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 Template voor de beschrijving van het programma Langdurige zorg 

1. Naam van het netwerk 
WINGG – West-Vlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen, jongeren en hun 
context.  

2. Netwerking in functie van het programma Langdurige zorg 
Op aangeven van het netwerkcomité WINGG stelde de netwerkcoördinator een kerngroep samen om 
de template Langdurige zorg verder uit te werken. De samenstelling van de Kerngroep Langdurige Zorg 
en het algemene overzicht van de 8 overlegmomenten zijn terug te vinden in bijlage 1. 
Er werd ditmaal gekozen om in een beperkt samengestelde Kerngroep Langdurige Zorg een 
conceptnota uit te werken. Uit de eerdere ervaring met de Werkgroep Crisiszorg stelden we vast dat 
een ruime werkgroep veel verschillende ideeën met zich meebrengt, die niet altijd vlot af te stemmen 
zijn op elkaar. Het verzamelen van de ideeën is erg boeiend en zinvol, maar neemt ook veel schaarse 
tijd in beslag. De opmaak van een conceptnota combineerden we met een dubbele actieve 
participatiemogelijkheid naar de partnersectoren:  

(1) Vooreerst hielden we een kwantitatieve en kwalitatieve bevraging van de verschillende 
hulpverleningssectoren rond het bestaande zorgaanbod dat zowel ambulant, mobiel, semi- 
residentieel en residentieel georganiseerd wordt. Op die manier kreeg de Kerngroep LDZ zicht 
op bestaande hiaten en lacunes in het huidige zorgaanbod, werd nagedacht over welke 
doelgroepen prioriteit dienen te krijgen binnen WINGG en hoe een goede samenwerking met 
de verschillende partners van WINGG uitgebouwd kan worden. De vragenlijst kan u 
terugvinden in bijlage 2.  

(2) Daarnaast organiseerden we een Reflectiedag waarop zowel alle hulpverleningssectoren 
uitgenodigd werden die werken met kinderen en jongeren met een complexe meervoudige en 
ernstige problematiek en hun gezinnen, evenals verschillende contextvertegenwoordigers en 
de 6 West-Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen. De Reflectiedag vond plaats 
op vrijdag 19 februari 2016 te Kortrijk en verwelkomde 70 partners uit verschillende sectoren. 
Zie bijlage 3 voor de inschrijvingslijst. De Kerngroep LDZ stelde een programma samen dat 
prioritair tot doelstelling had om de input van de verschillende partners maximaal te capteren 
en te integreren in de uitwerking van het programma Langdurige zorg. Het programma van de 
Reflectiedag vindt u in bijlage 4. Er werden heterogeen samengestelde themagroepen 
georganiseerd waar samen met een moderator rond drie concrete thema’s werd 
gediscussieerd: prioritaire doelgroepen, noodzakelijke aanvullingen en samenwerking tussen 
WINGG en bestaand aanbod. Na de themagroepen werden 5 doelgroeptafels gehouden rond 
volgende doelgroepen: infants, mentale beperking, verslaving, scharnierleeftijd en justitiële 
jongeren. De feedback vanuit deze themagroepen en de input die tijdens de doelgroeptafels 
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gegeven werd rond de specifieke doelgroepen werd geïntegreerd in de uitwerking van de 
template Langdurige zorg. 

Net zoals bij het programma Crisiszorg willen we verder investeren in het realiseren van een structurele 
inspraak en empowerment van kinderen, jongeren en hun context. Ons netwerkcomité is intussen 
vervolledigd met een context- en een cliëntenvertegenwoordiger die vanaf april 2016 zal deelnemen 
aan het netwerkcomité (momenteel op buitenlandse stage). De eerste input van context- en 
cliëntvertegenwoordiging wijst erop dat jongeren die regelmatig geconfronteerd werden met 
hulpverleningsbreuken aangeven vooral nood te hebben aan een vertrouwensfiguur die continuïteit 
biedt en aan iemand die hun hulpverleningstraject mee opvolgt (cf. zorgcoördinatie, casemanagement, 
trajectbegeleiding).  
Verder maken de netwerkcoördinator en de coördinator van For K De Patio deel uit van de stuurgroep 
‘Intersectoraal Zorgnetwerk W-O-Vl’ en van de Werkgroep Operationalisering van datzelfde 
hulpprogramma. De netwerkcoördinator is gemandateerd lid van het IROJ West-Vlaanderen en van het 
Beleidscomité rond justitiële jongeren in Oost- en West-Vlaanderen, met een actieve wisselwerking 
tussen het netwerkcomité WINGG en de genoemde overlegfora. 
 

3. Huidig langdurig zorgaanbod  
Hoewel we er zeker van zijn dat elke dienst of voorziening die met minderjarigen werkt op een gegeven 
moment in aanraking komt met kinderen en jongeren die binnen de doelgroep van dit zorgprogramma 
te situeren zijn, kiezen we ervoor om een overzicht te geven van die diensten die op een vrij structurele 
manier hun zorgaanbod openstellen voor kinderen en jongeren met een complexe, meervoudige en 
ernstige problematiek en vanuit de specifieke noden van die doelgroep een assertieve zorg aanbieden. 
Kinderen en jongeren die nood hebben aan een langdurig zorgaanbod komen in aanraking met een 
hele resem aan diensten en het is dan ook een uitdaging te bepalen welke diensten wel of niet een 
aanbod doen ten aanzien van de doelgroep. Net zoals een objectieve identificatie van de doelgroep op 
zich geen ook eenvoudige opdracht is. In het rapport ‘Concept zorgcircuit kinderen en jongeren met een 
psychiatrische of gedragsproblematiek en een verstandelijke handicap’1 uit 2010 blijkt namelijk dat: “de 
criteria voor het diagnosticeren van afzonderlijke componenten (i.c. psychiatrische of 
gedragsproblemen en een verstandelijke handicap) ontoereikend zijn om de problematiek als gevolg 
van een combinatie van beide componenten in kaart te brengen. Een adequate objectieve afbakening 
van de doelgroep is dus niet mogelijk, maar tegelijk ook niet wenselijk. Deze kinderen en jongeren vallen 
overal uit de boot en hun problematiek is dermate complex en wezenlijk multidimensionaal dat enkel 
een integratieve benadering van elke individuele casus wenselijk en mogelijk is.”  
Het overzicht in bijlage 5 is vanuit die insteek eerder exemplarisch op te vatten en niet-exhaustief. 
WINGG profileert zich in eerste instantie als een integrerend netwerk waarbij elke dienst die een aanbod 
heeft voor de doelgroep in kwestie geïncludeerd wordt. Zoals het op de Reflectiedag werd geopperd 
door een deelnemer: “We moeten niet enkel denken over wat WINGG voor ons kan doen, maar ook 

                                                        
1 PopovGGZ vzw en vzw Overlegplatform GGZ W-Vl, 1 maart 2010 
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hoe wij ons binnen het netwerk kunnen openstellen of aanpassen om een zo goed mogelijke zorg te 
bieden voor de doelgroep. Want uiteindelijk zijn we allemaal WINGG…”.  

De afspraken die we maakten met betrekking tot het huidig langdurig zorgaanbod vertrekken vanuit de 
fundamentele netwerkgedachte. Daarbij integreren we het bestaande aanbod binnen een ‘langdurig 
zorgnetwerk’ op provinciaal niveau en organiseren we de mobiele, assertieve hulpverlening op zo’n 
manier dat die het bestaande aanbod verbindt, ondersteunt en – waar nodig – een aanvullend aanbod 
uitwerkt. Centraal in de conclusies van de participatie-oefeningen die we deden is dat partners met een 
langdurig zorgaanbod (1) de nood uitspreken aan een partner/co-piloot met GGZ- expertise in wat zij 
op vandaag al aanbieden en waar zij met hun werking sterker in kunnen worden en (2) op zoek zijn 
naar een GGZ-partner die hen ter plekke ondersteunt en ook de handen vuil maakt wanneer situaties 
dat vragen.  
 

4. Missie en visie m.b.t. het programma langdurige zorg  
Algemene doelstelling/missie 
Uitbouwen van een zorgprogramma ‘Langdurige zorg’ in de provincie West-Vlaanderen. Het doel 
bestaat erin door intensieve samenwerking en netwerking een betere en meer continue hulpverlening 
te voorzien die gebaseerd is op de noden van het kind, de jongere en zijn context. Doelgroep zijn 
kinderen en jongeren met een ernstige, complexe en meervoudige problematiek. Mobiele, assertieve 
hulpverlening wordt als bijkomende methodiek ingezet in het bestaande aanbod zodat steeds de meest 
geschikte hulpverleningsvorm kan aangeboden worden overeenkomstig het subsidiariteitsprincipe. 
We werken binnen een provinciaal kader een globaal en geïntegreerd zorgprogramma uit dat 
intersectoraal georiënteerd is en gelinkt is met de verschillende andere zorgprogramma’s van het 
netwerk.  
 
Visie 
Kinderen en jongeren met een ernstige, complexe en meervoudige problematiek maken het moeilijk 
voor één voorziening (of zelfs één sector) om de volledige zorg op zich te nemen. Dit resulteert vaak in 
grote druk op jongeren, hulpverleners en voorzieningen waardoor soms breuken ontstaan in de 
zorgtrajecten van kinderen en jongeren. Deze zorgdiscontinuïteit zet daarbij vaak een proces in gang 
waar in de eerste plaats een ‘oplossing’ wordt gezocht voor een prangende probleemstelling en de 
jongere niet meer centraal staat. Met het programma Langdurige zorg werken we preventief om breuken 
in het zorgtraject te vermijden en investeren we in het bestaande zorgtraject van deze jongeren door 
zowel de kinderen, jongeren en hun context zelf te begeleiden – wanneer het basisaanbod niet (meer) 
voldoende blijkt – als door de voorzieningen te ondersteunen die al betrokken zijn in de zorg voor deze 
cliënten. Op die manier streven we naar een meer continue hulpverlening en empowerment van binnen 
uit.  
 
WINGG wil in het programma Langdurige Zorg volgende doelstellingen realiseren: 

1. Het programma Langdurige zorg is intersectoraal georganiseerd en georiënteerd.  
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2. Het programma Langdurige zorg is complementair aan het bestaande basisaanbod.  
3. Er is een samenwerking gerealiseerd met het Intersectorale Zorgnetwerk in Oost- en West-

Vlaanderen. 
4. Een aanbod voor specifieke doelgroepen is uitgebouwd.  
5. Continue zorg-op-maat en cliëntparticipatie wordt gegarandeerd door casemanagement op 

cliëntniveau.  
6. Het programma Langdurige zorg voorziet in de 4 vooropgestelde functies (cf. De Gids): 

a. Screening en oriëntatie 
b. Diagnostiek 
c. Behandeling 
d. Uitwisselen en samen inzetten van expertise 

7. De werking van het programma Langdurige zorg staat organisatorisch op punt.  
8. Het programma Langdurige zorg organiseert een systematische opvolging en bijsturing van 

haar werking via een uitgebouwd evaluatiesysteem. 
9. Er wordt een duidelijke communicatiestrategie gevolgd met alle belangrijke 

stakeholders/intersectorale partners. 
 

Kritische succesfactoren: 
- Het mandaat vanuit de GGZ-sectoren verwerven om een stevige intersectorale samenwerking 

en netwerking op te zetten 
- Verwachtingen vanuit de intersectorale partners voldoende capteren en daaraan proberen te 

beantwoorden 
- Aansluiting maken met de andere zorgprogramma’s 
- Aansluiting maken met de gespecialiseerde (en/of) residentiële zorg (interprovinciaal waar 

nodig) 
 

5. Beschrijving van het programma langdurige zorg 
 

5.1. Inhoudelijke ontwikkeling van het programma Langdurige zorg  
Bij de ontwikkeling van het programma Langdurige zorg hebben wij in eerste instantie de 
uitgangspunten van het Nationaal Plan 2015-2020 gevolgd: het ‘stepped care model’, het ‘collaborative 
care model’ en het ‘balanced care model’. We onderschrijven het belang van deze modellen en 
integreren hen zowel in de inhoudelijke als in de organisatorische ontwikkeling van het zorgprogramma.  
De eigenheid van de doelgroep van kinderen en jongeren met een ernstige, complexe en meervoudige 
problematiek en de integratieve benadering van deze doelgroep die we eerder benadrukten, vereist een 
zorgprogramma met een uitgesproken intersectoraal karakter. In die zin is het model van ‘collaborative 
care’ een eerste leidraad om de bestaande expertise in de verschillende disciplines en organisaties te 
inventariseren, te erkennen en op zoek te gaan naar een werkingsmodel waarbij we deze kunnen 
versterken of waarbij we specifieke lacunes kunnen helpen wegwerken. WINGG integreert het huidige 
intersectorale aanbod binnen een provinciaal zorgnetwerk en zet in op (de organisatie van) 
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zorgcontinuïteit voor de kwetsbare groepen waarvoor aan de aanbodzijde van de hulpverlening weinig 
voorhanden is. Daarbij hebben we aandacht voor de ondersteuningsvragen van voorzieningen die zich 
engageren voor een moeilijke doelgroep en stimuleren we de reflex om gezamenlijke, intersectorale 
zorgtrajecten te ontwikkelen. 

Realiseren van een ambulante en (semi-)residentiële langdurige zorg 
Binnen het zorgnetwerk zijn er heel wat diensten die zich richten op kinderen, jongeren en hun context 
en een aanbod ontwikkelden dat al dan niet volledig binnen het programma Langdurige zorg kan 
opgenomen worden. Hierbij merken we terugkerend de fundamentele vraag op van de verschillende 
diensten om ondersteund te worden bij het engagement dat ze willen opnemen ten aanzien van de 
kwetsbare doelgroep. We stellen in het algemeen een grote bereidheid vast om via samenwerking na 
te gaan op welke manier diensten kunnen bijdragen tot het versterken van het netwerk langdurige zorg 
en op welke manier zij tegelijkertijd zelf versterkt kunnen worden in de individuele zorgtrajecten waar zij 
deel van uitmaken. Vanuit een aantal Centra voor Ambulante Revalidatie is er bereidheid om de functies 
onderzoek, diagnostiek en behandeling te integreren in het aanbod langdurige zorg, maar komen ook 
signalen dat dit niet evident is binnen de huidige RIZIV-reglementering.  
De Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg engageren zich binnen de behandelingstrajecten die zij 
aanbieden waarbij ook zij verbinding zoeken met andere noodzakelijke expertises (o.m. vanuit tekort 
aan kinderpsychiater(uren)). Complexe dossiers op het interval VAPH-psychiatrie-justitie bereiken hen 
vooral in een voortraject of op jongere leeftijd van de cliënt waardoor zij vaak het eerste GGZ-
aanspreekpunt zijn voor het uitwerken van de verschillende functies (cf. Gids, 3.2.1 Functies). Binnen 
de CGG is er op heden ook heel wat expertise beschikbaar in het werken met subdoelgroepen (vb. 
Ampel rond verstandelijke beperking, Fronta rond seksueel grensoverschrijdend gedrag, PET in de 
uitbouw van patiëntentafels en coaching van de eerste lijn, JOVO als aanklampend aanbod voor 
jongvolwassenen die een hoog risico vertonen op het ontwikkelen van een psychiatrische stoornis).  
Zowel voor de CGG als voor de CAR geldt dat zij binnen hun aanbod in aanraking komen met jongeren 
die opgroeien in disfunctionele gezinssystemen of multiproblemgezinnen bij wie cumulatieve 
risicofactoren de kans op de ontwikkeling van psychopathologie exponentieel doet toenemen indien er 
niet met het gezinssysteem (ipv enkel met het kind) gewerkt wordt. In die zin vervullen deze diensten, 
samen met heel wat andere partners (CLB, huisarts, JAC,…) een cruciale rol in de vroegdetectie, de 
screening, het signaleren en oriënteren van jongeren met een complexe problematiek.  
K-diensten en de diensten voor drughulpverlening schakelen zich even goed in binnen het 
zorgprogramma met de ambulante en (semi-)residentiële behandelmogelijkheden die nu voorhanden 
zijn. Een goede afstemming binnen het netwerk moet ervoor zorgen dat de toeleiding tot een 
behandelopname (of een time-out/crisisopname) vooral ingezet wordt vanuit de aanwezigheid van 
behandeldoelstellingen en minder vanuit een acuut gevoel van machteloosheid bij een partner die zich 
geïsoleerd voelt in de hulpverlening voor een kind of jongere met een complexe problematiek. De 
outreachende infantwerking die vanuit De Korbeel werd ontwikkeld, wordt geïntegreerd en krijgt verder 
vorm in een samenwerking met de verantwoordelijke arts en het mobiele team assertieve zorg.  
Andere belangrijke partners binnen het aanbod voor langdurige zorg zijn de For K-diensten en de 
partners die zich engageren binnen het Intersectoraal Zorgnetwerk West-Oost-Vlaanderen.  
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Het verder uitwerken van de engagementen zal voor een groot deel ‘en cours de route’ gebeuren, 
waarbij de uitbouw van gezamenlijke zorgtrajecten succeservaringen oplevert en de goesting om hier 
verder in te investeren toeneemt, zowel inhoudelijk als op organisatieniveau.  
Binnen de Integrale Jeugdhulp leggen wij in eerste fase vooral een verbinding met de GES en GES+ 
voorzieningen uit de VAPH-sector, met de CANO en 1bis-voorzieningen uit de Bijzondere 
Jeugdbijstand, met de Gemeenschapsinstelling De Zande (Beernem, Ruiselede, Wingene), met de 
internaten uit het Gemeenschapsonderwijs, met vzw Exit (begeleiding seksuele daders) uit het 
Algemeen Welzijnswerk.   

Mobiele, assertieve hulpverlening 
WINGG wil in de uitbouw van de mobiele, assertieve hulpverlening een partner zijn in de zorg voor een 
doelgroep die omwille van de complexiteit niet door één voorziening of één hulpverleningssector 
gedragen kan worden.  Van bij de aanmelding houden we rekening met de principes van 
bovengenoemde modellen om de schaarse personeelsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. 
Tijdens de aanmeldingsprocedure verwachten we van verwijzers een actieve houding, waarbij 
gemotiveerd wordt waarom net voor deze zorg gekozen wordt en welke alternatieven uit het bestaande 
aanbod reeds verkend werden. Hierbij gaan we uit van de subsidiaire rol van de potentiële aanmelder: 
vooraleer over te gaan tot een aanmelding, zoekt de aanmelder naar oplossingen die hijzelf kan bieden, 
in de reguliere hulpverlening en binnen de context en het netwerk van de cliënt. We verwachten dat er 
– voorafgaand aan de aanmelding – al een aantal stappen gezet zijn, waarbij een goede verheldering 
van de vraag van de cliënt/context onontbeerlijk is. Deze stappen houden onder meer volgende in: 

1. (als cliënt/context) 
Contact leggen met reguliere hulpverlening/dienstverlening (0de lijn –> 3e lijn) 

2. (als cliënt/context/potentiële aanmelder)  
Verkennen van de mogelijkheden binnen de bestaande werking van IJH en GGZ 

3. (als potentiële aanmelder/hulpverlener) 
 formuleren van een specifieke hulpvraag naar het team assertieve zorg 

o vraag naar éénmalig consult 
o vraag naar zorgcoördinatie/case management 
o vraag naar teamondersteuning bij kinderen en jongeren die reeds verblijven in een 

voorziening 
o vraag naar diagnostiek en/of behandeling door het team assertieve zorg 

Voor de mobiele, assertieve hulpverlening hanteren we geen negatieve uitsluitingscriteria op basis van 
bepaalde cliëntkenmerken, maar vertrekken we van een includerende benadering waarbij we ons 
richten naar die kinderen en jongeren van wie het zorgtraject vast dreigt te lopen of bij wie er aan de 
aanbodzijde van de hulpverlening onvoldoende antwoord geboden kan worden op de gestelde 
zorgnood.  De mobiele, assertieve zorg die we zelf organiseren, is op maat van de kinderen, jongeren 
en hun context, maar moet ook zoveel mogelijk afgestemd worden op de voorziening of dienst die al 
aan de slag is met een cliënt. WINGG wil ertoe komen dat partners de eigen mogelijkheden om 
subsidiair te werken in individuele gevallen optimaliseren, vb. door op diverse manieren ondersteuning 
te bieden binnen een MFC-werking waardoor naar een lager ondersteuningsniveau geschakeld kan 
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worden, vb. door outreachende nazorg te bieden na een behandelopname in een K-dienst waardoor 
een kind of jongere (sneller) op ontslag en terug in de samenleving kan. Deze doelstelling houdt een 
engagement in tot flexibel en vraaggestuurd werken binnen de functies die voor dit zorgprogramma 
relevant zijn: screening en oriëntatie, diagnostiek, behandeling en uitwisselen en samen inzetten van 
expertise. Het ontwikkelen van een flexibele, vraaggestuurde zorg is een centrale doelstelling, maar kan 
ertoe leiden dat het onduidelijk wordt wat ons aanbod inhoudt. Om daaraan tegemoet te komen, willen 
we ook bewust investeren in het ontwikkelen van een identiteit als netwerk, zodat verwijzers weten 
waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Zoals ook in de operationele uitwerking van ons programma aan 
bod zal komen, onderscheiden we daarom binnen de mobiele, assertieve hulpverlening een aantal 
functies of zorgactiviteiten: 

 Individueel 
o Behandeling/coaching = een ondersteuning van kinderen of jongeren in hun 

verschillende leefomgevingen, met als doelstelling hen sterker te maken in de 
uitdagingen en ontwikkelingstaken waar ze voor staan. De frequentie is op maat en 
aanpasbaar, meestal wekelijks. Bij een langdurige opvolging vormt de begeleid(st)er 
een rode draad doorheen de hulpverlening, een vertrouwensfiguur die de jongere als 
neutrale coach blijft opvolgen. Steeds vertrekkend vanuit de zorg voor de jongere kan 
verbinding gemaakt worden met zijn of haar leefcontexten (thuis, school, vrije tijd, 
andere hulpverleners, …).  

o Therapie = voor kinderen of jongeren die om één of andere reden niet terecht kunnen 
binnen het bestaande ambulante GGZ-aanbod. De frequentie is op maat en 
aanpasbaar. Bij langdurige opvolging wordt de doorverwijzing naar het reguliere 
aanbod overwogen en waar nodig voorbereid en gefaciliteerd.  

o Psychiatrische opvolging, vb. monitoring van een mogelijk ontwikkelende 
psychiatrische stoornis 

 Gezin 
o Ouderbegeleiding = ondersteuning van de ouders in het omgaan met hun kind of 

jongere, vaak in combinatie met een hulpverleningspartner die met het kind of de 
jongere werkt. Verschillende vormen van ondersteuning zijn mogelijk, gaande van 
psycho-educatie en gezinsgesprekken tot netwerkoverleg.  

o Familietherapie = gestructureerd/therapeutisch aanbod met wisselende frequentie en 
intensiteit, meestal beperkt tot 3 à 6 maanden.  

 
Bij aanvang van bovenstaande hulpverlening wordt steeds een behandelingsovereenkomst 
gesloten tussen de hulpverlener, de jongere en het gezin in kwestie. Deze overeenkomst bevat een 
aantal behandeldoelstellingen en een praktisch kader met afspraken en wordt elke 3 maanden 
geëvalueerd met de betrokken actoren. De driemaandelijkse evaluatie van de behandeling heeft 
meerdere functies: 
- bij aanvang zijn jongeren/gezinnen zelf niet steeds erg overtuigd van de noodzaak aan 

behandeling, het afbakenen van de termijn (waarna de begeleiding eventueel gestopt kan 
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worden) helpt om toch in te stappen en biedt zowel voor de jongere en zijn/haar gezin als voor 
de hulpverlener een kader waarbinnen gewerkt zal worden.  

- bij moeilijk lopende samenwerking kan het perspectief op een evaluatiemoment ertoe leiden dat 
er niet afgehaakt wordt en dat er effectief ruimte is voor goede afrondingsafspraken wanneer 
uit de evaluatie zou blijken dat één van de partijen wenst te stoppen met de behandeling. 

- bij langlopende behandeling is het belangrijk om de initiële doelstellingen van de behandeling 
voor ogen te houden. Deze doelstellingen kunnen wel aangepast worden in de loop van een 
behandeling, maar vormen toch de toetssteen om te bekijken of er verder gewerkt wordt voor 
3 maanden, of er een verwijzing naar andere hulpverlening mogelijk en wenselijk is, of er nieuwe 
noden geformuleerd worden, …  
 

 Diagnostiek 
We voorzien een mobiele of ambulante diagnostiek aan te bieden voor de doelgroep. Dit 
diagnostisch proces beschouwen we – gezien de complexiteit van de doelgroep – niet als een 
losstaand gegeven, maar koppelen we binnen het zorgtraject aan een trajectadvies, wat na afloop 
besproken wordt met de betrokken actoren (cliënt, ouders, betrokken hulpverleners). Gezien de 
diagnostiek op maat wordt uitgewerkt, is het niet haalbaar om een termijn of intensiteit te bepalen. 
We streven ernaar om binnen de 8 weken na opstart een trajectadvies te formuleren.  

 Medicamenteuze ondersteuning 
Zorg voor de doelgroep met een complexe ondersteuningsnood gaat vaak samen met een 
zoektocht naar handvatten om de best mogelijke hulpverlening te bieden. Medicamenteuze 
ondersteuning kan daarbij een wezenlijke bijdrage leveren. Net zoals bij diagnostiek zien we dit niet 
als een afzonderlijke ‘service’ maar wordt dit zeer duidelijk gekaderd binnen een gedeeld zorgtraject 
waarbij ook van de cliënt en het cliëntsysteem een actieve rol wordt verwacht om een maximaal 
gunstig effect te bereiken van de medicatie. Medicamenteuze ondersteuning zal steeds ingebed 
zijn in een ruimer behandelplan met ondersteunende maatregelen en wordt afgebouwd of gestopt 
waar mogelijk.   

 Teamondersteuning 
In heel wat gevallen heeft een partner geen vraag om een actieve behandelende rol op te nemen 
ten aanzien van een cliënt(systeem), maar zoekt men naar concrete ondersteuning voor het eigen 
team. De klinische ervaring uit het mobiel K-team en Outreach De Patio leerden dat 
teamondersteuning rond individuele jongeren een bijzonder krachtige en efficiënte vorm van 
samenwerking betekent2.  De mobiele, assertieve hulpverlening is er in dit geval op gericht om op 
teamvergaderingen van de partnervoorziening het hele team of een mini-team te versterken en 
vanuit een gelijkwaardigheid van expertise met hen mee na te denken over de aanpak en het 
zorgtraject van een bepaalde jongere. Waar nodig kan op basis van de ontwikkelingen in het 

                                                        
2  Zie hiervoor onder meer: Consensusdocument v7-26.05.10-Psychiatrische zorgen voor kinderen en jongeren in de thuissituatie door middel van outreaching  
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zorgtraject van de cliënt beslist worden om over te schakelen naar meer actieve rol. 
Teamondersteuning onderscheidt zich van een éénmalig consult in het (mogelijk) langdurige 
karakter van de opvolging. Teamondersteuning onderscheidt zich van ‘Intersectorale consult en 
liaison’ omwille van de unieke, casusgebonden focus van de ondersteuning. 

 Casemanagement 
Zoals reeds aangegeven in het programma Crisiszorg is casemanagement voor ons een 
transversale opdracht die doorheen alle zorgprogramma’s loopt. Binnen deze werkvorm 
onderscheiden wij 2 deelwerkingen met een afzonderlijke focus, waarvan de eerste (Zorgtraject  
crisis) gericht is op snel en regelmatig netwerkoverleg en reeds werd beschreven in de template 
Crisiszorg3. De andere deelwerking (Langdurig zorgtraject) spitst zich toe op het aanbieden van 
netwerkoverleg/casemanagement voor kinderen en jongeren met een complexe problematiek 
waarbij de nood aan intersectorale afstemming en zorgcontinuïteit zich aandient. Naar analogie met 
het Forensisch zorgtraject dat tussen 2007 en 2015 een lacune opving binnen de zorg voor justitiële 
jongeren, willen we binnen het Langdurig zorgtraject casusoverleg organiseren, maar dan voor een 
ruimere doelgroep dan enkel de jongeren met een justitieel statuut. Het gemeenschappelijke 
kenmerk van de casussen die hier geïncludeerd worden, moet de noodzaak zijn die hulpverleners 
voelen om op langere termijn en met een zekere frequentie onderling én met cliënt en context af te 
stemmen over de ontwikkelingen in het zorgtraject, vertrekkend vanuit de principes van de 
wraparound benadering. Het expliciete engagement van de netwerkpartners om deze vorm van 
casusoverleg te waarderen en eraan deel te nemen, geeft aan het Langdurig zorgtraject een 
bijzonder mandaat. De ervaring leert dat een keuze voor de moeilijkste doelgroep, nl. de jongeren 
die tussen alle stoelen vallen, een unieke dynamiek geeft aan deze vorm van overleg en daarmee 
ook een bestaansreden naast andere vormen van cliëntoverleg (vb. Cliëntoverleg IJH, fase 2 en 3-
overleg van de ITP, Overleg Psychiatrische Patiënt, LOGiN Brugge) waarmee we een afstemming 
zullen zoeken. De ontwikkeling van het casemanagement in het algemeen (zowel Zorgtraject crisis 
als Langdurig zorgtraject) verloopt geïntegreerd en zonder grote schotten tussen beide 
werkvormen. We weerhouden bij de opstart volgende centrale principes: 
- We kiezen voor vaste figuren voor het casemanagement. Dit zijn voor de verwijzers de bekende 

gezichten van het casusoverleg die expertise kunnen opbouwen in overlegtechnieken, in de 
sociale kaart, in de krachten en grenzen van bepaalde voorzieningen, in de werkingsprincipes 
van bepaalde sectoren, in het werken met bepaalde subdoelgroepen, … 

- De casemanagers werken deeltijds ook nog binnen één van de mobiele teams (crisis of 
assertieve zorg), zodat zij de voeling met de doelgroep en de intersectorale partners behouden.  

- In zijn totaliteit denken wij 1 VTE vrij te maken voor het casemanagement, waarbij elke halftijdse 
casemanager tussen 20 en 30 casussen opvolgt. We vermoeden dat de caseload binnen het 
Zorgtraject crisis meer rond de 20 zal liggen, gezien de noodzaak aan snelle opstart na 
aanmelding en de intensiteit van de opdracht.  

                                                        
3 Zie template voor de beschrijving van het programma Crisiszorg WINGG,  6.1 Inhoudelijke ontwikkeling  
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- De casemanagers vervullen een neutrale, coördinerende rol op het casusoverleg. Dit betekent 
dat zij naast het overleg geen hulpverlenende rol hebben ten aanzien van het kind, de jongere 
of de context. Hiermee bewaken we in ons opzicht een cruciaal aspect van de casemanager, 
die moet kunnen bemiddelen bij conflicten tussen overlegpartners en een vertrouwensfiguur 
moet kunnen zijn naar jongeren en hun context.  

- Casemanagement is er voor alle subdoelgroepen, voor zover zij voldoen aan het includerende 
criterium van complexiteit en er sprake is van een vastlopend of vastgelopen zorgtraject. Binnen 
het Langdurig zorgtraject zal echter bijzondere aandacht geschonken worden aan trajecten van 
jongeren die op de rand van de meerderjarigheid staan. Het verbinden van de 
jeugdhulpverlening met dienst- of hulpverlenende instanties uit de meerderjarigenzorg (vb. 
OCMW, algemeen welzijnswerk, straathoekwerk, VAPH, bewindvoerder) is van wezenlijk 
belang om jongeren niet van de radar te laten verdwijnen en aan een uitweg te timmeren voor 
soms bijzonder schrijnende situaties. Het is onze ervaring dat netwerkoverleg vaak 
laagdrempelig genoeg is om jongeren die overal afgehaakt hebben toch te bereiken en tot 
nieuwe samenwerkingen te komen.  

- De samenstelling van het casusoverleg is op maat van de cliënt en focust op een inhoudelijke 
afstemming binnen het zorgtraject. We kiezen er niet voor om netwerktafels met vaste leden 
die de cliënt niet kennen te organiseren, maar nodigen die partners uit die op dat moment een 
zinvolle bijdrage kunnen doen vanuit hun betrokkenheid bij het zorgtraject. Dat betekent dat de 
samenstelling in de loop van de tijd kan wijzigen. Het casusoverleg zelf en de casemanager 
blijven evenwel – zolang dat zinvol geacht wordt – een constante in het traject.  

Acties voor specifieke doelgroepen 
De integratieve benadering van de doelgroep (zie 3. Huidig aanbod) en het hanteren van positieve 
inclusiecriteria (jongeren met een complexe problematiek, jongeren van wie het zorgtraject vastloopt) 
garanderen dat er geen specifieke subdoelgroepen geëxcludeerd worden.  
Binnen de langdurige zorg besteden we in de eerste plaats specifieke aandacht aan kinderen met een 
psychische kwetsbaarheid binnen moeilijk bereikbare gezinnen (onder meer KOPP en KOAP). Het is 
een opdracht voor het hele netwerk om deze kwetsbare kinderen te herkennen en hen op de radar van 
de hulpverlening te krijgen. Waar zij de aansluiting met het reguliere aanbod niet (kunnen) maken, wordt 
in overleg nagegaan op welke manier een aanhoudend, aanklampend en volhardend aanbod een 
meerwaarde kan betekenen in de ondersteuning van deze kinderen, jongeren en hun context.  
Binnen het intersectorale kader willen wij op termijn specifieke acties ontwikkelen ten aanzien van 
bepaalde subdoelgroepen. Een eerste aanzet gaven we op onze Reflectiedag waarbij volgende 
doelgroeptafels aan bod kwamen: verstandelijke beperking, scharnierleeftijd, verslavingsproblematiek, 
infants, justitiële jongeren. Voor elk van deze subdoelgroepen gaan wij in de komende maanden verder 
uitdiepen op welke manier wij een verbindende factor kunnen zijn in het sectorale of intersectorale 
aanbod dat op vandaag voorhanden is.  
Het uitwerken van een goed zorgtraject voor infants en hun context vereist een duidelijke visie, van 
waaruit verdere concrete acties gerealiseerd kunnen worden. We stellen daarvoor een 
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stappen(actie)plan4 op met als eerste stap het organiseren van een ruime informatiecampagne waarbij 
het belang van aandacht schenken aan deze doelgroep en de Infant Mental Health (IMH)- visie breed 
wordt uitgedragen. Daarnaast trachten de verantwoordelijke artsen over de provincies heen een 
gezamenlijke visie te ontwikkelen en een éénduidig zorgtraject uit te werken voor deze jonge doelgroep. 
De aandacht voor infants in WINGG loopt doorheen de verschillende zorgprogramma’s en is terug te 
vinden in verschillende niveau’s van zorg: het eerste niveau is de algemene maatschappelijke behoefte 
aan preventie om een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen te garanderen. Het tweede niveau spitst 
zicht toe op het identificeren van jonge kinderen en ouders die een risico lopen op ontwikkelings- of 
emotionele problemen (eerste en tweede lijn zorg). Het derde niveau is interventie, de behandeling van 
sociale en emotionele problemen binnen de relatie van jonge kinderen en hun gezinnen. 
 

5.2. Organisatorische ontwikkeling van het programma langdurige zorg 
 
Als piepjong netwerk is WINGG er op korte tijd in geslaagd om heel wat intersectorale partners te 
bereiken en hen te motiveren om de netwerkgedachte te omarmen. Dit mag blijken uit de dynamiek van 
het netwerkcomité en de werkgroepen, maar even goed uit de respons op de recent uitgevoerde 
bevraging en de ruime intersectorale deelname aan de Reflectiedag. We merken dat de intersectorale 
partners hoge verwachtingen hebben naar het aanvullend aanbod dat vanuit WINGG geboden kan 
worden en dat daarbij vooral veel aandacht gaat naar de nieuw op te richten mobiele teams. Waar we 
binnen het programma Crisiszorg vrij vlot een afstemming vonden van de integratie en investering van 
het bestaande aanbod, zijn we voor de langdurige zorg nog volop verbindingen aan het leggen met de 
mobiele, ambulante en (semi-)residentiële zorgaanbieders. Dat betekent dat we zowel op het niveau 
van de netwerkcoördinatie, als op het niveau van de netwerkstuurgroep in de komende maanden 
initiatieven zullen ontwikkelen om na te gaan op welke manier de verschillende functies uit het 
basisaanbod langdurige zorg geïntegreerd kunnen worden in het netwerk: 

- In de periode maart – april 2016 zal de op te richten netwerkstuurgroep contact leggen met de 
verschillende netwerkpartners om enerzijds de resultaten van de intersectorale bevraging terug 
te koppelen en anderzijds met hen na te gaan op welke manier het netwerk WINGG een 
antwoord kan bieden op de lacunes in het zorgaanbod die uit de bevraging naar voren kwamen 
en op welke manier zij zich daartoe kunnen engageren.  

- In de periode mei – zomervakantie 2016 organiseren we sectorale en intersectorale tafels met 
als doelstelling om het provinciale zorgaanbod zo toegankelijk en omvattend mogelijk te maken. 
Bijzondere aandacht zal gaan naar de expertise die de partners opgebouwd hebben in het 
werken met subdoelgroepen (niches) en op welke manier dergelijke expertise gedeeld en 
verbreed kan worden.  

- In oktober 2016 plannen wij een tweede editie van de Reflectiedag met de intersectorale 
partners langdurige zorg met ruimte voor inhoudelijke verdieping.  

                                                        
4 Zie bijlage 8.6 voor de visietekst ‘Uitbouwen van een infantwerking in West-Vlaanderen’ 
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Werking en teamsamenstelling van de mobiele, assertieve hulpverlening 

Er werd een website gecreëerd, www.wingg.be, met als doelstelling de ontwikkelingen binnen de 
programma’s Crisiszorg, Langdurige zorg en Intersectorale consult en liaison breed kenbaar te maken. 
De website is voorlopig beperkt qua inhoud, maar wordt op termijn verder uitgewerkt en zal zowel voor 
hulpverleners als voor kinderen, jongeren en hun gezinnen toegankelijk zijn.  
Aanmeldingen voor het team ‘assertieve zorg’ gebeuren via een uniform aanmeldingsdocument dat 
terug te vinden zal zijn op de website5. Met dit aanmeldingsdocument worden enerzijds de nodige 
administratieve gegevens van het kind/de jongere bevraagd, anderzijds wordt op die manier in kaart 
gebracht welke hulpverlening reeds aanwezig is/was en welke specifieke hulpvraag gesteld wordt aan 
het team mobiele, assertieve zorg. Het nodigt met andere woorden een verwijzer uit om actief na te 
denken over de aanmelding en helpt hen om de vraag goed te motiveren. Voor het team betekent het 
aanmeldingsdocument meteen een bron aan voldoende relevante informatie, waarmee we na kunnen 
gaan welke zorg voor dit kind of deze jongere aangewezen is. Aanmelders kunnen op het 
aanmeldingsdocument een telefoonnummer terugvinden waarnaar gebeld kan worden bij vragen rond 
het aanmeldingsdocument of rond de werking van  het  team. Een medewerker van het team mobiele, 
assertieve zorg zal de telefonische permanentie vervullen voor vragen rond de aanmelding.  
De ontvangen aanmeldingsdocumenten worden wekelijks op het aanmeldingsteam van het team 
assertieve zorg besproken. In de afweging van de aanmeldingen houden we rekening met de principes 
uit de reeds vernoemde modellen van getrapte zorg, samenwerkende zorg en evenwichtige zorg en  
wegen we de meerwaarde van een inzet daartegen af. We geven steeds een antwoord op gemotiveerde 
aanmeldingen, waarbij dit minimaal een doorverwijzing of een onderbouwd advies inhoudt. In Figuur 1 
krijgt u een overzicht van de operationele werking van het team assertieve zorg.  
Een éénmalig consult bieden we aan omdat zowel uit de bevraging van de intersectorale partners als 
uit meer informele contacten blijkt dat er niet steeds nood is aan een langdurig aanbod, maar dat men 
soms ook eens een situatie ter consult wil voorleggen, al dan niet aan een arts. Wanneer we op een 
later moment de verbinding maken met het programma Intersectorale consult en liaison zullen we 
nagaan of dit éénmalig consult dient op te gaan in dat zorgprogramma of toch behouden blijft als aanbod 
binnen de langdurige zorg (vb. als vraag vanuit een lopende teamondersteuning of om een hulpvraag 
te verhelderen).  
Na de bespreking op het aanmeldingsteam waarbij de meerwaarde van het opstarten van een mobiele, 
assertieve hulpverlening werd bevestigd, wordt zo snel mogelijk een intake georganiseerd. Daarbij zijn 
het kind of de jongere, de context en de aanmelder onmisbare aanwezigen. Andere relevante 
betrokkenen kunnen op indicatie mee uitgenodigd worden. Van onze kant zijn de verantwoordelijke arts 
en een medewerker van het team mobiele, assertieve zorg aanwezig. De intake heeft verschillende 
doelstellingen: 

- een eerste wederzijdse kennismaking en bewijs van minimale bereidheid tot medewerking 
- uitdiepen van de hulpvraag van de aanmelder en deze aftoetsten bij cliënt en context 
- verduidelijken van het mogelijke aanbod van het team 

                                                        
5 In bijlage 7 vindt u ter illustratie het aanmeldingsformulier dat werd gebruikt in Outreach De Patio 
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- aanzet tot opstellen van gedeelde behandeldoelstellingen in een behandelingsovereenkomst  
Wanneer het onmogelijk zou blijken om een intake te organiseren, bijvoorbeeld omdat de cliënt of 
zijn/haar context onvoldoende bereid is hieraan deel te nemen, verkennen we op welke manier toch 
bepaalde afspraken gemaakt kunnen worden in een ‘motiverende fase’. Indien mogelijk voorzien we op 
een later moment alsnog een alternatief intakegesprek.  

 
 

 Figuur 1: Stroomdiagram mobiele, assertieve hulpverlening 
 
Het mobiele team assertieve zorg 
De samenstelling van het mobiele team assertieve zorg is multidisciplinair (kinder- en 
jeugdpsychiater/netwerkarts, psycholoog, maatschappelijk werker, assistent in de psychologie, 
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psychiatrisch verpleegkundige, opvoedkundige) en intersectoraal (het garanderen van een mix van 
medewerkers uit residentiële en ambulante partnervoorzieningen wordt bij de selectiegesprekken als 
criterium gehanteerd) samengesteld. We opteren ervoor om zoveel als mogelijk medewerkers aan te 
werven met reeds uitgebreide werkervaring en expertise rond bepaalde doelgroepen (infants, justitiële 
jongeren, drughulpverlening, seksueel grensoverschrijdend gedrag, (verstandelijke) handicap, 
specifieke psychiatrische problematieken). Op die manier wordt een complementair team samengesteld 
met expertise op verschillende terreinen.  
Gezien het  mobiele team assertieve zorg net zoals het mobiel crisis team provinciaal wordt 
aangestuurd, zal ook dit team in functie van efficiëntie regionaal worden georganiseerd overeenkomstig 
een provinciale noord-zuid opdeling. Deze opdeling is louter pragmatisch van aard, de wekelijkse 
teamvergaderingen zullen gezamenlijk doorgaan en voor bepaalde specifieke doelgroepen behouden 
we de provincie als werkingsgebied (omwille van prevalentie, nood aan specifieke expertise). Centraal 
in de provincie wordt een locatie voorzien waar de teamvergaderingen kunnen doorgaan en waar een 
eigen plek is voorzien waar medewerkers steeds terecht kunnen (vb. voor administratie, voor overleg, 
…).  
 
Vormen van een TEAM assertieve zorg 
Een wekelijks teamoverleg met alle teamleden onder supervisie van een verantwoordelijke arts op een 
vaste en centrale locatie zorgt voor de inhoudelijke afstemming binnen het mobiele team assertieve 
zorg. Op het teamoverleg zal ruimte zijn om de aanmeldingen te bespreken, om lopende behandelingen 
in een vaste frequentie (om de 3 weken) te bespreken en om dringende zaken uit lopende casussen 
aan bod te laten komen. De twee verantwoordelijke artsen hebben zelf een eigen complementaire 
expertise opgebouwd rond justitiële jongeren enerzijds en infantwerking anderzijds, rond deze 
specifieke doelgroepen kan apart overleg per verantwoordelijke arts georganiseerd worden. Zo is er 
steeds een gemeenschappelijke teamvergadering met beide verantwoordelijke artsen en meer 
specifieke teamwerking rond doelgroepen die een eigen expertise vergen of rond diagnostisch 
onderzoek. Naast formele overlegmomenten zal er ook nood zijn aan ad hoc overleg tussen 2 
medewerkers die samen ingeschakeld worden om een specifieke interventie te doen.  
Ter ondersteuning van de teamwerking wensen we te voorzien – naast een makkelijk te gebruiken 
centrale agenda – in een beveiligd elektronisch patiëntendossier waarin de verschillende medewerkers 
van op hun afzonderlijke locaties patiëntgebonden informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Na het 
vergelijken van een aantal parameters bekijken we binnenkort met de CGG’s op welke manier hun EPD 
binnen WINGG bruikbaar zou kunnen zijn en op welke manier eventueel andere softwaresystemen 
bruikbaar zijn om de doelstellingen rond een veilig en eenvoudig te gebruiken patiëntendossier te 
bereiken.  
 
Rol en opdrachten van de verantwoordelijke arts 
Een eerste rol van de verantwoordelijke artsen is de supervisie van de mobiele teams crisiszorg en 
assertieve zorg. Dossiers die opgestart worden in één van beide zorgprogramma’s worden steeds 
toegewezen aan één van de verantwoordelijke artsen. In het algemeen zal de noord-zuid opdeling van 
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de provincie richtinggevend zijn om uit te maken wie van de 2 verantwoordelijke artsen de supervisie 
over een dossier opneemt. We beschouwen dit opnieuw als een pragmatische instelling, waarbij 
contactmomenten met het kind, de jongere of het cliëntsysteem (vb. intake, medicatie-opvolging, 
consult, tussentijdse of eindevaluaties) liefst dichtbij hun woonplaats kan doorgaan. Waar artsen een 
eigen specifieke expertise in hebben opgebouwd (cf. infants en justitiële jongeren) zal dit criterium 
doorslaggevend zijn in de toewijzing van een dossier aan een arts. Ook bij kinderen of jongeren waar 
een andere kinderpsychiater uit het netwerk reeds de opvolging verzekert en die de eerste 
(superviserende) aanspreekfiguur zal zijn voor een medewerker van het team assertieve zorg, zal een 
verantwoordelijke arts op de achtergrond aanwezig zijn ter consultatie. Diagnostiek en trajectadvies 
gebeurt in elk geval onder supervisie van een verantwoordelijke arts en afhankelijk van de diagnostische 
vragen zal deze ook een kinderpsychiatrisch onderzoek uitvoeren.  
Naast de superviserende rol van de gezamenlijke teams en de deelwerkingen zijn de verantwoordelijke 
artsen ook toegankelijke, bekende figuren voor de cliënt en zijn context. De verantwoordelijke artsen 
zijn aanwezig bij de intakes, bij de evaluatiemomenten, eventueel bij éénmalige consulten, bij vragen 
rond medicamenteuze ondersteuning, bij casusoverleg en doen een kinderpsychiatrisch onderzoek bij 
diagnostische vragen. Hiervoor zullen de artsen mobiel inzetbaar zijn waar nodig of zinvol (gesprekken 
in de eigen leefomgeving van een cliënt kunnen bijzonder waardevol zijn), maar ambulant waar 
mogelijk. De rol van verantwoordelijke artsen is cruciaal waar de verbinding met het bestaande aanbod 
de inzet van een kinderpsychiater vergt (vb. in overleg met medische diensten).  
De verantwoordelijke artsen werken programma-overschrijdend, wat hen een verbindende functie geeft 
in de aansluiting tussen de programma’s mobiele crisiszorg en assertieve zorg (later ook intersectorale 
consult en liaison). Vanuit hun superviserende rol kunnen zij – samen met de betrokken teamleden – 
goed inschatten wanneer dossiers moeten schakelen binnen de zorgprogramma’s en op welke manier 
dit best georganiseerd wordt.  
 
Aansluiting tussen de zorgprogramma’s 
Het zorgschema van WINGG zoals we uittekenden en meestuurden met de template crisiszorg voorziet 
in afzonderlijk uit te werken zorgprogramma’s die via transversale opdrachten (zoals screening en 
oriëntatie, casemanagement, consult) met elkaar in verbinding staan. Wij geloven enerzijds dat er een 
fundamenteel onderscheid te maken is in de werking (methodieken, intensiteit, verwachtingen) van een 
team crisiszorg en een team assertieve zorg en willen beide teams dan ook een eigen invulling en kracht 
geven. Tegelijk voorzien we slechts een ‘stippellijn’ tussen beide werkingen en bouwen we een aantal 
mogelijkheden in om de uitwisseling – zowel op casusniveau als casusoverstijgend – mogelijk te maken: 

- Vanuit mobiele teams volwassenen leren we dat ongeveer 10% cliënten van de mobiele 
crisisteams doorverwezen wordt naar de teams langdurige zorg. Het vergt ervaring en expertise 
om een goede inschatting te maken wanneer een casus doorverwezen dient te worden. Hierbij 
zal veel afhangen van de mogelijkheden die er zijn om vervolgzorg te installeren na de 
behandeling door het team mobiele crisiszorg. Om de instroom vanuit de crisiswerking 
beheersbaar te houden, voorzien we (zoals bij een externe aanmelding) een formeel 
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aanmeldingsmoment wanneer de overgang van crisiszorg naar langdurige zorg aangewezen 
lijkt.  

- Binnen het casemanagement kan verbinding gemaakt worden tussen beide 
teams/zorgprogramma’s zonder dat daarbij per se een overdracht van dossier nodig is. 

- De artsen werken programma-overschrijdend en in nauw overleg met elkaar. 
- Waar de werkbreuk het toelaat (dwz in principe enkel voor voltijds werkenden), willen we de 

mogelijkheid overwegen om medewerkers in beide teams in te zetten. Hierbij is een duidelijk 
voordeel in de uitwisseling en aansluiting tussen beide werkingen, maar anderzijds kan dit 
praktisch (meer vergadertijd, agendadruk bij acute crisissen) en inhoudelijk (andere expertise 
verwacht bij crisiszorg dan bij langdurige zorg) voor moeilijkheden zorgen. Indien we dit effectief 
op deze manier organiseren voor sommige medewerkers, zullen we dit van dichtbij opvolgen 
en dit tijdig en regelmatig evalueren op mogelijke meerwaarde.  

 
Inzet bijkomende kinderpsychiateruren voor jongeren met een psychiatrische problematiek die 
onder een justitiële maatregel vallen 
WINGG kan rekenen op de expertise van een verantwoordelijke arts die een jarenlange ervaring opdeed 
in het forensische outreachteam van For K De Patio. De inzet van de 10u extra kinderpsychiater willen 
wij graag inzetten in de uitbreiding van haar uren, teneinde een specifiek aanbod te ontwikkelen voor 
de doelgroep justitiële jongeren. Binnen deze opdracht zien wij een enorme nood aan samenwerking, 
zowel op programma- als op netwerkniveau, zowel op casusgebonden als op casusoverstijgend niveau. 
Een deel van de opdracht rond justitiële jongeren (cf. ingekantelde middelen brugfunctie) zijn de 
verantwoordelijkheid van de netwerkcoördinatie, wat niet wegneemt dat de expertise van een 
verantwoordelijke arts noodzakelijk is voor een aantal deelaspecten in de samenwerking: 

 Afstemming met justitie omtrent samenwerking (medisch beroepsgeheim, gedwongen 
opnames) 

 Afstemming met de werking en toekomst van de residentiële forensisch-psychiatrische diensten 
(justitiële crisisbedden, justitiële behandelbedden) in het algemeen, maar ook afspraken rond 
de nood aan uitstroombegeleiding voor deze specifieke doelgroep 

 Afstemming met de Gemeenschapsinstelling De Zande (onder meer met betrekking tot het 
mobiel aanbod binnen hun muren, zowel van medewerkers als van de arts zelf) 

 Afstemming met het Intersectoraal Zorgnetwerk West-Oost-Vlaanderen waarbinnen WINGG 
zich als een gemotiveerde partner engageert. De jongeren die in dit samenwerkingsverband 
geïncludeerd worden, zijn naar onze mening zo goed als steeds jongeren met een justitieel 
statuut.  

 Uitbouw van een forensische diagnostiek (risicotaxatie, trajectadvies) 
 
Organisatie van casemanagement 
Voor het inhoudelijke aspect van het casemanagement verwijs ik graag naar 5.1. Bij aanvang worden 
4 medewerkers halftijds vrijgesteld om casusoverleg te organiseren. Idealiter gaat het hierbij om 2 
medewerkers van het team mobiele crisiszorg en 2 medewerkers van het team assertieve zorg, waarbij 



 17 

zij dan respectievelijk invulling geven aan het Zorgtraject crisis en het Langdurig zorgtraject. De ervaring 
met deze werkvormen (cf. Forensisch zorgtraject en Zorgtraject Crisispreventie) leert dat de 
meerwaarde ervan pas af te meten valt nadat er voldoende bekendheid met de methodiek werd 
opgebouwd (cf. de perceptie van ‘babbelen’ over een casus zonder doelgerichtheid is hardnekkig en 
wordt meestal pas gecounterd na persoonlijke ervaringen). Afhankelijk van de opgebouwde caseload 
na 1 jaar evalueren we of we de personeelsinzet voor het casemanagement al dan niet dienen bij te 
stellen. Wat de instroom voor het casemanagement betreft, voorzien wij zo weinig mogelijk drempels 
en willen we zo toegankelijk mogelijk zijn. Verwijzers zullen de mogelijkheid hebben om rechtstreeks bij 
de casemanagers aan te melden, maar evengoed kan de verwijzing intern gebeuren (vb. vanuit de 
mobiele teams, vanuit het crisismeldpunt IJH, na een consult, vanuit het Intersectoraal Zorgnetwerk). 
De termijn van een ondersteuning vanuit het casemanagement is onbepaald en wordt steeds in overleg 
met de betrokken cliënten en hulpverleners geëvalueerd. Afronding is onder meer mogelijk wanneer 
een zorgtraject voldoende perspectief heeft om zonder regelmatige afstemming verder te kunnen of 
wanneer één van de partners een dergelijk centrale rol wenst in te nemen dat zij zelf de regie over het 
zorgtraject overnemen.  

Inbedding van het Intersectoraal Zorgnetwerk West-Oost-Vlaanderen 
WINGG engageert zich samen met het GGZ-netwerk Oost-Vlaanderen als een actieve partner binnen 
het Intersectoraal Zorgnetwerk. Zoals gezegd zijn de netwerkcoördinatoren uit de beide provincies lid 
van de stuurgroep van het ISZN en nemen zij een rol op in het verder uitbouwen van een goede 
samenwerking binnen deze constructie. Een verantwoordelijke arts zal bij aanmelding van een jongere 
voor het ISZN aanwezig zijn bij het eerste overleg (indicatiestelling) en bereikbaar voor overleg met de 
psychiater van de intersectorale toegangspoort. Vanuit de indicatiestelling moet duidelijk worden of het 
assertieve zorgnetwerk al van bij aanvang een ondersteuning kan bieden. Gezien we ervan mogen 
uitgaan dat het bij deze casussen zonder uitzondering om jongeren met een ernstige en complexe 
zorgnood gaat, beschouwen wij het ISZN als een vooraanstaande samenwerkingspartner. De 
programmaonderdelen van de langdurige zorg kunnen ingezet worden in de ondersteuning van de 
betrokken voorzieningen, de jongeren en hun context.  

 
5.3. Financiering van het programma Langdurige zorg  

Residentiële partner waaraan de federale overheid de bijkomende financiering voor het 
programma Langdurige zorg kan  overmaken 
Kliniek Sint-Jozef, Boterstraat 6, 8740 Pittem. 
 
Financiering voor het programma Langdurige zorg 2016-2017-2018  
Voor de begroting zelf verwijs ik graag naar bijlage 8.9.  
 
Het casemanagement beschouwen wij als een transversale opdracht en financieren dit dan ook vanuit 
meerdere programma’s: vanuit de investering in crisissituaties en vanuit restmiddelen van de 
netwerkcoördinatie.  
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5.4. Afstemming met lokale initiatieven  
We verwijzen hiervoor in de eerste plaats naar de template voor de beschrijving van het netwerk en de 
template crisiszorg, waarin we reeds verbinding maken met heel wat partners, onder meer wanneer het 
gaat om crisissituaties.  
 
Waar afstemming op casusniveau (cf. de mogelijkheden binnen het casemanagement) de noodzaak 
blootlegt om op een meer algemeen niveau overleg te plegen met een bepaald lokaal initiatief zullen wij 
dit mogelijk maken. Verder zal het nodig zijn om enerzijds de uitwerking van dit programma langdurige 
zorg af te toetsen en anderzijds bekend te maken bij de verschillende lokale partners. Hierin zal vanuit 
de netwerkstuurgroep een keuze moeten gemaakt worden op welke manier dit wordt aangepakt en hoe 
dit eventueel chronologisch wordt gepland. Een eerste aanzet met tijdslijn vindt u daarvoor bij 3. Huidig 
aanbod waarbij wij ook een nieuwe Reflectiedag aankondigen in oktober van dit jaar.  

 
6. Zelfevaluatie van het netwerk 

 
Net zoals aangegeven binnen de template crisiszorg vinden we het vanzelfsprekend de opdracht om 
zowel netwerkintern als met alle relevante partners uit andere sectoren (die dan aangesproken zullen 
worden op het niveau van het netwerkforum) na te gaan of wij de gestelde doelen uit de template 
langdurige zorg bereiken en of we hiermee ook onze maatschappelijke rol als crisisnetwerk voldoende 
vervullen.  
Het verder uitwerken van dit zelfevaluatiesysteem zal gebeuren door de netwerkstuurgroep die in april 
2016 wordt opgestart. Op basis van de adviezen van deze netwerkstuurgroep en in overleg met andere 
partijen (netwerkforum, andere netwerken, onderwijsinstellingen) zullen we dan ook in de mobiele 
werking van het team assertieve zorg criteria (onder meer wat betreft reactietijd en kwaliteitskenmerken) 
registreren die ons op termijn toelaten om gefundeerde inhoudelijke keuzes te maken.  
 

7. Contactpersoon m.b.t. het programma langdurige zorg 
 
Voor meer informatie over de template Langdurige zorg kan u contact nemen met de 
netwerkcoördinator: Cedric Kemseke – cedric.kemseke@wingg.be – 0478/99.79.16 
 

8. Opsomming bijlagen 
 

8.1. Kerngroep Langdurige zorg: samenstelling en overlegmomenten 
8.2. Vragenlijst in het kader van de uitbouw van het programma Langdurige zorg 
8.3. Reflectiedag: inschrijvingslijst 
8.4. Reflectiedag: programma 
8.5. Overzicht huidig langdurig zorgaanbod 
8.6. Visietekst ‘Uitbouw van infantwerking binnen WINGG’ 
8.7. Aanmeldingsdocument Outreach De Patio 
8.8. Begroting programma Langdurige zorg 
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8.1. Kerngroep Langdurige zorg: samenstelling en overlegmomenten 
 Samenstelling Kerngroep Langdurige Zorg (gestart op 12/01/2016) 

- Cedric Kemseke, Netwerkcoördinator WINGG  
- Dr. Marijke Vandepitte, Verantwoordelijke arts WINGG 
- Dr. Sarah-Ann Van Lysebeth, Verantwoordelijke arts WINGG 
- Wannes Vandenbussche, Mobiel K-team  
- Leen Cornelis, Patio Outreach 

 
 Overzicht data Kerngroep Langdurige Zorg (gestart op 12/01/2016) 

- 12/01/2016: Kennismaking met de verschillende leden van de kerngroep en toelichting van de 
Template langdurige Zorg. Methodiek wordt besproken hoe we de template van Langdurige 
Zorg vorm zullen geven, nl. aan de hand van samenkomsten Kerngroep Langdurige Zorg en 
een Reflectiedag waarbij de verschillende hulpverleningssectoren die werken met kinderen, 
jongeren en gezinnen met een complexe en meervoudige problematiek, zullen beluisterd 
worden.  

- 19/1/2016: Inventariseren van discussiepunten inzake inhoud van het programma om mee te 
nemen naar de Reflectiedag. Opstellen van een eigen stroomdiagram, denkoefening over welke 
goede praktijken we willen behouden, mogelijk aanbod (rekening houdend met het bestaande 
aanbod), mogelijke samenwerkingsstructuur binnen de provincie (noord-zuid).  

- 26/1/2016: Ontwikkeling programma Reflectiedag (themagroepen, doelgroeptafels), 
voorbereiden van de intersectorale partners op de Reflectiedag door een schriftelijke bevraging 
op te stellen. Verder ontwikkelen van het stroomdiagram en mogelijk aanbod, mogelijke 
samenwerkingsvormen tussen de medewerkers binnen WINGG bespreken.  

- 2/2/2016: Denkoefening rond mogelijke samenwerking tussen de provinciale netwerken 
specifiek rond de doelgroep infants. Uitwerking thema’s Reflectiedag (noodzakelijke 
aanvullingen op het zorgaanbod; schaarsheid van middelen en waar geven we prioriteit aan cfr. 
doelgroep; ideale samenwerkingsvormen met WINGG).  

- 9/2/2016: Voorbereiding Reflectiedag, logistiek aspect van WINGG (oprichten werkgroep 
personeel, infrastructuurbehoefte van WINGG, nood aan diagnostische werkmiddelen en 
psychotherapeutisch materiaal van WINGG) 

- 16/2/2016: Verloop en inhoud van de Reflectiedag op punt stellen (inleiding, themagroepen, 
doelgroeptafels, methodiek voor de moderatoren, informatieverzameling en transfer naar de 
template).  

- 19/2/2016: REFLECTIEDAG 
- 23/2/2016: Verzamelen informatie Reflectiedag, voorbereiding van advies voor het 

Netwerkcomité.  
- 1/3/2016: Schrijven van de template aan de hand van het denkwerk van de Kerngroep 

Langdurige Zorg en de informatie van de Reflectiedag. Verdere afspraken rond het schrijven 
van de template Langdurige Zorg.  
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 8.2. Vragenlijst in het kader van de uitbouw van het programma Langdurige zorg 
 
Beste West-Vlaamse jeugdhulpaanbieder,  
 
De hervorming van de GGZ kinderen en jongeren brengt kansen met zich mee om de geestelijke 
gezondheidszorg voor minderjarigen en adolescenten te versterken en per provinciaal netwerk 
specifieke klemtonen te leggen in de organisatie van de zorg via zorgprogramma’s (uitgebreide info 
hierover vindt u op www.psy0-18.be). In onze provincie werd in september 2015 het West-Vlaams 
Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (WINGG) boven de doopvont gehouden, waarvan ikzelf 
als netwerkcoördinator ben aangesteld.  
Bij het ontwikkelen van het programma ‘Langdurige zorg’ wil ik samen met een kerngroep 
inventariseren wat het huidig aanbod is voor jongeren met een complexe, ernstige en meervoudige 
problematiek en daarnaast ook kwalitatieve informatie over het werken met deze doelgroep 
verzamelen. We stelden een vragenlijst op die kwantitatief en kwalitatief peilt naar uw aanbod voor 
de doelgroep minderjarigen en adolescenten. U krijgt deze mail omdat u een aanbod heeft waarover 
wij graag meer willen weten, onder meer om uw reeds opgebouwde expertise te waarderen en te 
versterken in onze verdere initiatieven.  
Mag ik vragen om de vragenlijst in bijlage zo volledig mogelijk in te vullen en me terug te bezorgen 
ten laatste op vrijdag 5 februari. Ik ben me ervan bewust dat de timing krap is, maar ik hoop dat u erin 
slaagt om uw aanbod-ervaringen-expertise te delen in functie van de ontwikkeling van een programma 
‘Langdurige zorg’ dat ruim gedragen wordt omwille van efficiëntie en grondige afstemming met 
bestaand aanbod. Indien u van mening bent dat u zelf niet de best geplaatste persoon bent om de 
vragenlijst voor uw voorziening in te vullen, gelieve dit dan zelf aan een andere medewerker door te 
geven met inachtneming van de korte indieningstermijn. (voor sommige voorzieningen heb ik 
meerdere personen aangeschreven, best onderling overleggen wie wat invult aub) 
De resultaten van deze bevraging brengen we samen op de Reflectiedag van 19 februari 2016, waarvan 
u mogelijk al de vooraankondiging ontving. De Reflectiedag zal de kerngroep de mogelijkheid geven 
om gedegen te overleggen met een brede vertegenwoordiging van intersectorale partners. Een 
definitieve uitnodiging met programma en praktische info voor de Reflectiedag wordt eerstdaags 
verstuurd. Kreeg u geen vooraankondiging en wenst u toch graag een uitnodiging, geef dan gerust een 
seintje. 
Wie graag meer informatie krijgt over deze bevraging, over het programma ‘Langdurige zorg’, over de 
hervorming in het algemeen of over de Reflectiedag kan contact met me opnemen via onderstaande 
coördinaten.  
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Bevraging in het kader van het programma ‘Langdurige zorg’ 
 Het aanbod van mijn voorziening…  

Naam organisatie:   
(eventueel) Afdeling/Deelwerking:  
Contactpersoon:   
Sector:   

  … wordt aangeboden onder de volgende vorm(en)  
MOBIEL AMBULANT SEMI-RESIDENTIEEL RESIDENTIEEL 

Graag in kleur alle werkvormen aanduiden die voor uw voorziening van toepassing zijn   

 
Na het invullen van deze vragenlijst zou ik graag: 
(graag de vakjes aanvinken die van toepassing zijn)  O verder op de hoogte gehouden worden via een uitnodiging voor de Reflectiedag (19/02)  O verder op de hoogte gehouden worden via mail (contactgegevens bovenaan invullen aub)  O niet verder gecontacteerd worden  

WINGG ontwikkelt een programma ‘Langdurige zorg’ voor kinderen en jongeren met een complexe, meervoudige en ernstige problematiek. Hebt u een specifieke visie uitgebouwd in het werken met deze doelgroep? Hebt u kennis van goede praktijken/methodieken of bruikbare handvatten die u kan doorgeven?  
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1. SPECIFIEK OVER HET MOBIEL AANBOD (indien van toepassing op uw voorziening)  → KWANTITATIEVE kenmerken van het MOBIEL aanbod  
Gemiddelde caseload6 …………………………………………………………………………… casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
Graag in kleur aanduiden wat voor uw voorziening van toepassing is  → KWALITATIEVE kenmerken van het MOBIEL aanbod 

 

     
                                                        
6 Gemiddelde caseload = het aantal jongeren dat op 1 moment in begeleiding is (gemiddeld genomen) 

Welke zijn de intersectorale partners waar u het meest mee samenwerkt binnen dit aanbod?  
       

Welke zijn de knelpunten en/of lacunes die u ervaart mbt dit aanbod?   
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 2. OVER HET AMBULANT AANBOD (indien van toepassing op uw voorziening)  Idem mobiel (ingekort voor de template)  3. SPECIFIEK OVER HET SEMI-RESIDENTIEEL AANBOD (indien van toepassing)  Idem mobiel (ingekort voor de template)  4. SPECIFIEK OVER HET RESIDENTIEEL AANBOD (indien van toepassing)  Idem mobiel (ingekort voor de template)   Onze welgemeende dank voor het volledig invullen van deze vragenlijst!  Gelieve te bezorgen via cedric.kemseke@wingg.be of te sturen naar  Cedric Kemseke – WINGG Huis in de Stad OLV-markt 20/22 8800 Roeselare 
  

Op welke manier hoopt/verwacht u dat het netwerk WINGG binnen het programma ‘Langdurige zorg’ corrigerend optreedt tav deze knelpunten?  
    

Specifiek voor GGZ-partners of partners met RIZIV-conventie: Ziet u een mogelijkheid om (delen van) dit aanbod te integreren binnen het programma ‘Langdurige zorg’?  
  

Algemene opmerkingen betreffend het MOBIEL aanbod die relevant zijn bij de ontwikkeling van het programma Langdurige zorg?  
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8.3 Reflectiedag: inschrijvingslijst  
Naam  Voorziening Sector 

Erika Bytebier SDJ Brugge BJB 
Loes D'heedene Oranjehuis Columbus BJB 
Bart Portier Stappie CAR 
Hedwig Hellemans CLB Groeninge CLB 
Leila Nadji For K De Patio GGZ 
Leen Cornelis For K De Patio GGZ 
Gerrit Vanhee Mobiele teams PZ netwerk GGZ regio Ieper-Diksmuide GGZ 
Emmanuël Nelis St Lucas GGZ 
Kris Supply VCLB Izegem  CLB 
Koen Demuynck Netwerkcoördinator 107 Ieper Diksmuide GGZ 
Sabien Brusselmans Jeugdrechtbank Kortrijk Justitie 
Natacha Waldmann Begeleidingscentrum Het Anker VAPH 
Pascal Van Parys OC St Idesbald VAPH 
Martijn Devos Kliniek St Jozef GGZ 
Griet Pype Begeleidingstehuis Bethanie BJB 
Dieter Oorlynck OCJ Oostende en Veurne BJB 
Tim Verbeke Accent  CAR 
Marijke Lootens VCLB Izegem  CLB 
Hans De Baene St Lucas GGZ 
Geert Everaert Kliniek St Jozef GGZ 
Soetkin Kesteloot Netwerkcoördinator 107 Zuid-W-Vl GGZ 
Sofie Cherlet CGG Noord-West-Vlaanderen GGZ 
Kristof Demunck De Korbeel GGZ 
Isabel D'hont Kliniek St Jozef GGZ 
Joeri Isenborghs ITP West-Vlaanderen IJH 
Mieke Puystjens OC St Idesbald VAPH 
Kitty Vanschamelhout MFC De Hoge Kouter VAPH 
Sonja Van Ossel OSD West-Vlaanderen BJB 
Katrien Verhulst Oranjehuis Columbus BJB 
Siska Cauwe CAR De Klinker CAR 
Griet Catteeuw VCLB Weimeersen CLB 
Sara Willems St Lucas GGZ 
Vanessa De Schuyter Korbeel ambulant GGZ 
Marijke Vandepitte Netwerkarts WINGG GGZ 
Michèle Pecqueux CGG Mandel en Leie GGZ 
Lore Casier Tordale  VAPH 
Marlies Taillieu De Lovie VAPH 
Lieven Lust Netwerk PRIT GGZ 
Marie Deboutte St Lucas GGZ 
Xanne Willems GI De Zande BJB 
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Katleen Castelein Regioteam West-Vlaanderen BJB 
Leen Cautereels t Veld  CAR 
Jan Theuwen Kompas vzw  Drughulpverlening 
Thijs Veys For K De Patio GGZ 
Pascale Sibiet CGG Prisma GGZ 
Maarten Dheedene Kliniek St Jozef GGZ 
Annelies Carron Kliniek St Jozef GGZ 
Koen Gevaert ITP West-Vlaanderen IJH 
Ann Willems CIG Huis Ter Leye K&G 
Goedele Vandamme MFC De Hoge Kouter VAPH 
Tine Langedock CGG Largo GGZ 
Isabel Vanvuchelen De Korbeel GGZ 
Greta Bulckaert Onze Kinderen BJB 
Sam Vandenberghe Regioteam West-Vlaanderen BJB 
Luc Ghyselinck CAR Overleie CAR 
Barbara Nolf Outreach For K De Patio GGZ 
Ann Dhaenens Outreach For K De Patio GGZ 
Sarah-Ann Van Lysebeth Netwerkarts WINGG GGZ 
Hilde Vandewoestyne CGG Largo GGZ 
Karel Desmet Kliniek St Jozef GGZ 
Trees Vangansbeke CGG Prisma GGZ 
Veerle Theuninck OC St Idesbald VAPH 
Tatjana Van Driessche START West-Vlaanderen VAPH 
Femke den Hollander JAC Brugge, CAW Noord-W-Vl AWW 
Jolien Kluysse Oranjehuis BJB 
Anneleen Santens Zorgbedrijf Roeselare CAR 
Lien Caudron Reva Spermalie CAR 
Melanie Oosterlynck De Korbeel GGZ 
Marc Berkers CGG Prisma GGZ 
Wannes Vandenbussche Mobiel K team GGZ 
Annelies Everaert Korbeel ambulant GGZ 
Tine Morisse PC St Amandus GGZ 
Marianne Vandekerckhove ITP West-Vlaanderen IJH 
Bart Smis WOTC De Berkjes VAPH 
Pieter Vanhauwere Tordale  VAPH 
Cedric Kemseke Netwerkcoördinator WINGG GGZ 
Filip Deboutte Kliniek St Jozef GGZ 
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8.4 Reflectiedag: programma 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

      → alle thema’s komen aan bod, enkel voor de 
 Doelgroeptafels moet u een keuze doorgeven   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Datum: 19 februari 2016 
Programma: 8u15   Onthaal met koffie 9u   Algemene inleiding 9u35    Themagroep 1 10u10  Themagroep 2  10u45  Pauze met koffie  11u15  Themagroep 3 11u50  Doelgroeptafels 12u25  Afsluiter met onthullen    logo WINGG 12u40  Broodjesmaaltijd en netwerkmoment 14u    Einde  
 Inschrijven: mail naar cedric.kemseke@wingg.be met vermelding van naam deelnemer, voorziening en keuze van doelgroeptafel (1 per persoon)   Inschrijvingsprijs: € 25 op BE73 7340 4103 6160 (KREDBEBB)  → inschrijving geldig na betaling 
 Locatie: Katholieke Hogeschool VIVES   Doorniksesteenweg 145   B-8500 Kortrijk (Gratis parkeren kan op  - terrein VIVES  
- Parking 1 EXPO (ticket valideren 

aan onthaal FORUM) 
- Park & Ride tegenover Kinepolis 

(ticket valideren aan onthaal 
Forum) 

   

 Het programma ‘Langdurige zorg’ 
is ingebed in het langdurig 
zorgaanbod van alle partners die 
zich richten naar kinderen en 
jongeren en hun context: wat zijn 
noodzakelijke aanvullingen? 

Thema’s voor de Themagroepen 

 Het programma ‘Langdurige zorg’ 
richt zich naar kinderen en 
jongeren met een complexe, 
meervoudige en ernstige 
problematiek: geven we prioriteit 
aan bepaalde groepen? Op basis 

 Het programma ‘Langdurige zorg’ 
is geïntegreerd en globaal: hoe 
verloopt jullie ideale samenwerking 
met WINGG? Wat zijn 
procesgerichte aandachtspunten?  

 Doelgroeptafels: 
o Infants 
o Justitiële jongeren 
o Verstandelijke beperking 
o Verslavingsproblematiek 
o Scharnierleeftijd (16-23) 

REFLECTIEDAG WINGG 
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8.5 Overzicht huidig aanbod langdurige zorg 
 

Centra Geestelijke Gezondheidszorg  Naam organisatie: CGG Largo 
Contactpersoon: Tine Langedock /Hilde Vandewoestyne ( tine.langedock@cgglargo.be / hilde.vandewoestyne@cgglargo.be ) 
Sector: CGG 

 MOBIEL AANBOD 
Gemiddelde caseload Ongeveer 100 casussen op jaarbasis (= niet de gemiddelde caseload : moeten we nog 

eens berekenen) 
Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 

Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 14 tot 34 
jaar 

  AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload Ongeveer 800 casussen op jaarbasis 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 

Opstarttermijn 
< 3 dagen Bij verhoogd risico op suïcide 

Binnen de week 
Binnen de maand INTAKEgesprek > 1 maand 

> 3 maanden Start effectieve behandeling indien geen reden tot versnelde instroom 
Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   

Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 
jaar 15 tot 18 jaar 

 
 Naam organisatie: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie vzw. 

Contactpersoon: Pecqueux Michèle 
Sector: Ambulante behandeling 

 AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload Casussen 
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Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 
jaar 

 
 Naam organisatie: CGG Noord-West-Vlaanderen  

(eventueel) Afdeling/Deelwerking: Kinderen en jongeren/adolescenten en jongvolwassenen 
Contactpersoon: Filip Desmit, directeur zorgverlening filip.desmit@cgg.be 
Sector: CGG 

 AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload 9 casussen/u 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 
jaar 

 
 Naam organisatie: CGG Prisma 

(eventueel) Afdeling/Deelwerking: Kinderen en jongeren/adolescenten en jongvolwassenen 
Contactpersoon: Marc Berkers 
Sector: CGG 
 AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload 250 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks  
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Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
 
 

K-diensten  
 Naam organisatie: KAS Brugge (AZ St-Lucas Brugge; AZ St-Jan Brugge)  

Contactpersoon: Emmanuël Nelis  
Sector: Kinder- en jeugdpsychiatrie 

 MOBIEL AANBOD 
Gemiddelde caseload 35 à 40 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week indien CRISIS!! 

Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 
Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   

Leeftijd 0 tot 3 
jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
  AMBULANT AANBOD 

Gemiddelde caseload 
Moeilijk in te schatten omdat het zowel kinderen/jongeren zijn die op dat moment intensief diagnostisch proces doorlopen als jongeren die begeleid worden op 2 of 3 wekelijkse basis als jongeren die (vooral medicamenteus ) opgevolgd worden (frequentie 1 à 2 keer per jaar) ………………op jaarbasis 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
 
 
  RESIDENTIEEL AANBOD 
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Gemiddelde caseload 5 ? casussen (erg moeilijk: langdurige zorg is op zich geen categorie…) 
Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 

6 tot 12 maanden: zeldzaam 
Langer dan 1 jaar: erg zeldzaam 

Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 

Opstarttermijn 
< 3 dagen Bij psychose, anorexia N, Soms suïcidaliteit. 

Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 jaar 

 Naam organisatie: De Korbeel, kinder- en jeugdpsychiatrie Kortrijk Groeningepoort 4 8500 Kortrijk 
Contactpersoon: Kristof Demunck (leefgroep 1 en 2) Marlies Wallaert in vervanging van Ellen Vanhaverbeke (leefgroep 3)  
Sector: Kinder- en jeugdpsychiatrie  

 MOBIEL AANBOD 
Gemiddelde caseload 10 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 
jaar 

  AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload  20 casussen per maand per persoon (zie 80% werkzaam) daarbij komen nog de momenten van overleg, synthese, administratie 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 
1 tot 3 maanden (onderzoek) 

3 tot 6 maanden (onderzoek) 
6 tot 12 maanden 

Langer dan 1 jaar (therapie) 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
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Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 
Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   

Leeftijd 0 tot 3 
jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 jaar 

  SEMI-RESIDENTIEEL AANBOD 
Gemiddelde caseload 5 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
  RESIDENTIEEL AANBOD 

Gemiddelde caseload 25 casussen 
Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 

Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
  Naam organisatie: De Patio, IBE type For-K Groeningepoort 4 8500 Kortrijk 

Contactpersoon: Taghon Geert 
Sector: Forensische jeugdpsychiatrie 

 MOBIEL AANBOD 
Gemiddelde caseload 15-20 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
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Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 
jaar 

  RESIDENTIEEL AANBOD 
Gemiddelde caseload 7 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
  Naam organisatie: Kliniek Sint-Jozef  

(eventueel) Afdeling/Deelwerking: Jeugdkliniek (Jeugdkliniek Kortverblijf, Jeugdkliniek behandeling, eenheid jongvolwassenen) 
Contactpersoon: Geert Everaert. Geert. everaert@sjp.be 
Sector: Kinder- en jeugdpsychiatrie 

 RESIDENTIEEL AANBOD 
Gemiddelde caseload Minimum 300 casussen op jaarbasis van 14 tot 23 jaar 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 14 tot 
23jaar 
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 SEMI-RESIDENTIEEL AANBOD 
Gemiddelde caseload MEER DAN DE HELFT VAN DE CLIËNTEN GAAT OVER NAAR PARTIELE (DAG)BEHANDELING 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 14 tot 23 

jaar 
   AMBULANT AANBOD 

Gemiddelde caseload 

AMBULANT AANBOD RICHT ZICH VOOR 20% OP VOORZORG EN 80% OP NAZORG. IN SAMENWERKING MET AMBULANTE THERAPEUTEN WORDT AAN MAANDELIJKSE JEUGDPSYCHIATRISCHE PROCESBEGELEIDING EN FOLLOW-UP GEDAAN. NAAST DEZE VOOR- EN NAZORG IS ER EEN AMBULANTE RAADPLEGING VOOR (JONG) VOLWASSENEN MET ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN (5-10 CASUSSEN PER WEEK).  
Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 

Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 14 tot 23 

jaar 
  

Centra voor Ambulante Revalidatie  
 Naam organisatie: Centrum voor Ambulante Revalidatie DE KLINKER 

Contactpersoon: HERMAN THEETEN 
Sector: AMBULANT 

 AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload 120 casussen / JAAR 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
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Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 
Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   

Leeftijd 0 tot 3 
jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
 
 Naam organisatie: ELORA vzw CAR 

Contactpersoon: Peter Leuridan 
Sector: Centrum Ambulante Revalidatie 

 AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload 145 à 150 casussen/week 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 
jaar 

 Naam organisatie: CAR ’T VELD VZW 
Contactpersoon: LEEN CAUTEREELS 
Sector: REVALIDATIESECTOR (CENTRA AMBULANTE REVALIDATIE) 

 AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload 200  casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 
jaar 

 
 Naam organisatie: Vzw Centrum van de Oostkust 

(eventueel) Afdeling/Deelwerking CAR De Klinker Knokke-Heist 
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Contactpersoon: Cauwe Siska 
Sector: Ambulante Revalidatie 

 AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload 200  casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   

Leeftijd 0 tot 3 
jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 

12 tot 15 jaar 
(doelgroep 

ADHD enASS) 
15 tot 18 

jaar 
 
 Naam organisatie: Revalidatiecentrum Overleie vzw 

Contactpersoon: Luc Ghyselinck 
Sector: Centra Ambulante Revalidatie 

 AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload 22 (=1060 uren  behandeling per week/48 openingsuren) casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
Graag in kleur aanduiden wat voor uw voorziening van toepassing is  Leeftijd 0-12 jaar voor alle doelgroepen (inclusief gehoorstoornisse, NAH) Leeftijd 12 -18 jaar voor gehoorgestoorde en NAH 

 
 

Mobiele teams GGZ volwassenen  Naam organisatie: Netwerk Zuid-West-Vlaanderen, Functie 2B 
(eventueel) Afdeling/Deelwerking: Mobiel Behandelteam Amphora 
Contactpersoon: Caroline Hubaux - c.hubaux@impact.cigb.be  
Sector: Geestelijke gezondheidszorg 

 MOBIEL AANBOD 
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Gemiddelde caseload …………………1………………………………………………………… casussen 
Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 

Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 16 tot 18 
jaar 

  Naam organisatie: Netwerk GGZ “Accolade” 
(eventueel) Afdeling/Deelwerking: Mobiele teams (acute en langdurige zorg) regio Ieper-Diksmuide   
Contactpersoon: Gerrit Vanhee (teamleider) 
Sector: GGZ 

 MOBIEL AANBOD 
Gemiddelde caseload 160 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week 

Binnen de maand *indien we geen wachtlijst hebben > 1 maand > 3 maanden 
Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   

Leeftijd 0 tot 3 
jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 

jaar 
15 tot 18 

jaar 
 
 Naam organisatie: Mobiel Crisisteam Noord-West-Vlaanderen (MCT) 

Contactpersoon: Stefaan Vandevoorde (teamverantwoordelijke): stefaan.vandevoorde@netwerkggzregionw-vl.be 
Sector: GGZ 

 MOBIEL AANBOD 
Gemiddelde caseload 30 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 
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Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 16 tot 18 
jaar 

 Naam organisatie: Revalidatiecentrum Spermalie 
Contactpersoon: Alain Nauwelaerts, groepsdirecteur 
Sector: Ambulante revalidatie (CAR) 

 
  AMBULANT AANBOD 

Gemiddelde caseload 280 casussen 
Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 

Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
 
 

Algemeen welzijnswerk  Naam organisatie: CAW Noord-West-Vlaanderen 
(eventueel) Afdeling/Deelwerking: Jongerenwerking ’t Salon JAC Brugge Casemanagement LOGiN = jongerenteam Brugge CAW  
Contactpersoon: Mieke Burggraeve 
Sector: Algemeen Welzijnswerk 

 MOBIEL AANBOD 
Gemiddelde caseload 11 casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 

jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 
jaar 
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  AMBULANT AANBOD 
Gemiddelde caseload Nvt (niet bepaald, er wordt gewerkt met wie binnenkomt: JAC en ’t Salon zijn onthaalwerkingen) casussen 

Tijdsduur 1 tot 4 weken 1 tot 3 maanden 3 tot 6 maanden 6 tot 12 maanden Langer dan 1 jaar 
Intensiteit/week 30’ tot 1 uur 1 tot 2 uur 2 tot 4 uur 4 tot 8 uur Meer dan 8 uur 
Opstarttermijn < 3 dagen Binnen de week Binnen de maand > 1 maand > 3 maanden 

Frequentie Dagelijks Wekelijks Tweewekelijks Maandelijks   
Leeftijd 0 tot 3 jaar 3 tot 6 jaar 6 tot 12 jaar 12 tot 15 jaar 15 tot 18 

jaar 
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8.6 Visietekst ‘Uitbouwen van een infantwerking binnen WINGG’  
 
Er is geen periode in het leven van een mens waarin zo duidelijk de invloed van de omgeving op de 
ontwikkeling  zichtbaar is als in de eerste levensjaren. Onderzoek naar ontwikkeling van het brein laat 
zien hoe belangrijk de eerste jaren zijn en hoe essentieel de rol van de omgeving en de invloed van 
stress is op deze ontwikkeling. Infant mental health (IMH) beoogt, via het versterken van de ouder kind 
relatie, de optimale groei en ontwikkeling van de baby en peuter te bevorderen. De zorg voor ouders en 
hun jonge kinderen is zowel preventie als interventie. Deze zorg stoelt op de IMH visie die het gehele 
zorgspectrum omvat van algemene preventie via ontwikkelingsstimulering, pedagogische 
ondersteuning, kortdurende begeleiding tot langer durende intensieve ouder kind psychotherapie. 
Jonge kinderen kunnen niet wachten, er is dan ook behoefte aan een breed gedragen infant mental 
health visie en er is nood aan wrapped care rond en met gezinnen over verschillende 
hulpverleningsorganisaties heen.  
Het werken met ouders en jonge kinderen vraagt veel indirecte tijd, overleg met partners en 
huisbezoeken. Wetenschappelijk onderzoek pleit ervoor om de leeftijdsgrens van infants te verruimen 
naar het 5de levensjaar startend vanaf het moment van conceptie. De periode van 0-3 jaar start te laat 
en eindigt te vroeg. Onderzoek naar prenatale invloeden, vooral de invloed van hoge niveaus van stress 
tijdens de zwangerschap leiden tot het advies om reeds prenataal aan de slag te gaan en de bovengrens 
te verhogen van 3 naar 5 jaar omdat veel onderzoek en interventieprogramma’s de 3 jaar grens 
overstijgen.  
 
Behandelingen moeten korter, goedkoper en efficiënter worden. Behandeling vroeg in het leven kan 
hierop een antwoord zijn. Door vroeg in het leven van jonge kinderen, zelfs al tijdens de zwangerschap 
te interveniëren kan men de relatie tussen ouders en kind verbeteren en kan het ontstaan van 
psychopathologie voorkomen worden. Aandacht hiervoor in de eerste en tweede lijnszorg is daarom 
noodzakelijk maar tegelijkertijd is er nood aan professionele specialisatie. Gezien het grote belang van 
de ouder kind relatie voor de ontwikkeling van het jonge kind dienen verwijzers - zoals vroedvrouwen, 
verpleegkundigen van Kind & Gezin, kinderartsen, kinderdagverblijven en kleuterscholen, psychiaters 
maar ook jeugdrechters en hulpverleners verbonden aan voorzieningen die werken met jonge kinderen 
- dan ook bekend te zijn met de IMH visie. Een IMH specialist kan niet gedefinieerd worden vanuit een 
bepaalde discipline maar is veel meer iemand met een kernovertuiging, met specifieke competenties 
en vaardigheden, die zich een relatiegerichte benadering van jonge kinderen en hun gezinnen heeft 
eigengemaakt en tegelijkertijd de baby of peuter beschouwt als een actieve deelnemer in het 
therapeutisch proces. 
Er zijn dan ook verschillende niveaus van zorg, het eerste niveau is de algemene maatschappelijke 
behoefte aan preventie via het kenbaar maken en uitdragen van de IMH visie, om een gezonde 
ontwikkeling van jonge kinderen te garanderen. Het tweede niveau spitst zicht toe op het identificeren 
van jonge kinderen en ouders die een risico lopen op ontwikkelings- of emotionele problemen (eerste 
en tweede lijn zorg). Het derde niveau is interventie, de behandeling van sociale en emotionele 
problemen binnen de relatie van jonge kinderen en hun gezinnen. Kinderen in pleeggezinnen, kinderen 
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van ouders met een psychiatrische problematiek en kinderen die getuige geweest zijn van geweld 
hebben een samenhangend hulpaanbod nodig.  
 
Vanuit WINGG opteren we dan ook in eerste instantie om te starten met een informatieve campagne 
met het breed uitdragen van de IMH visie. Door met de verschillende hulpverleners in eerste lijns zorg 
in nauw contact te treden, kan verder in kaart gebracht worden welke initiatieven voor ouders en jonge 
kinderen reeds bestaan maar ook welke noden, hiaten en lacunes op dit moment de goede zorg voor 
jonge kinderen en hun gezinnen hypothekeren. Samenwerking met reeds bestaande initiatieven 
(Waimh Vlaanderen) kan een breed uitgedragen visie en infant werking ondersteunen. Waimh-
Vlaanderen vzw is een affiliatie van ‘World Association for Infant Mental Health’ (www.waimh.org) die 
wereldwijd een forum wil bieden voor iedereen die het welzijn en de ontwikkeling van de allerkleinsten 
(0-3 jaar) ter harte neemt. Waimh-Vlaanderen beoogt te fungeren als rode draad binnen de 
multidisciplinaire context van deze specifieke doelgroep en richt zich hierbij op zowel preventieve als 
curatieve initiatieven vanuit de verschillende betrokken  werkdomeinen (klinische praktijk, 
wetenschappelijk onderzoek, beleid...).  
 
Over de verschillende provincies heen trachten we met de verantwoordelijke artsen dan ook een 
gezamenlijke visie te ontwikkelen en een eenduidig zorgtraject uit te werken voor deze jonge doelgroep. 
Een eerste vergadering met de betrokken verantwoordelijke artsen die een zorgtraject wensen uit te 
werken rond infantwerking vond plaats op 29/02/2016. Hierbij werd in eerste instantie het huidige 
zorgaanbod rond infants per provincie in kaart gebracht en werden zorgen en hiaten opgelijst in het 
werken met jonge kinderen en hun ouders. De vraag stelt zich dan ook of infantwerking niet verder 
uitgebouwd dient te worden vanuit het belang van vroegdetectie, consult en liaison. De zorg is reeël dat 
binnen de template crisiszorg en langdurige zorg de vraag voor latentiekinderen en adolescenten (te) 
groot zal zijn, waardoor het uitbouwen van een infantwerking onder druk komt te staan. 
 
Het is belangrijk om de IMH-visie te integreren, zo niet leidend te laten zijn, in die (geestelijke) 
gezondheidssystemen en bij die professionals die zich bezighouden met zwangere vrouwen en hun 
partners en met jonge kinderen en hun ouders. Het oprichten van een denktank waarin alle 
hulpverlening die nu reeds werken met jonge kinderen vertegenwoordigd zijn, kan een concretere 
infantwerking verder uitbouwen op de verschillende niveaus.  
 
De geneeskundige disciplines die werken met zwangere vrouwen en jonge kinderen hebben vaak een 
medische insteek en hebben te weinig tijd om de mentale gezondheid en kwetsbaarheden bij jonge 
ouders en jonge kinderen in te schatten, laat staan te begeleiden. Kennis over het belang van IMH is 
dan niet voldoende, er dient ook een infantwerking uitgebouwd te worden binnen de geestelijke 
gezondheidszorg waarop gynaecologen en kinderartsen, ouders en jonge kinderen beroep op kunnen 
doen. De link met volwassenpsychiatrie is nodig om goede nazorg te installeren, bij moeders met een 
post partum depressies en psychose die te vaak alleen komen te staan in de zorg voor hun kind. Nauwe 
samenwerking met Kind en Gezin en vroedvrouwen, zowel naar vroegdetectie maar ook naar opleiding 
en scholing in kinderdagverblijven zou een grote meerwaarde betekenen. 
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Ontwikkeling is meer dan een louter cognitieve ontwikkeling, kennis over de emotionele en relationele 
ontwikkeling van jonge kinderen in kleuterscholen is verder nodig. Vroeginterventie is vaker kortdurend 
bij baby’s, peuters en kleuters, gezien ontwikkeling van jonge kinderen een ‘self righting tendency’ 
vertoont.  
 
Kindermishandeling is de enige oorzaak van psychopathologie die te voorkomen is. De resolutie 
integrale jeugdhulp, gestemd in het Vlaams Parlement op 8 juli 2015, vroeg nadrukkelijk om het 'Protocol 
van Moed' over heel Vlaanderen toe te passen. Dit protocol moet samenwerking en informatie-
uitwisseling realiseren tussen hulpverleners, parket en politie. Zo zullen diensten sneller in overleg 
treden en kunnen ze situaties beter inschatten, melden en dus ingrijpen indien nodig.  
Aansluitend daarbij wenst WINGG naar het voorbeeld van Femmie Juffer in Nederland een 
informatiebrochure op te stellen voor jeugdrechters die beslissingen moeten nemen, die verstrekkende 
gevolgen hebben voor kinderen en hun ouders. Beslissingen over bijvoorbeeld uithuisplaatsing van een 
kind, terugplaatsing, of het toe- wijzen van een kind aan een van de ouders. Zij baseren hun oordeel 
daarbij (ook) op verslaggeving die zijn opgesteld door hulpverleners. Kinderrechters moeten op basis 
van deze schriftelijke en mondelinge verslagen beslissen welke keuze – binnen de bestaande wettelijke 
kaders – voor het kind de beste perspectieven biedt voor zijn of haar verdere ontwikkeling. Voor het 
nemen van gefundeerde beslissingen is er bij kinderrechters behoefte aan actuele kennis over de 
oorzaken, ontwikkeling en gevolgen van gehechtheidsrelaties van jonge kinderen en kennis over 
effectieve interventies op dit gebied. Deze kennis stelt de kinderrechter in staat om de gemaakte 
inschatting van de opvoedingsproblematiek en de voorgestelde adviezen over aanpak of behandeling 
beter te beoordelen. De informatiebrochure heeft als doel  jeugdrechters te ondersteunen bij ‘evidence-
informed’ handelen: het nemen van beslissingen over kinderen in problematische opvoedingssituaties 
met inachtneming van actuele wetenschappelijke theoretische inzichten en empirische 
onderzoeksresultaten.  
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8.7 Aanmeldingsfiche Outreach De Patio 
 Aanmelding Outreach De Patio  
 (wij gebruiken deze informatie om tot een beslissing te komen. Hoe completer u dit invult, hoe vlotter wij een goede inschatting kunnen maken en u een antwoord kunnen geven op uw vraag)  

Datum  
Naam jongere  
Geboortedatum  
Geslacht  
Domicilie-adres  
Verwijzer (consulent)  Naam:  Functie:  Organisatie: Contactgegevens: Tel: 
Jeugdrechter Naam:  Gerechtelijk arrondissement: 
Aanmelding voor 0 outreach behandeling 0 outreach diagnostiek 
Verblijfsadres op moment van aanmelding + contactgegevens 0 Ouders 0 Gemeenschapsinstelling langdurig verblijf 0 Gemeenschapsinstelling time-out 0 Federaal detentiecentrum Everberg 0 Voorziening BJB 0 Voorziening VAPH 0 IBE type for K (MOF) 0 IBE type SGA (MOF + POS) 0 Reguliere K-dienst 0 Andere Indien verblijf voorziening : welke? …………. Sedert? ………………………………………………………. 
Moedertaal  
Juridisch statuut (MOF/POS) (feiten, hangende zaken,..)    

MOF: ja/nee 0 Enkelvoudige diefstal 0 Diefstal met geweld 0 Diefstal met verzwarende omstandigheden(nacht of in groep) 0 Vernieling en brandstichting 0 Moord(poging)met/zonder voorbedachte rade 0 Onvrijwillige doodslag 0 Extrafamiliale vrijwillige slagen en verwondingen 0 Intrafamiliale vrijwillige slagen en verwondingen 0 Verdovende middelen 0 Verkrachting > 16 j extrafamiliaal 0 Verkrachting > 16 j intrafamiliaal 0 Verkrachting  > 12<16 j extrafamiliaal 0 Verkrachting  >12<16 j intrafamiliaal 0 Verkrachting <12 j extrafamiliaal 
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0 Verkrachting <12 j intrafamiliaal 0 Schending van de eerbaarheid 0 Schending van openbare orde en veiligheid 0 Zakkenrollen 0 Schending van eigendommen 0 Andere:  VOS: ja/nee 
IQ gegevens  (+ welke test, welke datum, door wie?) (indien ongekend moet dit opgevraagd worden) 

VIQ: PIQ: TIQ: 

   
Aanmeldingsklacht (waarom meldt u aan bij een forensisch-psychiatrisch outreachteam? Is er sprake van of een ernstig vermoeden van een psychiatrische problematiek?) 
      
Hulpvraag  (welke vraag hebt u tav ons team: diagnostisch onderzoek, individuele behandeling jongere, gezinsbegeleiding, teamondersteuning? En waarom deze vorm?) 
     
Hulpverleningsoverzicht (welke diensten waren in het verleden reeds betrokken bij de jongere? Zijn er reeds diagnoses gesteld?  Zijn er momenteel nog diensten betrokken?) 
        
Huidig schools niveau (welke school, welke richting/onderwijsvorm en welk jaar). Indien momenteel geen school, vermeld dan laatst gevolgde onderwijsvorm. 
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Schoolloopbaan: graag opvragen bij CLB. 
         
Middelengebruik (is er sprake van druggebruik, nu of in het verleden? Zo ja, dewelke?) 
       
Familiale context (gezinssamenstelling – betrokkenheid van ouders/familieleden – draaglast en draagkracht van het gezin) 
       
Engagement van de jongere (is de jongere op de hoogte van de aanmelding? Maak een inschatting van zijn/haar motivatie) 
     
Hebt u de jongere nog ergens aangemeld? Zo ja, waar? 
    
 Stuur deze fiche zo snel mogelijk terug naar dorine.tack@depatio.be Wij hopen op een goede samenwerking.  Met vriendelijke groeten, Het outreachteam 
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8.8 Begroting programma Langdurige zorg 
 
Zie hiervoor het Excelbestand ‘20160307 WINGG Begroting’ in de bijlage bij deze mail. 


