
in kaart gebracht, worden handelingsgerichte handvatten gezocht die ‘klikken’ met het team,
de jongere en zijn ouders (module 1: leren van elkaar) en wordt samen ingezet op een
zorgpad parallel aan de werkvormen van de voorziening. De opstart van een mobiele
begeleiding (module 3) kan één van de indicaties zijn.

●

(Semi-) residentieel: Op multidisciplinaire, gezamenlijke indicatie, in overleg met de de
jongere en zijn context, wordt een opname gefaciliteerd, maximum een week, eenmaal
verlengbaar na samenspraak met GI De Zande, de KJP, het ondersteuningsteam GI, de
afdelingspsychiater en het afdelingsteam. Ook tijdens een opname blijven de partners beroep
doen op elkaar en worden de opnamedoelstellingen besproken en afspraken tot tussentijds
gesprek vastgelegd.

Gedetailleerde informatie omtrent module 4 - crisis (zorgactiviteit, functie, tijd, frequentie en evaluatie
en nazorg) is terug te vinden in bijlage 4.

Onderstaande weloverwogen keuzes werden gemaakt op basis van de input vanuit de verschillende
schrijfgroepen en GI De Zande. Met de private residentiële voorzieningen werd besloten om, gezien
de beperkte middelen, binnen module 1 “advies en consult” vragen m.b.t. algemene
kennisuitwisseling toe te leiden naar Radar Crosslink. Omtrent terugkerende thema’s kan RADAR
Crosslink overkoepelende intersectorale initiatieven organiseren. M.b.t. specifieke vormingsvragen kan
RADAR Crosslink toeleiden naar de GGZ-partner met een te betalen, gepast aanbod. Vanuit de
middelen binnen deze template wordt, op vraag van de private residentiële voorzieningen, sterk
ingezet op casusgebonden advies en consult. Er wordt een meerwaarde gecreëerd door
residentiële, mobiele en ambulante GGZ-partners in dit aanbod met elkaar te verbinden waardoor
zowel aan perspectiefverbreding en netwerkverbinding gedaan wordt. Bijgevolg biedt dit meer
garanties op een solide basis om dit consult afgestemd aan te bieden. Vanuit RADAR Connect en
Radar Crosslink werden reeds stappen gezet om het bestaande GGZ-consult in Oost-Vlaanderen in
kaart te brengen: een visietekst werd opgemaakt, een bevraging bij de GGZ-partners staat op de
planning.
Module 2 diagnostiek wordt enkel ingezet na een multidisciplinair beeldvormingsproces, wat reeds
plaatsgevonden heeft binnen de voorziening of na inzet van module 1. Gezien de specifieke expertise
wordt in deze module verwezen naar de gespecialiseerde, reguliere partners zoals de CAR’s, COS
en poli’s van kinderpsychiatrische afdelingen.
2

Vaak ontstaan crisissen binnen de relaties met betekenisvolle anderen (zoals de ouders en familie) en hebben zij een
belangrijke rol om de situatie te helpen ombuigen: crisis betekent in deze zin een kans tot verandering.

Module 3 behandeling sluit aan bij een kwalitatief beeldvormingsproces (reeds bestaande of vanuit
module 1) en eventueel bijkomende diagnostiek met als output een duidelijk handelingsplan en
bepaling van de intensiteit van de zorg, en eventueel bijkomende diagnostiek (module 2). Tijdens
de uitrol van de inhoud van dit hulpprogramma zal in eerste instantie ingezet worden op module 1.
Deze keuze wordt kort op de bal opgevolgd: in de procesgroep:er wordt geëvalueerd of en hoeveel
ruimte er is om behandelingstrajecten op te starten. Hiermee waakt het hulpprogramma erover om
continu een doorstroom van het aanbod en ondersteuning aan de private residentiële
voorzieningen

mogelijk

te

houden,

zonder

zich

te

betonneren

in

louter

(langdurige)

behandelingstrajecten!
Voor GI De Zande- waar jongeren met een geblokkeerd traject verblijven- wordt ingezet op de 4
modules. GI De Zande maakte een raming gemaakt gebaseerd op eigen cijfers en de meest recente
jaarverslagen van PCGS en OPZ Geel:
●

Consult & advies: 135 jongeren

●

Diagnostiek: 9 jongeren

●

Behandeling: 80 jongeren gedurende ongeveer 20 weken waarbij voor 30 jongeren de brug
moet gemaakt worden naar vervolghulpverlening

●

Crisisinterventie en -begeleiding: 6 jongeren

●

Crisisopvang: 12 jongeren

Als we dit moeten vertalen naar aantal modules, weten we uit ervaring dat de module advies en
consult voor het grootste deel bestaat uit casusgebonden consult, veelal in de vorm van meerdere
CROSSOVER- blokken. Er wordt ook ingezet op algemene kennisuitwisseling en casusgebonden
advies. Vanuit het overleg tijdens een CROSSOVER- consult (KJP en OR) wordt in samenspraak
(KJP, psycholoog of pedagoog GI, jongere en ouders, consulent JRB) beslist om de module
multidisciplinaire diagnostiek in te zetten i.s.m. de testpsychologe van het PCGS. Behandeling
bestaat

uit

wekelijkse contacten

met de jongere, al dan

niet in combinatie

met een

behandelingsaanbod naar het gezin. Afstemming gebeurt door gezamenlijke overdracht naar de
opvoeder met de jongere en regelmatig aansluiten op de teamvergadering (module 1). Andere
behandelingsmodaliteiten,

zoals

een

groepsaanbod,

kunnen

gedifferentieerd

worden.

Psychiatrische consulten in functie van medicamenteuze ondersteuning en opvolging gebeurt in de
drie campi door de KJP. Voor crisisopvang wordt geen ‘structureel’ bed vrijgehouden. We willen
breed inzetten op crisisinterventie en -begeleiding en op die manier preventief te werk gaan. Dit
resulteerde de afgelopen jaren in een bijzonder lage vraag naar opname. Het ondersteuningsteam
GI zal de nodige inspanningen leveren zodat er bij indicatie tot opname een haalbare oplossing
gevonden wordt. Hiertoe wordt steeds beoordeeld welke setting het meest aangepast is en wordt
telefonisch afgestemd met de andere (gesloten) opnamediensten in de regio. PCGS beschikt in de
IBE- afdeling over een BOR-bed voor meisjes (dat tevens als terugvalbed fungeert). Jongens (en
meisjes indien het BOR-bed niet vrij is) kunnen vanaf 15 jaar terecht op de PICU- afdelingen van
PCGS. De therapeutische netwerkfunctie heeft een belangrijke rol in de communicatie tussen alle
actoren (afdeling, GI, jongere, context,...) en ondersteuning vanuit de jongerencluster wordt naar de

opnameafdeling en jongere geboden. Jongerencluster Yidam wil bij geïntegreerde, architectonische
bouw investeren in een kleinschalige crisisunit. Wat crisisverblijf voor de besloten plaatsen in
private voorzieningen betreft, is niet geweten over welke voorzieningen en hoeveel jongeren dit gaat,
wat een engagement hierin moeilijk concretiseerbaar maakt.
Tijdens de uitrol van het hulpprogramma worden alle kinderen en jongeren over de verschillende
voorzieningen (VAPH, BJB en K&G) en regio’s heen geïncludeerd. Dit wordt bewaakt op de
geïntegreerde procesgroep waar terugkoppeling plaatsvindt van de vertegenwoordigers van de
residentiële private voorzieningen, het aanmeldteam, het ondersteuningsteam jeugdhulp, de andere
programma’s binnen RADAR (in het bijzonder Radar Care), cliëntvertegenwoordigers en andere
relevante partners in zorg (zie punt 3, huidige en toekomstige processen). Vanuit deze geïntegreerde
procesgroep

kunnen

toekomstige

acties

voor

specifieke

doelgroepen

voorgesteld

en

geïmplementeerd worden.
5.2 organisatorische uitvoering van het hulpprogramma
Wat betreft het aanbod naar de private residentiële voorzieningen (“Ondersteuningsteam private
voorzieningen”) Oost- Vlaanderen worden de beschikbare middelen 214.648,74 euro vertaald in (zie
bijlage 5):
●

2,5 VTE voor Oost-Vlaanderen: 0,5 VTE in Zuid-Oost-Vlaanderen (CAR of CGG), 0,5 VTE in
het Waasland (CAR of CGG), en 1,5 VTE

voor regio Gent-Deinze-Eeklo (Outreach

Vlaanderen PCGS)
●

4 u/week kinder - en jongerenpsychiater, eventueel aangevuld met psychiateruren op
nomenclatuur (Outreach Vlaanderen)

●

100 uren om gespecialiseerde zorg/ expertise omtrent een bepaald thema/doelgroep in te
kopen op masterniveau

Bij de inzet van de middelen wordt vertrokken vanuit volgend organisatiemodel (Zie bijlage 5):
●

expliciete gegarandeerde inzet van 0,3 VTE regionaal voor de 3 subregio’s

●

inzet van 0,2 expertise voor -12 jarigen provinciaal vanuit CGG en vanuit CAR, voor de subregio’s waar geen CAR of CGG sub-regionaal deel uitmaakt van deze template

●

inzet van 1,2 VTE vanuit PCGS provinciaal = 0,4 voor de 2 sub-regio’s (W&D en ZOV), en
inzet van provinciale middelen van 0,3 VTE voor Gent-Eeklo-Deinze.

In de praktijk wordt bovenstaand mathematisch beschreven organisatiemodel tussen de centrale en
regionale teamleden naargelang de vragen vanuit de private residentiële voorzieningen flexibel
gehanteerd. Bovenstaand organisatiemodel wil hiermee tegemoetkomen aan volgende doelstellingen:
●

Expertise – en + 12 jarigen spreiden over de 3 regio’s.

●

Bestaande good-practice van Outreach Vlaanderen honoreren, uitbreiden en versterken
met specifieke expertise vanuit CGG/CAR.

●

Regionale verankering en regionale garantie van inzet van middelen.

●

Multidisciplinariteit: via de samenstelling van het team (Kinder - en jeugdpsychiatrie, CAR en
CGG) met aanvullend jeugd- en kinderpsychiater, extra in te kopen specialistische expertise,
verbinding met de andere zorgprogramma’s binnen RADAR en met lokale partners (zie 2.1),

voortzetten van bestaand structureel overleg en onderzoeken wederzijdse versterking en
samenwerking tussen Mobiel Care Team RADAR en het ondersteuningsteam jeugdhulp, de
gehanteerde netwerkmethodieken, enz.
●

Intersectoraliteit: via de geïntegreerde procesgroep, bestaande samenwerkingsverbanden
tussen outreach GGZ en lokale partners jeugdhulp (zie p 2.2), het onderzoeken van
bijkomende partnerschappen, de gehanteerde netwerkmethodieken, enz.

Wat betreft het aanbod naar de GI De Zande (“Ondersteuningsteam GI”), worden de beschikbare
middelen 350 000 euro vertaald in 4 VTE en 10u kinder- en jeugdpsychiater, eventueel aangevuld met
psychiateruren op nomenclatuur.
Bij de inzet van de middelen wordt vertrokken vanuit één vast team met een therapeutische
netwerkfunctie per campus, met enerzijds een gedeelde visie, werking en aansturing en anderzijds
aanspreekbare en vlot beschikbare teamleden.
De samenwerking tussen GI De Zande en Outreach Vlaanderen kan vanuit bovenstaande visie verder
uitgebouwd en versterkt worden. Met OBC De Waai/ OOOC De Bries bijvoorbeeld worden- in het
kader van een innovatief project- de krachten gebundeld en een samenwerkingsverband opgezet
om complementair know-how in te zetten als antwoord op complexe noden en hulpvragen. Er wordt
ingezet op multidisciplinariteit via de samenstelling van het team, samenwerking met de
psychologen, pedagogen en de teams van GI De Zande, de testpsychologe binnen PCGS, de
jongerencluster Yidam, koppeling aan de andere programma’s binnen RADAR, te ontwikkelen
samenwerkingsverbanden met andere GGZ-partners volgens bovenstaande visie, de gehanteerde
netwerkmethodieken, enz.. Intersectoraal werken wordt gewaarborgd via de geïntegreerde
procesgroep,

gedeelde

trajecten,

zorgtrajecten

met

de

private

residentiële

voorzieningen

(interprovinciaal in functie van nazorg), CANO-lidmaatschap van de jongerencluster, het hanteren van
de verschillende netwerkmethodieken, enz.
Met oog op een vlotte en efficiënte toeleiding naar het hulpprogramma, werden volgende
afspraken gemaakt:
GI De Zande:
De psychologen en pedagogen vanuit GI De Zande hebben korte lijnen met de therapeutische
netwerkfunctie van de betreffende campus en kunnen vlot aanmelden. De gemaakte afspraken binnen
de opgebouwde samenwerking worden behouden en in wederzijds overleg bijgestuurd.
ACT: aanmeldteam private residentiële voorzieningen:
De toeleiding van de zorgvragen vanuit de residentiële jeugdhulpaanbieders gebeurt door het team
indicatiestelling van de afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) van het Agentschap Jongerenwelzijn.
Na aanmelding zal ACT rechtstreeks de vraagverheldering opnemen en toewijzen aan een module
of regulier aanbod. Hierbij is oog om flexibel binnen de modules te schakelen in functie van een
gepast aanbod en de continuïteit van het zorgtraject. Met het oog op maximale afstemming en
standaardisatie worden criteria ter verduidelijking van de hulpvraag afgesproken. Deze vragen
worden meegenomen naar het tweewekelijks aanmeldteam. Dit aanmeldteam

is standaard

samengesteld uit vertegenwoordiging vanuit ACT en het ondersteuningsteam private voorzieningen.

Met RADAR Care werd afgesproken om nader te bekijken hoe het bestaande structurele overleg zich
kan verhouden tot het aanmeldteam. Ad hoc zal Crosslink op het aanmeldteam aansluiten en de
participatie vanuit andere zorgprogramma’s binnen RADAR wordt verder geëxploreerd.
ACT beheert de beschikbare middelen voor deze template. Er zal geen voorafname van middelen
noch voor groepen voorzieningen (VAPH, CKG, BJB) noch voor bepaalde regio’s gebeuren. De
toeleiding door ACT moet immers de garantie zijn dat elke residentiële partner in de jeugdhulp
een vraag kan stellen en daarop een antwoord krijgt (binnen de mogelijkheden van de beschikbare
middelen). Bij de samenstelling van het team, dat de dienstverlening voor dit hulpprogramma op zich
neemt, wordt daarentegen wel een regionaal aanbod enerzijds en expertise-inzet t.a.v de verschillende
sectoren van de vraagzijde anderzijds gegarandeerd. Wanneer in de loop van de tijd onevenwichtige
verdelingen over regio’s of sectoren heen worden vastgesteld (monitoring op regelmatige basis) dient
het aanmeldteam de mogelijkheden tot meest efficiënte inzet van middelen te bepalen. Een goede
registratie van de aanmeldingen is in het licht hiervan onontbeerlijk evenals een transparante
terugkoppeling naar de geïntegreerde procesgroep.
Voorafgaand aan de start van het nieuwe programma wordt tussen de leden van het aanmeldteam
verder afgestemd met als doelstelling concrete afspraken te maken omtrent de operationalisering van
het aanmeldteam.
Binnen het nieuwe hulpprogramma wordt gekozen voor een geïntegreerd, samengesteld team
(ondersteuningsteam jeugdhulp) bestaande uit 6,5 VTE, 14 psychiateruren en 100 uren extra in te
kopen expertise: 4 VTE en 10 psychiateruren worden ingezet in GI De Zande (ondersteuningsteam
GI) en 2,5 VTE, 4 psychiateruren en 100 uren extra in te kopen expertise worden ingezet voor de
private residentiële voorzieningen (ondersteuningsteam private voorzieningen) (zie bijlage 5).
Zowel in het vaste ondersteuningsteam GI als het ondersteuningsteam private residentiële
voorzieningen zijn psychologen en pedagogen tewerkgesteld. De teamleden hebben op meerdere
vlakken affiniteit met assertieve hulpverlening, crisiszorg, psychiatrische problemen bij infants,
kinderen, jongeren en hun context (met een justitieel statuut of verstandelijke beperking),
psychotherapie of gezinstherapie, sociaal werk, intersectorale samenwerking, enz. De kinder- en
jeugdpsychiater wordt betrokken bij de verschillende aspecten van de teamwerking/ inhoudelijk
modules en waar nodig wordt op diens bijzondere expertise beroep gedaan (zoveel mogelijk via
nomenclatuur). Naargelang de interventie wordt solo of in duo gewerkt. Hierbij wordt gelet op een
gepaste koppeling van teamleden of samenwerkingspartners zodat de nodige expertise zoveel
mogelijk gegarandeerd wordt.
Er zal wisselwerking zijn tussen het ondersteuningsteam GI en het ondersteuningsteam private
voorzieningen via provinciaal teamoverleg. Daarnaast sluiten de regionale partners, bij de start van
het hulpprogramma, aan op het aanmeldteam.
Continuïteit en zorg op maat zijn twee belangrijke uitgangspunten doorheen het ganse
hulpprogramma! Infodoorstroming wordt sterk bewaakt: het rigide hanteren van het beroepsgeheim
onderhoudt destructieve gedragspatronen en weerhoudt effectieve samenwerking en schakelen tussen

settings. Het hulpprogramma wil niet naast elkaar werken maar met de partners vanuit een
gecoördineerde aanpak (“allen voor één”). Hiertoe wordt geïnvesteerd in een voortdurende
begrijpbare en begrijpende communicatie met het kind/ de jongere, zijn context/ natuurlijke
netwerk en de residentiële partners in zorg (praten met elkaar, info uitwisselen, samen problemen
aanpakken). Aandacht voor relationele continuïteit gebeurt door de context steeds aanklampend te
betrekken in elke fase van het zorgtraject, zich, outreachend te verplaatsen naar de voorziening en de
leefwereld van het kind/ de jongere, tijd te nemen voor nazorg en een warme overdracht, enz.
Individuele evaluatie van zorgtrajecten samen met het zorgnetwerk (zie punt 6), helpt het
geïndividualiseerd hulpplan bijstellen en op een zorgzame manier ten gepaste tijde schakelen.
In elke module, van aanmelding tot afronding en nazorg wordt het kind/jongere (en zijn context) als
volwaardige en evenwaardige gesprekspartner beschouwd. Tussentijdse evaluaties en bijsturen
van doelstellingen vormen een structureel onderdeel van elk zorgtraject. Daarnaast zal ook vanuit dit
hulpprogramma aangehaakt worden op programma-overstijgend initiatieven binnen RADAR omtrent
het betrekken van jongeren (en hun context).
Tijdens de consulten van de kinder-en jeugdpsychiater in GI De Zande is een psycholoog/pedagoog
aanwezig of wordt er een korte lijn gehouden in functie van goede afstemming. De kinder- en
jeugdpsychiater bepaalt het medicatiebeleid en bespreekt het met de jongere zelf en het team GI,
kijkt erop toe dat de context betrokken is en contacteert indien nodig

de huisarts en andere

psychiaters waar de jongere reeds in behandeling is in functie van info-uitwisseling, opvolging en
goede nazorg. Goede afspraken met de verschillende private, residentiële voorzieningen zullen
worden gemaakt.

5.3. Financiering van het hulpprogramma
Overzicht van de beschikbare financiering voor de provincie Oost-Vlaanderen:
Totaal budget

Werkingsmiddelen

GI De Zande

Private voorzieningen

564 648,74 €

56 464,87 €

350 000 €

214 648,74 €

In onderstaande begroting voor 2019 tem 2021 wordt bij de berekening voor 2020 en 2021 een index
van 2% toegepast bij de uitgaven, in vergelijking met het vaste jaarlijkse bedrag van inkomsten.

Werkdage Werkuren/d Werkuren/ja
n/jaar
ag
ar
€/uur
182.070 €
220
7,6
1672
109 €
67.626 €
220
7,6
1672
40 €

€/jaar
Arts
Psycholoog

Begroting aanbod t.a.v GI De Zande:
Inkomsten

Uitgaven
Jaar

Totaal

Medewerkers

Kinder- en

Werkings-

(4 VTE)

jeugdpsychiater
(10 u)

kosten

350 000 €
233 333 €

2019
mei tem dec

353 418 €
235 612 €

270 504 €
180 336 €

47 914 €
31 943 €

35 000 €
23 333 €

350 000 €

2020

360 486 €

275 914 €

48 872 €

35 700 €

350 000 €

2021

367 696 €

281 432 €

49 850 €

36 414 €

Begroting aanbod t.a.v private voorzieningen:
Inkomsten

Uitgaven (bedragen in €)

Jaar

Totaal

Mede
werkers
PCGS
(1,5 VTE)

Medewerk
er
CGG
(0,5 VTE)

Medewerk
er CAR
(0,5 VTE)

Kinder- en
jeugdpsychiater
(4u)

Inkoop
expertise
(100u)

Werkingskosten

214 648,74
143 099,16

2019
mei tem
dec

213 714
142 476

101 439
67 626

33 813
22 542

33 813
22 542

19 184
12 789

4 000
2 667

21 465
14 310

214 648,74

2020

217 988

103 468

34 489

34 489

19 568

4 080

21 894

214 648,74

2021

222 348

105 537

35 179

35 179

19 959

4 162

22 332

Daarnaast kan beroep gedaan worden op de kinder- en jeugdpsychiater via nomenclatuur.
Penhouder: PC Dr. Guislain, Fr. Ferrerlaan 88a, 9000 Gent.
6. Zelfevaluatie
Zorgevaluatie beschouwen we zowel op individueel als systemisch vlak: wat niet werkt, moet
anders. De evaluatie van individuele zorgtrajecten (inclusief teamondersteuning) en het bieden
van een degelijke nazorg gebeurt op continue basis met de jongere zelf, het team, de context (en
het ruimere zorgnetwerk) (zie bijlage 4: evaluatie en nazorg per activiteit). Doel is om transparant te
onderzoeken of interventies het gewenste resultaat bereiken: is er achteruitgang, stagnatie of
vooruitgang? Bij stagnatie of achteruitgang, dienen de indicaties in de beeldvorming/ diagnostiek in
functie van het geïndividualiseerde zorgplan beoordeeld en herbekeken te worden. De evaluatie van
het zorgsysteem, zijn doelen en subdoelen, gebeurt vanuit een multisystemisch perspectief en is
gericht op het meten van de kwaliteit van inhoud en organisatie van het hulpprogramma. In de
schrijfgroep werden reeds diverse kwaliteitseisen en -indicatoren genoemd, doch het lijkt meer
aangewezen om deze, samen met de functionaliteiten van de onderdelen, hun onderlinge
schakeling

en

programmatische

kwaliteit

in

de

breed

samengestelde,

geïntegreerde

procesgroep te bepalen. Samenwerking met de academische wereld (extern perspectief) of de
Vlaamse overheid om tools te ontwikkelen, is een optie die zal bekeken worden. Het hanteren van een
eenvoudig registratiesysteem helpt zicht te krijgen op frequentie van aanmelding, duur van
interventies, regionale spreiding en spreiding over doelgroepen, enz. Het netwerkcomité volgt tevens
de doelstellingen overkoepelend naar alle hulpprogramma’s op. Binnen elke organisatie is er een

ombudsdienst en klachtendienst die geconsulteerd kunnen worden.

7. Contactpersoon
Liesl Vereecke, 0495/57.17.29, l.vereecke@cggeclips.be
Toon Langeraert, 0474/03.98.72, toon.langeraert@popovggz.be

8. Opsomming bijlagen
Bijlage 1:

Matrix vraag en aanbod - GGZ in jeugdhulp

Bijlage 2:

Inventaris residentiële jeugdhulpvoorzieningen Outreach vanuit GGZ

Bijlage 3:

Overzicht leden schrijfgroep

Bijlage 4:

Gedetailleerde informatie modules (zorgactiviteit, functie, tijd, frequentie en evaluatie
en nazorg)

Bijlage 5:

Organisatiemodel ondersteuningsteam private voorzieningen

Bijlage 6:

Overeenkomst samenwerking PCGS jongerencluster en GI De Zande

Bijlage 7:

Ministerieel besluit toekenning subsidie aan PCGS voor outreachende werking t.a.v.
jeugdhulpvoorzieningen

Bijlage 1 - Matrix vraag en aanbod outreachende GGZ
Module 1
Advies en consult
(= algemene en casusgebonden kennisuitwisseling en -deling)

Vraag

Huidig aanbod
CAR
● Er zijn 21 CAR verspreid in Oost-Vlaanderen
● 0-18 jaar
● Outreachend casusgebonden consult en advies
tav,verpleegkundigen K&G opvoeders,
onthaalouders, leerkrachten, begeleiders,…
KDV, scholen voor gewoon en buitengewoon
onderwijs ,
● Steeds vertrekkend vanuit een biopsychosociaal
model (ICF-WHO)

OostVlaanderen

Tijdig inzetten RADAR Crosslink:
● Ondersteuning van teams, organisaties, sectoren in
van GGZde weg naar consult rond een bepaalde
expertise ter
problematiek/thema
ondersteunin
= verbinden van vraag en aanbod, NIET
g van de
casusgebonden
teams
Ondersteunin
RADAR CARE-team:
g naar teams
● Telefonisch advies en consult
omtrent een
● Teamondersteuning als proefproject (algemeen en
algemeen
casusspecifiek, vorming?)
thema en
● Casusgebonden teamondersteuning – advies en
casusgebond
consult tav GI, consulenten etc…
en
● binnen langere begeleidingstrajecten: psychoeducatie, advies en consult aan betrokken actoren
in zorgtrajecten.
RADAR CRISIS:
● Casusgebonden teamondersteuning
RADAR CONNECT 0-4 jaar (= vroegdetectie en
interventie)
● Telefonisch consult
● Vraag gestuurd, casusgebonden
(team)ondersteuning – beperkt in tijd
● CONNECT 0- 4 kan ook indicatie maken voor
outreach?

RADAR CONNECT 14-25 jaar (= vroegdetectie en interventie)
● Telefonisch consult,
● Casus- en themagebonden teamondersteuning
● enkel jongeren met psychosegevoeligheid en/of
middelengebruik
● regio Gent-Meetjesland, regio Waas & Dender,
regio Aalst
FIORETTI (= doelgroep DD tot 16j)
● vlaanderen
● advies en consult t.a.v. GI, K-diensten
● Ondersteuning teams binnen VAPH, BJB en
Bijzonder Onderwijs (van indicatie tot nazorg)
● 1vte - zorgtoeleiding
DE STEIGER 16-25j (=doelgroep DD)
● O-VL, W-Vl. en Vl-Brab.
● advies en consult t.a.v. GI, K-diensten
● ondersteuning teams binnen VAPH, BJB en
bijzonder onderwijs (van indicatie tot nazorg)
UZ Gent Outreach
● Op casusniveau
● Teamondersteuning
● Trajectondersteuning Bv. ASS
Karus k en for-K
● Casusgebonden advies, consult
● teamondersteuning tijdens opnametraject
PC Gent-Sleidinge:
● casusgebonden en algemeen/themagebonden
● Telefonisch, teamondersteuning, vorming,
intervisie, supervisie, psycho-educatie,..)
● via regulier outreach en via CROSSOVER
● Provinciaal als gevolg van trajecten vertrekkende
uit regio Gent-Eeklo en GI
RKJ - De Sleutel
● Inschattingsgesprekken
● Wrap around (i.k.v. Radar Crisis)
● Kennismakingsbezoeken
Vraag naar
RADAR Crosslink:
een
● Ondersteuning van teams, organisaties, sectoren in
loketfunctie (=
de weg naar consult rond een bepaalde
matchen
problematiek/thema

tussen vraag
en aanbod).
Nood aan 1
duidelijk
aanspreekpu
nt.

ZOV

Tijdig inzetten
van GGZexpertise ter
ondersteunin
g van de
teams
Ondersteunin
g naar teams
omtrent een
algemeen
thema en
casusgebond
en

= verbinden van vraag en aanbod, NIET
casusgebonden

CGG ZOV – KJ-team:
● Intervisie: 2 halve dagen/maand tot 2018 met
uitzondering van de schoolvakanties
● Telefonisch consult
PCGS
● casusgebonden en algemeen/themagebonden
● Telefonisch, teamondersteuning, vorming,
intervisie, supervisie, psycho-educatie,..)
● Via inzet van de CROSSOVER-methodiek
CGG-ZOV - Team Preventie en vroeginterventie alco,
drugs, gamen en gokken (PISAD)
● Lerend netwerk Ronse – Oudenaarde – (Zottegem)
● Preventie
● Coaching bij het uitwerken van een alco en
drugbeleid op maat
“Wij zien de noodzaak in om te investeren in bijzondere jeugdzorg omdat we
merken dat alcohol- en druggebruik daar een realiteit is waar je niet omheen
kan. Uit onderzoek weten we dat jongeren in de bijzondere jeugdzorg een
specifieke risicogroep zijn voor middelenproblemen. Vaak is er ook sprake
van middelengebruik in de context. Recente cijfergegevens tonen aan dat
deze jongeren meer ervaring hebben met middelengebruik en er vaak ook
vroeger mee beginnen dan een doorsneepopulatie scholieren. "

GentMeetjesland

RADAR Crosslink en ZCMM:
● Intervisie voor consulenten SDJ
● Geen artsen
Tijdig inzetten
van GGZRCGG
expertise ter
● Teamondersteuning BJB (werkondersteuning t.a.v.
ondersteunin
intermediairen) (0,3 vte)
g van de
● Casusgebonden consult ambulant
teams
Ondersteunin
g naar teams CGG Eclips
omtrent een
● Tijdig inzetten van GGZ-expertise ter
algemeen
ondersteuning van de teams: casusgebonden
thema en
telefonisch consult
casusgebond
● Inzet van specifieke expertise rond alcohol, drugs,
en
gamen en gokken: preventie + coaching bij het
uitwerken van een alcohol- en drugbeleid

● Inzet van specifieke expertise rond
suïcidepreventie: preventie + coaching bij het
uitwerken van een suïcidepreventiebeleid
PCGS
● Telefonisch casusgebonden advies en consult
● vorming
● Themagerichte of casusgebonden
teamondersteuning
Via Reguliere Outreach en CROSSOVER
CGG Waas en Dender
KJ-teams:
● Casusgericht telefonisch consult
● Teamondersteuning indien aangewezen
CGG Waas en Dender Preventiewerking:
lerende netwerken (intervisie binnen BJB mbt
alcohol/drugs/gamen)

Waas en Dender

Tijdig inzetten
van GGZexpertise ter
ondersteunin
g van de
teams
Ondersteunin
g naar teams
omtrent een
algemeen
thema en
casusgebond
en

CGG De Drie Stromen
● Vraag gestuurd, casusgebonden telefonisch
consult
● Vraaggestuurd en casusgebonden
teamondersteuning
AZ Nikolaas + CGG Waas en Dender
Schoolbezoeken van therapeuten en kinderpsychiater
CAR-netwerk Waas en Dender
(CAR in Wetteren, Zele, Buggenhout, Beveren , SintNiklaas, Lokeren, Bornem)
● 0-18 jaar
● Outreachend casusgebonden consult en advies
tav. verpleegkundigen K&G opvoeders,
leerkrachten, onthaalouders, begeleiders,… ook
tav.
KDV, scholen voor gewoon en buitengewoon
onderwijs ,
Steeds vertrekkend vanuit een biopsychosociaal
referentiekader (ICF-WHO)

Module 2 en 3
Diagnostiek (=jeugdpsychiatrisch diagnostisch onderzoek i.f.v. behandeladvies en bepaling van
zorgintensiteit)
en behandeling (= ambulant of mobiel; enkel op vraag van de jongere, indien mogelijk zijn context, en
jeugdhulpvoorziening)

Regio

Vraag
Nood aan
medicamenteuze
ondersteuning

Huidig aanbod
CAR
● Er zijn 21 CAR verspreid in OostVlaanderen
● Steeds vertrekkend vanuit een
biopsychosociaal referentiekader
● Categoriale en handelingsgerichte
diagnostiek
● Interventies (zowel diagnostiek,
behandeling als contextbegeleiding)
kunnen aan huis, op school,… maar
gebeuren momenteel sporadisch wegens
beperkingen vanuit huidige rigide
revalidatieovereenkomst
UZ Gent
● Diagnostiek via klinische blik
● Behandelend optreden: samen met team
aan de slag

OostVlaanderen

RADAR - CARE
● Diagnostiek in ruimere zin:
procesdiagnostiek, aanvullend op andere
partners.
● SEO - afname op indicatie binnen
behandeltraject
● Inschuiven specifieke ondersteuning bij
moeilijkheden op school
● Behandeling in samenwerking
met/aanvullend op andere partners
Karus
● Beperkt aanbod ambulante consultaties
kinderpsychiater
PCGS
● Outreachende diagnostiek en behandeling:
kortdurende interventies, behandeling via
een traject- jongere en zijn context/
omgeving- over voorzieningen heen

● via reguliere outreach en Crossover
FIORETTI (tot 16 j.) – DE STEIGER (vanaf 16 j.):
doelgroep DD.
● Behandeling en diagnostisch werk ter
plekke in samenwerking met het
verwijzende/ontvangende team.
RKJ - De Sleutel
Multidisciplinaire diagnostiek via klinische blik
RADAR Crosslink
● Biedt casusgebonden oriëntatie: gericht op
partners 0de en 1ste lijn om samen met
hen een gepast GGZ-aanbod voor een
kind/jongere te vinden (diagnostiek en/of
behandeling)
Nood aan
medicamenteuze
ondersteuning

PCGS
● Model crossover werkt outreachend zowel
naar diagnostiek en behandeling
CGG-ZOV – KJ-team (behandeling van
psychische/psychiatrische problematiek)
● Cliëntoverleg van lopende trajecten
mogelijk in de voorziening

ZOV

CGG ZOV - Team preventie en vroeginterventie
alcohol, drugs, gamen en gokken
● Outreachend aanbod voor begeleiding
mogelijk
Nood aan
medicamenteuze
ondersteuning

RCGG
Momenteel geen outreachende diagnostiek en
behandeling
PCGS
Model crossover werkt outreachend zowel naar
diagnostiek en behandeling

GentMeetjesland

CAR

Waas en
Dender

Nood aan
medicamenteuze
ondersteuning

AZ Nikolaas
● Momenteel geen outreachende diagnostiek
CGG De Drie Stromen
● Vraaggestuurde diagnostiek, in kader van

behandeling in leefgroep - ambulant
● Ambulante behandeling in reguliere
werking
CAR netwerk Waas en Dender
(CAR in Wetteren, Zele, Buggenhout, Beveren,
Sint-Niklaas, Lokeren, Bornem)
● Categoriale en handelingsgerichte
diagnostiek
● Interventies (zowel diagnostiek,
behandeling als contextbegeleiding)
kunnen aan huis, op school,… maar
gebeuren momenteel sporadisch wegens
beperkingen vanuit huidige rigide
revalidatieovereenkomst

Bijlage 2 Inventaris residentiële jeugdhulpvoorzieningen die beroep doen
op outreachfunctie van de geestelijke gezondheidszorg
1. Outreach Vlaanderen, elfde projectjaar 17 - 18
Residentiële voorzieningen:
1. Alle private partners Bijzondere Jeugdzorg, regio Gent- Eeklo, tevens inzet CROSSOVERmethodiek binnen ZOV, residentiële voorzieningen:
● Gent- Eeklo
1. OOOC Luein
2. De Bries (OBC De Waai + OOOC Jongerenhuis)
3. Begeleidingstehuizen: De Kerhoek, De Betsberg, Blij Leven(MFC Meetjesland), Lionshulp,
Stappen, Steevliet, Liaan, Martens-Sotteau, Sint Jan-Baptist
4. RKJ De Sleutel
● ZOV
5. OOOC Glorieux
6. Begeleidingstehuizen: de Kiezel, Home Sint Elizabeth, ’t Roborstje, Rozengaard,
Kindervreugd, Huize Ten Berg, de Mee-ander, Raveling, Kruishoutem, Magnolia, Ter
Muren
2. GI De Zande, campi Ruiselede, Wingene en Beernem
In functie van zorgtrajecten en nazorg vanuit de private voorzieningen en GI De Zande, werd tevens
samengewerkt met andere voorzieningen VAPH/ Jeugdzorg binnen Oost-Vlaanderen.
Aanmeldingsgegevens (geïntegreerde cijfers van private en GI De Zande)
Casussen 11de
projectjaar

aantal
aanmeldingen

Outreach

CROSS

begeleidingen

OVER

Crisis

N=113

N=42 (private)

N=5

(GI en private)

N= 148 (GI)

(TNT private)

Totaal

N=310

N=2
(opnames, De
Zande)
Nieuw opgestarte
casussen

N=34

N=33 (private)

N=3

(GI en private)

N= 187 (GI)

(TNT private)
N= 2
(opnames De

N=259

Zande)

Overgedragen en
geheractiveerde
casussen uit 11e
projectjaar

N=52

N = 18

(GI en private)

(GI en private)

Tot. aantal
begeleidingen

N=86

N=238

NVT

N=70

N=5

N=329

(52+34)

Er werden 176 aanvragen ingediend voor een psychiatrisch consult in kader van outreachbegeleidingen en CROSSOVER voor de private voorzieningen, waarvan er 38 geannuleerd werden:
138 consulten zijn effectief doorgegaan. Binnen de CROSSOVER-cijfers De Zande zitten tevens de
psychiatrische consulten. De cijfers zeggen niets over de gewichten van de casussen: een
outreachbegeleiding betreft zowel een behandelingstraject (langerdurend) van een jongere als
teamondersteuning (consult & advies).
Enkele kenmerken opgestarte outreachcasussen (N=34)
7. Aard van de aanmeldingsklachten

Aanmeldingsklacht
Trauma in thuiscontext
Hechtingsproblematiek
Middelenmisbruik/ontwenning/herval/vermoeden
Persoonlijkheidsproblematiek
Suïcidaliteit/zelfmoordgedachten/zelfmoordpoging
Depressieve kenmerken/depressie/voelt zich zeer slecht
Moeilijk gedrag/verzet / gedragsmoeilijkheden
Autisme/autismespectrumstoornis
Fugues
ADHD
Agressie en dreiging t.a.v. derden
Context weinig draagkracht
KOPP
Liegen
Manipuleren
Mentale beperking
Neiging tot crimineel gedrag
Schoolweigering
Separatieangst

Prevalentie in
%
26,47
23,53
17,65
17,65
17,65
11,76
11,76
8,82
8,82
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88
5,88

Slachtoffer van mishandeling (seksueel, fysiek,)
Zelf vraag naar therapeutische ondersteuning
Dreigende escalatie
Fantasieverhalen
Gebrek aan impulscontrole
Gesloten/ondoorgrondelijk/stelt zich moeilijk open/ klapt dicht
Impulsiviteit-hyperactiviteit/druk/storend afleidend gedrag/chaotisch
Impulsiviteit-hyperactiviteit/druk/storend afleidend gedrag/chaotisch
Parentificatie
Problemen met relaties
Stelt zich onbereikbaar op/ moeilijk bereikbaar
Stemmingswisselingen
Trauma
Verdringt emoties
Vraagt zelf om ondersteunende gesprekken
Zit in loyaliteitsconflict

5,88
5,88
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94
2,94

8. Leeftijd: tussen 12 en 21 jaar
9. Geslacht: 39,5% van de aangemelde jongeren zijn jongens, 60,5% meisjes
10. KOPP: Bij 58,1 % van de begeleide jongeren is geweten dat ze KOPPkinderen zijn (inclusief alcohol- en drugmisbruik door ouder).
11. Geografische spreiding

12. Onderwijsniveau

2. RCGG Deinze-Eeklo-Gent
Het project ‘Werkondersteuning BJB’ is opgestart in 2010 en is beëindigd in maart 2019.
Drie medewerkers werden vrijgesteld a rato van samen 0,25 VTE voor teamondersteuning aan 6
voorzieningen BJB uit de regio Gent-Eeklo die ingetekend hadden voor dit aanbod (VZW Steevliet
Campus Melle, Begeleidingscentrum Stappen, Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg Sint-Jan
Baptist, Dagcentrum De Pedaal, Dagcentrum De Totem, Multifunctioneel Centrum Meetjesland).
Hoofddoelstelling was de volgende: “Voorzieningen Jongerenwelzijn verwerven, als aanvulling op hun
eigen pedagogische competentie, inzichten en deskundigheid t.a.v. kinderen/jongeren op het vlak
van ernstige psychische/psychiatrische problemen”. Dit aanbod richtte zich dus exclusief op
intermediairen via outreachende teamondersteuning, als onrechtstreekse methodiek om
kinderen/jongeren met GG-problematiek in de voorzieningen vooruit te helpen. Het was aanvullend
op het aanbod ambulante hulpverlening van deze kinderen/jongeren in het RCGG.
De frequentie van teamondersteuning werd op maat met elke voorziening afgesproken (meestal 2tot 4-wekelijks). Er werd een (aanpasbare) frequentie structureel afgesproken, om te vermijden dat
de teamondersteuning enkel ingeroepen werd bij dringende situaties.

3. RADAR CARE
Betrokken residentiële voorzieningen (op een totaal van 122 openstaande begeleidingen – maart
2019):
NAAM VOORZIENING
MFC Heynsdaele
MFC Sint-Jozef
MFC Sint-Lodewijk
MFC Sint-Gregorius
MFC Wagenschot
MFC Heynsdaele
MFC Hagewinde
MFC De Triangel
MFC Levenslust
DVC Heilig Hart
MFC Meetjesland
Begeleidingstehuis Indigo (VZW Lia)
Begeleidingstehuis Steevliet
Begeleidingstehuis Dageraad (Spoor 56 vzw)
Begeleidingstehuis Sint-Carolus (Spoor 56 vzw)
VZW Amon
VZW Stappen
Ter Muren (Ruyskensveld VZW)

Bij aanmelding Op dit moment
1
/
6
7
2
1
8
8
6
2
1
1
2
2
/
3
1
/
/
1
2
/
3
2
2
/
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1

Home Sint-Elisabeth
Kerhoek (VZW Apart)
De Betsberg (VZW Apart)
VZW De Steiger (Lokeren)
VZW Den Dries
JEZ11
BZW De Loper
Gemeenschapsinstelling De Zande
OBC De Waai
OOOC De Bries
CKG Sloeberhof
MPI De Oase
Internaat Het Punt
Internaat ’t Kasteeltje
Internaat Edugo
VZW Zonnehoeve
Tordale
De Dauw
CAW Mannenopvang Geraardsbergen
CAW Opvangcentrum Sint-Niklaas

3
1
/
1
/
/
/
8
1
2
1
1
2
1
1
/
/
/
/
/

/
1
1
1
1
1
1
8
1
1
/
/
3
/
/
1
1
1
1
1

Hulpvraag aan Care bij aanmelding bij bovenstaande begeleidingen (vaak zijn er meerdere hulpvragen
per aanmelding/begeleiding):
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Beeldvorming: 13
Individuele ondersteuning: 55
Teamondersteuning: 46
Brug over verschillende diensten heen: 8
Contextondersteuning: 34
Nadenken omtrent traject: 2
Schoolse ondersteuning: 12
Netwerk uitbouwen: 1
Medicamenteuze opvolging: 1

4. CGG ZOV
In de periode 2011-2018 tekenden volgende voorzieningen BJB in op het aanbod casusgebonden
intervisie van CGG-ZOV: Termuren (Erembodegem), De Vlier (Aalst), Ravelinge, Mee-Ander, Marbol,
De Kiezel, Home Sint Elisabeth, ACVA, en Tobias. Het aanbod bestond uit 2 halve dagen per maand
in niet-vakantieperiodes, waarbij per halve dag telkens 2 voorzieningen een casus inbrachten, er een
3de voorziening optrad als procesondersteuner, en CGG zowel een procesondersteuner als begeleider
aanleverde.
Het is niet mogelijk om exacte cijfers weer te geven van het aantal casusgebonden interventies in de
voorziening. Het kader is meestal een cliëntoverleg waarbij cliënt, context en betrokken hulpverlening

tot een afstemming proberen te komen; dit betreft complexe multiproblem gezinnen. Langdurige
therapeutische trajecten in de voorziening behoren niet tot het reguliere CGG-aanbod.
Het team preventie en vroeginterventie alcohol, drugs, gamen en gokken, biedt op vraag van de
voorzieningen, outreachende trajecten aan in de voorziening. Zij organiseerden in 2018 een
vormingsdag rond middelenmisbruik en startten met het Lerend netwerk Oudenaarde-Ronse-Zottegem
om voorzieningen te ondersteunen in het uitwerken van een drugsbeleid.
Er werd in 2017 een projectdossier ingediend om de samenwerking tussen CKG Glorieux en CGGZOV, vestiging Ronse, operationeel verder te kunnen uitwerken. Dit betrof een vraag naar middelen
om meer outreachend aanbod te kunnen doen, samen met teamintervisie en vorming. Dit dossier werd
niet goedgekeurd maar leidde tot een aantal overlegmomenten waarbij visie en werking gedeeld
werden. Er is kortdurend outreachend aanbod voor de infants (0-4 jaar) vanuit CGG naar CKGGlorieux, Daar wordt slechts sporadisch gebruik van gemaakt (2 keer in 2018).

Bijlage 3 - Genodigden en data schrijfgroepen
De schrijfgroepen vonden plaats op volgende data:
● 08/02/2019
● 14/02/2019
● 20/02/2019
Naam

●
●
●

27/02/2019
11/03/2019
13/03/2019

Organisatie/vertegenwoordiging

Karen Godfrin

Voorzitter schrijfgroep

Liesl Vereecke

Procesbegeleider ad-interim

Tom Elen

ACT - Jongerenwelzijn

Chantal Van den Broeck

vzw oudersparticipatie jeugdhulp Vlaanderen

Katrien De Breuck

vertegenwoordiging VAPH - sector

Leentje Paelinck

vertegenwoordiging CKG's

Dirk Aelbrecht

vertegenwoordiging Oost-Vlaamse CGG's

Filip Morisse

Fioretti

Machtelt Goossens

Werf 2

Kristof De Clercq

AZ Nikolaas

Gijs Mommerency

UZ Gent

Gino Ameye

Karus

Dr. Nathalie Raes

Karus

Janssens Christ’l

namens Oost-Vlaamse CKG's

Raoul De Cuyper

Outreaching Vlaanderen

Joris Cracco

ZCMM

Denis Helskens

PC Gent-Sleidinge

Jochen Claus

PC Gent-Sleidinge

Jan Vervaet

PC Gent-Sleidinge

Nancy Loosveldt

CGG ZOV

Bart Volders

CAR

Nick Van Hamme

CAR

Greet Van Mosselvelde (back-up Bart
en Nick)
CAR
Isabelle Quintens

Jongerenwelzijn

Ellen Coppens

Radar Crosslink

Eric Schoentjes

Netwerkpsychiater RADAR

Steven Belet

GI De Zande

Dieter Christiaens

Fioretti

Joris Van den Baere

vzw jeugdhulp Don Bosco (OBC De Waai - OOOC De Bries);

vertegenwoordiging BJB
Daphne Sasanguie

IROJ

Carine Eeckhout

Radar Crosslink

Leen Heyvaert

Radar Care

Griet Verbiest

PC Gent-Sleidinge

Annelien Coppieters

Project ervaringsdelen rond geestelijke gezondheid bij jongeren

Jan Loontiens

Fioretti

Delphine Mortier

PC Gent-Sleidinge

Kathy Colson

CGG De Drie Stromen

Bart Flobert

De Dauw

Bart Wouters

Karus

Dr. Sara Van de Winkel

RADAR CARE

Bijlage 4: Gedetailleerde informatie omtrent module 1 - 4 (zorgactiviteit,
functie, tijd, frequentie en evaluatie en nazorg)
Module 1 - Casusgebonden kennisuitwisseling
Zorgactiviteit

Functie

Tijd

Frequentie

Telefonisch advies

KJP of OR

1u

1+1

Casusbespreking/
supervisie

OR

2u

1+ max. 2

Casusoverleg

OR

2u

Op vraag

Evaluatie en nazorg
Terugbellen na 1 week en
toetsen
Telefonische beschikbaarheid
en bellen na 1 maand om te
toetsen
Telefonische beschikbaarheid
tussen overleggen door

OR = Outreachfunctie; KJP = Kinder- en jeugdpsychiater

Module 1 - Casusgebonden consult
Zorgactiviteit

Functie

Tijd

Frequentie

Evaluatie en
nazorg

KJP consult

KJP +
eventueel OR

1,5 u

Af te
spreken bij
consult

Af te spreken bij consult

Therapeutisch
consult

OR (1 of 2)

1,5u

1+ max. 2

Telefonische beschikbaarheid
en bellen na 1 maand om te
toetsen

CROSSOVER

KJP + OR of 2x
OR (en KJP consult)

4u + netwerkactiviteiten
(ontbrekende
mensen
bellen,
toeleiden,
enz.)

1+1

Telefonische beschikbaarheid
en bellen na een maand om
uitrol actieplan (schakeling) te
toetsen, terug inschuifbaar op
vraag (1 x), bijvoorbeeld
verfijnen zorgplan, overgang
andere voorziening, enz.

OR = Outreachfunctie; KJP = Kinder- en jeugdpsychiater

Module 3 behandeling
Zorgactiviteit
Individueel

Functie
OR

Tijd

Frequentie

Evaluatie en nazorg

1,5 u
Duur behandeling
moeilijk in te
schatten.
1u ouders
tweewekelijks
1u team

Wekelijks

3- maandelijkse evaluatie met
ganse zorgnetwerk.
Nazorg: warme overdracht,
nog enkele gesprekken,
toeleiding, telefonisch
contact,...

tweewekelijks
Gezin

OR

1,5u
Duur beperken tot
10 sessies

Wekelijks of
tweewekelijks

Evaluatie en verdere
opvolging met gezin/ jongere/
team of zorgnetwerk
bespreken.

Groep
jongeren

OR

1,5u
Veelal max. 10
sessies

Wekelijks of
tweewekelijks

Tussentijdse individuele/ of
met zorgnetwerk gesprek en
1 eindgesprek met jongere en
zorgnetwerk

Medicatie/
psychiatrisch

KJP +
eventueel
OR

1,5u

Af te spreken

Opvolgen effecten medicatie
in overleg af te spreken

OR = Outreachfunctie; KJP = Kinder- en jeugdpsychiater

Zorgactiviteit

Functie

Tijd

Frequentie

Consult

KJP of OR

x

Eerste
contact

Mobiel

KJP of OR
of
gezamenlijk

3u

(Semi-)
residentieel

KJP en OR

4u

OR = Outreachfunctie; KJP = Kinder- en jeugdpsychiater

Evaluatie en nazorg
Verder opvolgen en terug contact opnemen,
nabijheid en beschikbaarheid bieden,
schakelen naar mobiele of residentiële
Verder opvolgen en zorgpad bepalen,
eventueel schakelen naar modules 1,2 of 3

1+1

Tussentijds gesprek en eindgesprek met
jongere/ context/ team, grote beschikbaarheid,
verder opvolgen en zorgpad bepalen,
eventueel schakelen naar modules 1, 2 of 3

Bijlage 5 Organisatiemodel Ondersteuningsteam private jeugdhulp

Bijlage 6: Overeenkomst samenwerking PCGS jongerencluster en GI De
Zande

Bijlage 7: Ministerieel besluit toekenning subsidie aan PCGS voor
outreachende werking t.a.v. jeugdhulpvoorzieningen

