
Dag van de aanmelder



Programma:

 9:00: Onthaal

 9:30 Inleiding door Monique Swinnen, gedeputeerde Welzijn provincie Vlaams-Brabant

 9:40 Het crisisnetwerk in woord en beeld

- Verleden, heden, toekomst, door Gie Lambeir, voorzitter crisisnetwerk

- Crisisjeugdhulp in beeld + aanmelden bij het crisismeldpunt, door Ingelise Gerritsen,

teamcoördinator Crisis

- Crisisnetwerk in breder perspectief en de gedeelde zorg via de netwerken,

door Ann Van der Speeten, netwerkcoördinator Yuneco

 10:40 Ruimte voor vragen | Relevant panel met verschillende actoren crisisnetwerk

 11: 00: pauze

 11:15 Ronde tafels met feedback van aanmelders

 12:05 Afsluiting: aanmelders aan het woord



Crisisnetwerk – even terug in de tijd

 2000:  Crisishulp : één van thematische werkgroep  in aanloop van integrale jeugdhulp

Basisidee:   Naast rechtstreeks toegankelijke hulp, en niet rechtstreeks toegankelijke hulp 

is er in dringende situaties nood aan direct beschikbaar, outreachend aanbod.

 2002: Eerste experimenten  (Antwerpen)

 2009: in elke provincie één meldpunt

 Mei 2009: opstart crisisnetwerk  Vlaams-Brabant,

 2013 – 2014: experimenten samenwerking crisisnetwerk – geestelijke gezondheidszorg

Libel Vlaams-Brabant/O2 Oost-Vlaanderen

 2015: Beslissing om crisishulp georganiseerd vanuit GGZ samen te voegen met het 
crisisnetwerk  voorjaar 2016:  integratie Yuneco –crisis  en crisismeldpunt  



Evolutie Aanmeldingen Vlaanderen

Beperkte groei aanmeldingen tot 2013 

Versnelling vanaf 2014:

 2013:     3551

 2014*:   5456

 2015:     6527

 2016:     8268

*sinds 2014: ook jeugdrechters en zelfmeldingen 



Aanmeldingen 2016

Crisismeldpunt Aanmeldingen % Cliënten %

Antwerpen 2.692 32,6% 3.284 33,3%

Brussel 330 4,0% 392 4,0%

Limburg 1.152 13,9% 1.281 13,0%

Oost-Vlaanderen 1.292 15,6% 1.477 15,0%

Vlaams-Brabant* 1.439 17,4% 1.679 17,0%

West-Vlaanderen 1.363 16,5% 1.755 17,8%

Totaal

*Vl.Brab 2015

8.268

891

100,0% 9.868

973

100,0%



Verdeling aanmelders Vl. Brab 2016
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Gerealiseerd aanbod 2016
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Hoe verder?

 Doel crisishulp = beperkt aanbod bieden waar RTJ/NRTJ niet 

onmiddellijk beschikbaar is. (EHBO-functie)

 Uitdaging overheid + hulpverlening:  hulpaanbod RRTJ/NRTJ 

zo goed mogelijk aansluitend op de noden organiseren

 = investeren in toegankelijke jeugdhulp: BBB*

*beschikbaar – bereikbaar -betaalbaar



En wat met het crisisnetwerk?

 Ideaal scenario: vraag naar crisishulp neemt terug  gepaste 

hulp is/komt  voldoende regionaal beschikbaar 

 Noodzakelijk scenario: gepaste omkadering 

meldpunten/hulpaanbod crisisnetwerk (in IJH en GGZ) zodat 

overvraging en onmacht beperkt blijven (turnover) en 

aanmelders/gezinnen daadwerkelijke steun kunnen vinden



CRISISMELDPUNT 

VLAAMS-BRABANT
078/050.038



Voor wie en wat? 

 Doelgroep: minderjarigen van 0-18 jaar

 Binnen de 24 uur een antwoord bieden

 Crisis destabiliseren

 Meer ingrijpende hulp voorkomen

 Veiligheid installeren
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Onze opdracht 

 Onthaal en telefonische permanentie (24u/7 a.d.h.v. een beurtrol)

 Uitvoeren van telefonische vraagverheldering

 Acuutheid van de situatie inschatten (is er wel degelijk sprake van een 

crisis?)

 Consult bieden: Aanmelder ondersteunen en advies geven

 Kiezen voor minst ingrijpende hulp, met maximale garantie voor veiligheid

 Interne/externe dispatching organiseren

 Regie uitoefenen doorheen het traject van de lopende crisishulp

 Aanmeldingen registreren in Insisto



Aanbod Crisismeldpunt

INTEGRALE JEUGDHULP

 Contextgerelateerde 

problematiek

 Focus op minderjarige en 

zijn gezin

YUNECO-CRISIS (GGZ)

 Sinds juni 2016

 Psychische of 

psychiatrische component 

aanwezig bij de 

minderjarige

 Focus op minderjarige en 

zijn ziektebeeld waar 

context bij betrokken wordt



Modules IJH

 Consult (24/7)

 Interventie – 3 werkdagen

 Pikt onmiddellijk in op crisis met als doel crisis te ontmijnen

 crisisbegeleiding – 28 dagen (3 tot 5 gesprekken per week)

 Intensieve begeleiding van de jongere en de leefomgeving

 Bewaakt de veiligheid

 Maakt een werkplan op met de minderjarige en leefomgeving

 Oriënteert in samenspraak met het meldpunt naar vervolghulp

 Opvang – 7 dagen

 Biedt veiligheid

 Altijd in combinatie met begeleiding

 1x verlengbaar met max 7 dagen



Ons aanbod

 Halle – Vilvoorde:

Interventie:

• CAW Halle-Vilvoorde: 2 plaatsen

• BZW De Loper: 2 plaatsen

Crisisbegeleiding: 

• BZW De loper: 1 plaats

→     CAH Cocon: open 11 plaatsen ( te delen met het CMP Brussel, flexibel inzetbaar) 

Opvang: verzekerd aanbod: 4 plaatsen

• OOOC t’ Pasrel : 1 plaats

• CKG De Schommel: 2 plaatsen ( 0-12 jaar)

• MPC Sint-Franciscus/ MPI Levenslust en Huize Ter Loo



Ons aanbod

 Leuven:

Interventie: 4 plaatsen

- VZW Sporen: 2 plaatsen 

- OOOC Cidar: 1 plaats ( enkel combo interventie-begeleiding-opvang)

- CKG De schommel( 0-12 jaar) : 1 plaats ( flexibel inzetbaar)

Crisisbegeleiding: 6 plaatsen

- VZW Sporen: 4 plaatsen 

- OOOC Cidar: 1 plaats( enkel combo interventie-begeleiding-opvang) 

- CKG De schommel ( 0-12 jaar): 1 plaats ( flexibel inzetbaar)

Opvang: verzekerd aanbod: 4 plaatsen

- CKG De Schommel ( 0-12 jaar): 2 plaatsen

- OOOC Cidar: 1 plaats ( enkel combo interventie-begeleiding-opvang)

- Huize Levensruimte ( 14j-18j): 1 plaats



Modules Yuneco-crisis

 Inschattingsgesprek

Vraagverduidelijking

 Begeleiding – max. 28 dagen

 Zorg op maat

 Opname – max. 2 weken

Samenwerking met LUK, Beaufort en Pathways



Wie kan aanmelden? 

 Bij voorkeur professionele hulpverleners !

 Consulent (SDJ/OCJ)

 Politie/ Parket

 Artsen/ psychologen/… 

 Brede instap ( CLB/ CAW /…)

 Cliëntsysteem zelf ( na de kantooruren 17u- 9u )

 …

UIT DE REGIO HALLE-VILVOORDE / LEUVEN



Wanneer aanmelden?

 Als een minderjarige (en zijn context ) zich in een acute crisis bevindt;

 Er onmiddellijke hulp nodig is en deze binnen de eigen directe omgeving 

niet te vinden is.

 Er is geen dringende medische hulp nodig.

 Toestemming van alle gezinsbetrokkenen verkregen om crisismeldpunt te 

contacteren.

 Crisismeldpunt is 24/7 bereikbaar: onthaalmedewerkers zijn effectief 

aanwezig op dienst van 8u00 – 19u00



Hoe aanmelden bij crisismeldpunt?

 Aanmelder gaat vrijwilligheid na bij minderjarige en gezinsbetrokkenen 

 Aanmelder informeert gezin over aard van de hulp

 Schat samen met het meldpunt in hoe onveilig de situatie is

 Transparantie en eerlijkheid!

 Aanmelder maakt praktische afspraken met jongere en leefomgeving

 Aanmelder blijft maximaal betrokken gedurende het crisistraject

 Zoekt actief mee naar vervolghulp



Exclusiecriteria 

 Crisishulp kan niet worden ingezet met de bedoeling snel een plaats binnen de reguliere hulpverlening te 

krijgen. 

 Crisishulp kan niet worden ingezet om een wachtperiode te overbruggen. 

 Crisishulp kan niet worden ingezet als pure time-out. 

 Crisishulp kan niet worden geboden voor opvang voor jongeren in het kader van een MOF maatregel.

 Crisisopvang kan niet worden ingezet voor jongeren die reeds verblijven in een residentiële setting. 



Vrijwilligheid 

 Het is aan de aanmelder om de bereidwilligheid/ vrijwilligheid af te toetsen bij zowel de 

jongeren als ouders!

 Vooraleer er sprake van dispatching kan zijn, moeten alle betrokken actoren 

bewust/akkoord zijn van het feit dat CMP betrokken wordt, en weten wat de crisishulp 

inhoudt. 



Ons team:

 Teamcoördinator:

 Ingelise Gerritsen (100 %)

 Onthaalmedewerkers:

 Xenia Walgraeve (100%)

 Isabelle Vrijders (80%)

 ? ( 80%)

 Viktor Van Der Veken (60%)

 Anne-Sophie (50%)

 Laura Boeykens (50%)

 Laura Schatteman ( 50 %) 

 Interventiemedewerkers:

 Najade Schuermans (100%)

 Dana Tielemans (100%)

 Laura Schatteman (50%)

?



YUNECO CRISIS 

WELKOM



YUNECO?

Ontstaan

• De Gids naar een nieuw geestelijk 

gezondheidsbeleid voor kinderen en 

jongeren

www.psy 0-18.be

Gebaseerd op een aantal pijlers

• Globaal 

• Geïntegreerd

• Vermaatschappelijking

• Vroegdetectie en preventie

• In dialoog

• Uitwisseling

Netwerk GG kinderen & jongeren Vl.-Br



Opdracht

Samen met alle betrokken partners en sectoren het 

beleid inzake de geestelijke gezondheid van kinderen 

en jongeren vorm geven.

M.a.w., samen met jullie.

Samenwerkingsverband tussen verschillende partners 

betrokken op de GG van kinderen en jongeren, voor 

kinderen en jongeren van 0-18j, + 16-23j : geen nieuwe 

zorgverlener



Hoe?

• Voor alle provincies in België en het Brusselse 

gewest

• Via programma’s, in opdracht van de overheid

• Uitgewerkt samen met de partners in Vlaams-

Brabant, betrokken op de gg van kinderen en 

jongeren



Structuur YUNECO



Partners

Z.Org KU Leuven

AlexianenZorggroep BJB

CAW Warme Stad

CLB LMN

C.A.R. St. Alexius

CGG Msoc

DENK De Spiegel

Vlabo

Solentra

Minor N’Dako

BJB



Organogram



YUNECO CRISIS

Operationeel 06/2016



Doelstelling

 Integratie met het bestaande aanbod

Op de voorgrond een flexibel mobiel aanbod

Minimaal aanbod residentiële crisisbedden 

 Samenwerking met de crisisnetwerken integrale 

jeugdhulp en het crisismeldpunt



Definitie

Een acuut beleefde noodsituatie, 

Waarbij de draaglast de draagkracht van

het systeem overstijgt en er een 

duidelijke persoonlijke component van ernstig psychisch 

of psychiatrisch lijden
bij de jongere aanwezig is. 

Crisis ≠ Urgentie : levensbedreigend en onmiddellijk 

antwoord



Bouwstenen YUNECO Crisis

Afh. van de hulpvraag en –aanbod, kan er op maat een begeleiding 

opgestart worden 

• Crisisconsult(atie)

• Crisisbegeleiding : mobiel of ambulant

max.28 dagen

• Crisisopname : 10 crisisbedden verdeeld over 

UPC Kortenberg, Gasthuisberg Leuven, 

Alexianen Zorg Tienen max. 2 weken

• Casemanagement



Intervisie en overleg

Integratie via het CMP met 
IJH

Melding : Crisismeldpunt – Spoedgevallen-Lokaal

CRISIS?

GGZ-
crisis?

Crisisnetwerk 

IJH

Crisisnetwerk 

GGZ

Crisisinterventie

0-3d

Crisisconsult(atie)

Crisisbegeleiding

4w

Crisisbegeleiding

Max.28d

Crisisopvang

7-14d

Crisisopname

Max.14d

Reguliere hulp

Nee

Ja

Beide



Integratie



Aanmeldingen YUNECO

Aanleidingen tot aanmelding

 Psychiatrische 
problemen, 
waaronder suïcidale 
ideatie, 
stemminsstoornissen

 Gedragsproblemen, 
waaronder agressie

Wie meldt het vaakst 
aan

 CLB

 Arst-specialist (Kpsy, 
pediater, spoed)

 Ouders/context

 Huisarts



Inzet aantal vte

 6,5 vte mobiele crisismedewerkers

 2,5 vte medewerkers op de crisisbedden

 Ambulante inzet vanuit de cgg’s

 1vte Netwerkkinderpsychiater  (over de verschillende 
programma’s)



Netwerken?  ..Werkt het?

We zijn tevreden met de investeringen binnen de GGZ waardoor er meer 

mogelijk is!

Verbinding
Nieuw 

aanbod
Kwaliteit

Kernactoren

Intersectoraal

Transitieleeftijd

Mobiele teams

Casemanag.

CMP

Flexibiliteit

Ervaringsdesk.

Delen expertise



Sterktes

Wat is meer mogelijk dan vroeger?

• Samenwerking en afstemming tussen diensten met 

een crisisaanbod (vb. K-diensten onderling, GGZ vs. 

IJH)

• Crisissen zijn beter gekend en meer gedragen

• Mobiele zorg waar noodzakelijk

• Schakelen 

• Flexbudgetten (zorg-op-maat, zorgcontinuïteit



Uitdagingen
Afstemming overloop 
(wat niet binnen crisis 

kan gaat naar urgentie)

Gedwongen opnames

Als overbrugging van 
langdurige zorg

Urgentie

zorg

Crisis als omzeilen van 

wachtlijsten

GGZ - IJH

Vervolgzorg, 

schakelmomenten binnen 

een korte termijn



Samen een gedragen crisisnetwerk 
organiseren door

 Vertrouwen in elkaar

 Zoeken en investeren in een gemeenschappelijke taal

 Verschillende visies vertalen naar een gemeenschappelijk plan

 Samen zoeken : hoe meer verbindingen, hoe groter de kans op 

succes 1+1=3



Werkt het?
Net Werkt!

Bedankt voor jullie aandacht


