


GGZ kinderen & jongeren (0-18j) 

Eerstelijnszone Regio Menen 
 

Urgentie (Enkel indien levensbedreigend. Onmiddellijke inschatting nodig): 
Spoeddienst algemeen ziekenhuis (vooraf telefonisch contact), politie, ambulance  
 

Crisis (niet levensbedreigend): 
1. Wie uit het bestaand netwerk kan u helpen? 

0e lijn: Familie, vrienden, buren, leerkrachten, … 
1e lijn: Huisarts, 1G1P, CLB, CAW/JAC, TEJO, eerstelijnspsycholoog 
2e lijn: CGG, CKG, Privépsycholoog, Kompas/De Sleutel/DET 
Indien de crisisvraag de expertise en draagkracht van het bestaande netwerk overstijgt, kan er gebeld worden naar het crisismeldpunt. 
 

2. Crisismeldpunt West-Vlaanderen 
Crisissituatie die niet kan opgevangen worden door de betrokken partners. Vraagverheldering gebeurt met de meldpuntmedewerkers.  

050 33 77 40 
De crisismeldpuntmedewerker zal in samenspraak met u bekijken welke hulp aangewezen is. De aanmelder brengt ouders en jongere minstens op de 

hoogte van de aanmelding. Volgende stappen zullen door de meldpuntmedewerker samen met u bekeken worden: 

1.  Vraagverheldering 
2. Bevraging toestemming ouders en kind/jongere 
3. Consult en/of toeleiden naar mobiele hulp, dagbehandeling of crisisopname 
 

Zorgwekkend (niet crisis): 
3.1 Advies: 
Consult en advies voor wie met inhoudelijke vragen zit over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) psychische problematiek en voor wie zijn 

weg zoekt naar de meest geschikte hulp: 

WINGG Crosslink: 051 69 10 60 - bereikbaar op ma/di/woe/do van 10u30 tot 12u30 
Het Drugs Expertiseteam (DET) – Kompas: 0473/53 57 98 – weekdagen van 8u30 tot 12u. www.kompasvzw.be 
 

3.2 Begeleiding: 
1e lijn: 
Eerstelijnspsycholoog: Snelle opstart van terugbetaalde sessies. Inschatting maken van problemen en vermijden dat deze evolueren tot een ernstige of 
chronische problematiek. www.elpen.be  
 

1 gezin 1 plan Konekti 
Gezinsondersteuning: Vraaggericht vanuit de gezinnen, netwerk- & krachtgericht, max. 4 maanden in samenwerking met verwijzers. 
Eerstelijnspsychologen: Ambulante, kortdurende (een 4-tal sessies, max. 8), vlot toegankelijke, snel inzetbare en generalistische zorg aan kinderen, 
jongeren en hun gezinnen met niet-complexe psychische klachten.  
Konekti: 056 24 16 26 bereikbaar op ma/di/do 9u tot 12u of op www.konektizwvl.be  
 

CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)  
Vind betrokken CLB via www.onderwijskiezer.be 
  

CAW/JAC (Centrum Algemeen Welzijnswerk/Jongeren Advies Centrum) 

CAW Menen: 056 51 44 13 
JAC Menen en Kortrijk: 0800 13 500 
CAW Kortrijk: 056 53 21 51 
  

TEJO (Therapeutische begeleiding voor jongeren) 
Laagdrempelige kortdurende (+/-10 sessies) therapie door vrijwilligers voor kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar. Deze therapie kan anoniem en 

zonder toestemming van de ouders. 

TEJO Kortrijk: 0468 21 11 82 
 

2e lijn: 
CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg) 
CGG Mandel en Leie: 056 23 00 23, aanmelding door hulpverlener bereikbaar op ma/woe van 9u30 tot 12u en do van 14u tot 15u30 
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/ 
 

CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) 
Diagnostiek en multidisciplinaire behandeling bij kinderen met een (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek. 

CAR Heule: 056 36 10 20 
 

Privépsycholoog: Vind een privépsycholoog in je buurt op www.desocialekaart.be. 
 

Drughulpverlening 
Ambulante Drugzorg Kompas Antenne Menen: 056/51 44 13 www.kompasvzw.be 
 
VDIP 
Advies en consult, coaching, vroege detectie en vroege interventie, uitbouw aanklampende zorg, toeleiding naar de geestelijke gezondheidszorg voor 

cliënten (vanaf 14 jaar) met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem: 056 23 00 23 
 

 

3e lijn: 
WINGG 
Care: Jongeren met een complexe psychische problematiek waarbij de 1e lijn en 2e lijn hulpverlening vastloopt en waarbij mobiele hulpverlening 

http://www.kompasvzw.be/
http://www.elpen.be/
http://www.kompasvzw.be/


noodzakelijk is.   

Ampel: Jongeren met een complexe psychische problematiek en bijkomende verstandelijke beperking waarbij de 1e lijn en 2e lijn hulpverlening vastloopt 

en waarbij mobiele hulpverlening noodzakelijk is.   

Casusoverleg: Netwerkvorming bij complexe, vastgelopen trajecten. 

Voor aanmeldingen zie www.wingg.be 
 

 

Residentiële dienst drughulpverlening  
Kompas residentieel : 056/20 20 74 www.kompas.be 
 

 

Residentiële dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie 
Brugge: AZ Sint-Lucas: KAS: 050 36 99 00 
Kortrijk: PZ Heilige Familie: De Korbeel: 056 24 52 59 
Pittem: Kliniek Sint-Jozef: 051 46 70 41 
TWOAPE: dagbehandeling:  Ieper (8-14j): 057 35 69 30, Roeselare (6-18j): 051 23 73 41, Pittem (14-18j): 051 63 81 70            

Uitgebreide info op www.wingg.be 
 

 

http://www.wingg.be/
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http://www.wingg.be/

