Template beschrijving van de versterking van het geestelijk gezondheidszorgaanbod voor kinderen en
jongeren met een dubbeldiagnose

1. Naam: YUNECO Combi
De naam “Yuneco Combi” verwijst uiteraard naar de COMBInatie van de verstandelijke beperkingen en
de problemen op het vlak van de geestelijke gezondheid van de doelgroep. Hij verwijst bovendien naar
het gezamenlijk project “KOM BInnen” van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant,
dat sinds 2002 specifiek voor deze doelgroep werd uitgezet. Hij roept ook het beeld op van een mobiel
team dat zich naar de hulpvrager begeeft1. En tot slot past hij goed in het rijtje van de voorgaande
programma’s: Yuneco Crisis, Yuneco Care, Yuneco Crosslink en Yuneco Combi.

2. Netwerking in functie van het zorgaanbod voor kinderen en jongeren met een
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dubbeldiagnose
Overlegmomenten:
In functie van de opbouw van dit programma in de provincie Vlaams-Brabant werd enerzijds een
specifieke intersectorale werkgroep Dubbeldiagnose opgericht en anderzijds namen we vanuit Yuneco
met enkele partners deel aan de overlegmomenten van het netwerk voor volwassen personen met een
dubbeldiagnose. Omgekeerd sloot een delegatie vanuit het netwerk voor volwassenen aan bij de
werkgroep Yuneco Combi. De coördinatoren namen op 1 maart 2016 ook deel aan het
informatiemoment van de Hoge Gezondheidsraad over de adviezen t.a.v. de doelgroep.

Samenstelling werkgroep: zie bijlage 1.

Data overleg:
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Werkgroep

Stuurgroep

Beheerscomité

NW Volwassenen

24.06.2016

20.05.2016

29.06.2016

29.04.2016

14.07.2016

24.06.2016

27.07.2016

9.05.2016

19.08.2016

19.08.2016

We willen hier niet specifiek het beeld oproepen van een politiebusje, maar meer algemeen van een mobiele interventie met de auto. In
“Van Dale” is namelijk de allereerste betekenis van het woord “combi” gewoon een stationcar (een auto met een rechte achterkant)

Het voorstel van de werkgroep Yuneco Combi werd voorgelegd aan de Netwerkstuurgroep (19.08.2016)
en ter beslissing aan het Beheerscomité (elektronisch).
Samenwerking andere sectoren2 :
De partners uit de Vlaams-Brabantse zorg voor personen met een handicap werden allen uitgenodigd
in de werkgroep en hebben het voorliggend plan mee uitgewerkt. In het verleden was er via de VLABOwerkgroep kinderen en jongeren al structureel overkoepelend intersectoraal overleg en werd in 2011
een eerste gezamenlijk plan uitgewerkt om de samenwerking rond jongeren met een dubbeldiagnose
te verbeteren3. Via de participatie van GGZ-actoren aan het IROJ, de vele overlegmomenten in functie
van de vorige programma’s van het netwerk Yuneco en het samenwerkingsverband in de Intersectorale
Zorgnetwerken (IZN) is het overleg met de partners uit de residentiële VAPH-sector sterk
geïntensifieerd: meer bepaald met MPC St. Franciscus, MFC Levenslust, O.C. Huize Terloo, MPC
Terbank , Ave Regina en het OBC Ter Wende-Espero. De focus op de specifieke doelgroep met een
dubbeldiagnose bracht nog een aantal nieuwe partners mee rond de tafel: Resonans vzw (de Brabantse
dienst voor thuisbegeleiding), het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) van het UZ Leuven,
het Expertisecentrum Autisme (ECA) van het UPC KU Leuven, het revalidatieziekenhuis Inkendaal, de
zorgcentra voor personen met een matige en diepe verstandelijke beperking (Stichting Marguerite-Marie
Delacroix, centrum Ganspoel (visueel-meervoudige handicap)), I.T.E.R. (ook voor daders met een
verstandelijke beperking), de voorzitter van het zorgcircuit Dubbeldiagnose bij volwassenen, de
therapeutisch coördinator van het OPM (observatie-unit) en outreachteam vanuit St. Kamillus Bierbeek
en de coördinatoren van de Permanente vorming GGZ bij mensen met een verstandelijke handicap van
de KU Leuven. De stem van de eerste lijn werd vertolkt door de CLB-gemandateerde en een
vertegenwoordiging van het CAW.
Manier waarop werd samengewerkt
Het raamwerk voor het programma dubbeldiagnose uit de aangeleverde template en een samenvatting
van de doelstellingen uit het advies van de HGR werden voorgesteld op het beheerscomité, de
netwerkstuurgroep en de werkgroep Yuneco Combi en leidden tot een eerste brainstorm.
Vervolgens ontwikkelden we een online-enquête om de behoeften van de partners uit de zorg voor
jongeren met een verstandelijke beperking kwantitatief en kwalitatief in kaart te brengen.4 Het overzicht
van de resultaten is gebundeld in bijlage 2.
Dit bracht een grote verscheidenheid aan vragen en niet ingevulde noden in de doelgroep in beeld,
afhankelijk van de ernst van de verstandelijke beperking van de jongeren, van de gezinscontext en van
de mogelijkheden van de voorzieningen zelf (al dan niet beschikken over eigen kinderpsychiatrische
ondersteuning in de VAPH-instellingen). Er bleek een behoefte aan een groter ambulant diagnostisch
en therapeutisch gespecialiseerd GGZ-aanbod, aan mobiele GGZ-expertise die kan aangeboden
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Cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, actie 7:Informeren en sensibiliseren van betrokken adviesorganen, belangen- en
gebruikersorganisaties over het belang van geestelijke gezondheid als thema en hen een actieve rol geven in de ontwikkeling
van het geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren
3
Projectvoorstel Proefproject Dubbele diagnose minderjarigen Vlaams-Brabant, 2011
4
Cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, actie 14 : Onderzoeken van de regionale noden m.b.t. het noodzakelijke basisaanbod
van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren binnen het werkingsgebied van ieder netwerk.
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worden in de thuissituatie, evenals aan intervisie en supervisie in de VAPH-voorzieningen. De CLB
onderlijnden de nood aan een aanklampend GGZ-aanbod in de thuissituatie, wanneer inzicht en
motivatie bij de jongeren en diens context ontbreken en aan outreachende expertise naar scholen. De
VAPH-voorzieningen onderschreven alle een nood aan residentiële GGZ-opvang. Ze maakten daarbij
onderscheid tussen (preventieve) geplande time-out opnames, crisisopnames en opnames ter
beveiliging van de jongere en/of anderen. Tevens werd een tekort gevoeld aan residentiële
observatiemogelijkheden (diagnostisch en liefst multidisciplinair in combinatie met somatische
gezondheidszorg) en aan meer langdurige therapeutische opnames met intensieve aanklampende
pogingen tot behandeling en meer specialisatie in non-verbale behandelmethodes. Tot slot werd een
wens tot het ontwikkelen van gezamenlijke behandeltrajecten (met wederzijdse input van deskundig
personeel) omschreven en werd gehoopt op de realisatie van meer therapeutisch georiënteerde
dagbesteding voor jongeren die uitvallen op school. Vanuit hun contact met de brede basis voegden de
CLB een extra aandachtsgroep toe: zwakker begaafde jongeren met psychiatrische problemen die
ernstig disfunctioneren en daardoor de facto op een lager cognitief niveau functioneren.
Aan de partners binnen de GGZ vroegen we in hoeverre jongeren met een verstandelijke beperking
(kunnen) gebruik maken van hun regulier zorgaanbod en/of ze een specifiek aanbod hebben voor de
doelgroep (zie verder).
In overleg met alle partners werden vervolgens prioriteiten opgelijst en werd gezocht naar de meest
wenselijke organisatievorm voor de geselecteerde doelstellingen. Er werd gekozen om de beschikbare
expertise zo breed mogelijk ter beschikking te stellen van de hulpverlening die met deze jongeren werkt
en ook aanklampend aanspreekbaar te maken; helemaal naar analogie met het programma langdurige
zorg Yuneco-Care. Dit vertaalde zich in een voorstel tot inschuiven van het zorgprogramma Yuneco
Combi in Yuneco Care. Zo ontstaat ook meteen de link naar de IZN, waar de jongeren met een
dubbeldiagnose en een meervoudige complexe problematiek eveneens tot de doelgroep behoren, en
waarin ook vele relevante partners uit de GGZ en de andere sectoren betrokken zijn. Op deze manier
kunnen dezelfde methodieken in deze zorgcircuits worden ingezet en zullen partners elkaar voldoende
vaak ontmoeten om formeel en informeel vlot samen te werken.
Specifiek voor de kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose worden sinds half juni de
netwerkcoördinatoren mee uitgenodigd op het GES+-overleg. Vanuit dit overleg wordt nogmaals de
verknoping gemaakt met Yuneco Combi-Care-IZN. In de praktijk zal bekeken worden of het op termijn
beter is om bv. de netwerkpsychiater of een medewerker van Yuneco Combi dit overleg te laten
bijwonen en of een verdere rationalisering in de overlegstructuren evident wordt.
Gezien de transitiefase naar (jong)volwassenheid een bredere leeftijdsspreiding kent bij jongeren met
een verstandelijke beperking dan bij jongeren zonder deze beperking en het aanbod voor volwassenen
anders is gestructureerd dan voor kinderen en jongeren, is aandacht voor een goed voorbereide en
begeleide transitie des te meer aangewezen. Er moet dus een stevige verbinding gemaakt worden met
het bestaande zorgcircuit voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische
en/of gedragsproblemen voor volwassenen. Op beleidsniveau zullen enkele leden van de stuurgroep
Yuneco aansluiten bij de stuurgroep van dit zorgcircuit. Op inhoudelijk vlak zullen de mobiele
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medewerkers van Yuneco Combi aansluiten bij de bestaande intervisiemomenten voor de medewerkers
van dit circuit (Kom Binnen, OPM).
Inspraak en empowerment van kinderen, jongeren en hun context
Zoals bij de opmaak van alle vorige programma’s blijven wij heel erg de hulp van de vertegenwoordigster
van de werkgroep DENK Leuven-Halle-Vilvoorde appreciëren. Zij stelt voortdurend de stem van de
jongeren aanwezig. Vertegenwoordiging van de vzw Gezin en handicap, het Vlaams Gebruikersoverleg
Personen met een Handicap (VGPH), Familieplatform en Autisme Vlaanderen werden uitgenodigd.
Enkel voor de vertegenwoordiging van het VGPH was het mogelijk om in deze periode een vergadering
bij te wonen. In de toekomst zullen wij zeker verder betrachten om via deze contactpersonen te zoeken
naar manieren om bij de verdere ontwikkeling het perspectief van de jongeren en hun gezin meer aan
boord te nemen. Als voornaamste aandachtpunt nemen we mee dat ouders steeds het belang van goed
geïnformeerde keuzevrijheid op de voorgrond plaatsen.

3. Huidig zorgaanbod voor kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose
Vooral kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en psychische/psychiatrische
problemen kunnen voor geestelijke gezondheidszorg op heel wat plaatsen in de reguliere zorg terecht
(CGG, polikliniek, CAR,

zelfstandige praktijken,

MSOC,

K-diensten).

De inhoud van de

begeleidingsgesprekken en mediatietherapie wordt dan aangepast op maat en tempo van de jongere
en het gezin, zonder dat specifieke methodieken worden ingezet. Wanneer echter door de combinatie
van een meer ernstige verstandelijke beperking en gedrags- en emotionele problemen een meer
specifieke diagnostische en therapeutische deskundigheid vereist is, is volgend aanbod reeds
voorhanden in de provincie:
Ambulant en mobiel aanbod vanuit de GGZ:
De CGG hebben een Kom Binnen-werking waar specifiek therapeutische hulp geboden wordt aan de
doelgroep dubbeldiagnose. In elk centrum is er 1 referentiepersoon, die vooral met meerderjarigen
werkt, maar ook trajecten heeft lopen voor een aantal minderjarigen en hun context5. Hulpverlening is
vooral ambulant maar outreachend waar nodig. Vier maal per jaar vindt er een intervisiegroep plaats
voor deze referentiepersonen om expertise te delen. De CGG zijn ook aanspreekbaar voor
samenwerking met en advies aan MPC en scholen Buitengewoon Onderwijs.
De Vlaams-Brabantse Mobiele Interventiecel voor (jong)volwassenen met een handicap en GGZproblemen biedt behandeling aan op de plaats waar de persoon met een handicap zich bevindt en is
aanspreekbaar voor jongeren vanaf 16 jaar. Vanuit het zorgcircuit voor de volwassenen met een
dubbeldiagnose wordt ook een consulententeam gecoördineerd, dat maandelijks samenkomt met
consulenten uit verschillende voorzieningen om vastgelopen hulpverleningssituaties te bespreken en
op te volgen. Het is toegankelijk voor alle leeftijden.
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Op basis van cijfers van 2/3 van de centra waren in 2015 waren er voor de minderjarigen 40 op 184
zorgtrajecten bij Kom Binnen = 21,7%
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Voor de CAR DAT en Zeplin is de doelgroep kleuters met een IQ beneden 70 een prioritaire doelgroep.
Zij maken ongeveer 20% uit van het totale aantal revalidanten en ontvangen, naast diagnostiek, een
multidisciplinair aanbod van ontwikkelingsstimulatie (individueel of in kleine groep) en ouderbegeleiding.
Ziekenhuis Inkendaal biedt partiële dagrevalidatie voor intensieve behandeling van jonge kinderen met
o.a. neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen.
Op de polikliniek van het UPC KU Leuven is een specifieke raadpleging voor kinderen en jongeren
met een dubbeldiagnose: de consultatie ontwikkelingspychiatrie (COP) en het expertisecentrum
autisme (ECA). Op een jaarlijkse populatie van 800 kinderen en jongeren heeft 20% een licht
verstandelijke beperking en 10% een matig-ernstige verstandelijke beperking. Deze raadpleging biedt
diagnostiek, medisch-psychiatrische behandeling, contextbegeleiding en case-management. Al
jarenlang wordt een groot gemis aan gespecialiseerde ambulante revalidatie voor de kinderen en
adolescenten van deze doelgroep gevoeld.
De

RIZIV-conventie

GAUZZ

biedt

provincie-overschrijdende

outreachende

en

mobiele

gespecialiseerde zorg voor de meest moeilijke doelgroep van kinderen en jongeren met ernstige
Gedragsstoornissen, Autisme en Zware Zorgbehoevendheid (i.e. minstens een matige mentale
beperking). Het mobiele team van Kortenberg geeft gespecialiseerde ondersteuning in de
woonomgeving (thuis of instelling) in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg voor de leeftijdsgroep
6-25 jaar.

Residentieel aanbod vanuit de GGZ:
Crisis- en time-out opnames: zowel op campus Leuven (LUK) als campus Kortenberg (Beaufort) van
het UPC KU Leuven worden crisis- en time-out opnames gerealiseerd voor kinderen en jongeren met
een dubbeldiagnose in samenwerking en afspraak met de verwijzende instantie. De drempel is relatief
hoog, omdat de jongeren vaak niet in de groep kunnen functioneren en dus aparte begeleiding nodig
hebben. De groepssamenstelling zal daardoor vaak mee bepalen of dit haalbaar is, maar elke aanvraag
is bespreekbaar.
(Diagnostische) observatie-opnames zijn voorlopig weinig specifiek afgestemd op de doelgroep
dubbeldiagnose. Jongvolwassenen (vanaf 18 jaar) met dubbeldiagnose kunnen terecht op de afdeling
O.P.M. van het U.P.C. Sint-Kamillus.
Behandelopnames: de K-diensten (Pathways en UPC KU Leuven) hanteren het IQ niet als een
losstaand exclusiecriterium. Voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking wordt geëvalueerd
of zij het programma aankunnen en worden individuele aanpassingen die binnen de mogelijkheden
liggen aangebracht. Voor jongeren met een matige tot ernstige verstandelijke beperking die een
geïndividualiseerd behandelprogramma vereisen is er voorlopig geen specifiek aanbod. In de Intensieve
Behandeleenheid Fordulas voor jongeren met een justitieel profiel en een psychiatrische problematiek
kunnen jongeren terecht met een verstandelijke beperking tot een IQ-ondergrens van 60.
Ziekenhuis Inkendaal voorziet in een intensieve interdisciplinaire revalidatie voor personen (minderen meerderjarigen) met aangeboren of niet-aangeboren hersenaandoeningen. Velen onder hen voldoen
aan de definitie dubbeldiagnose.
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GAUZZ-Kortenberg heeft een provincie-overschrijdend aanbod van residentiële revalidatie voor
jongeren van 11 tot 18 jaar (GAUZZ-Mortsel voor 18- tot 25 jaar) voor ernstige gedragsmoeilijkheden
bij jongeren met autisme en matig-ernstige mentale beperking.

Aanbod vanuit Welzijn:
Het

COS

doet

ambulante

multidisciplinaire

diagnostiek

en

opvolging

van

kinderen

met

ontwikkelingsstoornissen, vooral voor 0-6-jarigen. Ongeveer de helft van de populatie heeft een
verstandelijke beperking en een groot deel van hen heeft bijkomende neuropsychiatrische
ontwikkelingsstoornissen. Diagnostiek van andere psychiatrische en gedragsproblemen dan autisme en
andere ontwikkelingsstoornissen wordt naar andere diensten verwezen. Het COS heeft zelf geen
behandelopdracht.
Binnen de Vzw Resonans biedt de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding ambulante ondersteuning
aan minderjarige en meerderjarige personen met een mentale, motorische of meervoudige beperking,
of een niet aangeboren hersenletsel met eventueel bijkomende emotionele of gedragsproblemen.
Het Raster biedt thuisbegeleiding aan personen met autisme (al of niet met verstandelijke beperking)
en hun gezin.
De Medisch Pedagogische Centra in de provincie hebben een uitgebreid aanbod voor kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking. Gezien velen van hen (tot 40% bij de jongeren met een
lichte verstandelijke beperking en tot 70% bij jongeren met een matig-ernstige verstandelijke beperking)
ook een psychiatrische en/of psychische problematiek kennen, behoort de begeleiding van de jongere
met een dubbeldiagnose en zijn/haar context tot de reguliere zorg van deze voorzieningen. Zij
beschikken dan ook over kinder- en jeugdpsychiatrische, psychologische, psychotherapeutische en
orthopedagogische expertise binnen hun voorziening. Er is een breed aanbod van contextbegeleiding,
thuisbegeleiding en semi-residentiële opvang. Om tegemoet te komen aan de intensievere zorgvraag
van jongeren met een complexe problematiek werden in de regio Vlaams-Brabant-Brussel 12 GES+
plaatsen gerealiseerd voor de doelgroep licht-matige verstandelijke beperking en bijkomende
gedragsproblemen en enkele plaatsen voor de doelgroep met ernstige verstandelijke beperkingen. 3
organisaties hebben een aanbod, maar dit is onvoldoende om alle vragen te beantwoorden. Hier wordt
zorg opgenomen voor jongeren die een gevaar vertonen voor de fysieke integriteit van zichzelf of
anderen en die niet in de reguliere structuurgroepen kunnen verblijven. Het is een zeer zware doelgroep
waarvoor het samenwerken van de partners VAPH en GGZ noodzakelijk is om continuïteit in de zorg te
kunnen garanderen.
Stichting Marguerite-Marie Delacroix biedt in het MFC verblijf, schoolaanvullende,
schoolvervangende en kortdurende opvang aan 56 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar met een
matig tot diep verstandelijke handicap met eventuele bijkomende beperkingen (motorisch,
sensorisch,…). De laatste jaren is er meer en meer vraag naar opvang voor kinderen en jongeren met
een verstandelijke handicap in combinatie met gedrags- en emotionele problemen. Bij ongeveer 50%
van de minderjarigen in het MFC wordt een dergelijke dubbeldiagnose vastgesteld. Er is meer
expertise opgebouwd rond deze problematiek. De aanwezigheid van een eigen psychiater in de
voorziening faciliteert de (crisis)opvang en begeleiding van deze doelgroep. Het MFC Ganspoel doet
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mobiele en residentiële begeleiding van kinderen en jongeren met een visuele handicap, regelmatig in
combinatie met een verstandelijke beperking en gedrags- en emotionele problemen.
Ook in de andere voorzieningen van de welzijnszorg: de voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg,
Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo en het OBC Ter Wende wordt multimodale zorg
opgenomen voor jongeren met een (veelal beperkt tot lichte) mentale beperking en bijkomende
psychiatrische problematiek.
De B2ZW-werking van CAW Halle-Vilvoorde biedt ondersteuning bij het realiseren van begeleid
zelfstandig wonen voor jong-volwassenen met een handicap, vanaf 17 jaar.

Figuur 1: spreiding residentieel aanbod welzijn en GGZ in de provincie
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Opleiding
Aan de KU Leuven wordt een permanente vormingsmodule (met getuigschrift) voorzien “Geestelijke
gezondheid bij mensen met verstandelijke handicap en/of autisme”, een lessenscyclus van 96 uur op
donderdagen gespreid over het academiejaar, waaraan heel wat docenten participeren die ook in de
zorg staan in de voorzieningen in onze provincie en in samenwerking met het CGG-VBO6. Dit getuigt
van de aanwezigheid van heel wat (ook academische) expertise voor de doelgroep (zie bijlage 3).

Transitieleeftijd
In 2004 werd het Vlaams-Brabants 'Zorgcircuit voor personen met een verstandelijke beperking en
bijkomende psychische en/of gedragsproblemen' opgericht/geformaliseerd, met het oog op het
aanbieden van een deskundige zorg aan personen met een verstandelijke beperking en bijkomende
psychiatrische, gedrags- of psychosociale problemen binnen de provincie Vlaams-Brabant en het

6http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_51728042.htm#activetab=diploma_omschrijving

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie schema bijlage 4). Dit zorgcircuit heeft een eigen stuurgroep, een
functioneel samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van de GGZ- en VAPH-voorzieningen.
In de samenstelling werd rekening gehouden met een representatieve afvaardiging vanuit de 3 lokale
ROG's (Halle-Vilvoorde, Brussel en Leuven), evenals een evenwichtige verdeling over de residentiële
en ambulante GGZ, aangevuld met vertegenwoordigers van de KU Leuven, Integrale Jeugdhulp en het
Steunpunt Expertise Netwerken (SEN) en de gebruikers, onder voorzitterschap van dhr. Johan De Groef
(vzw Zonnelied). De Stuurgroep heeft in 2010-2015 actief gewerkt rond het opstellen van een VlaamsBrabants Masterplan, met een bijzondere aandacht voor functies zoals (zie ook hoger) het
Consulententeam, de Mobiele Interventie Cel en een nog op te richten VAPH-setting binnen een
medisch-psychiatrische context: Dwarshoudt, die ook toegankelijk zal zijn vanaf 16 jaar.
In dit zorgcircuit zijn voorzieningen voor kinderen en jongeren en voor volwassenen betrokken. In de
mobiele werking worden een aantal jongeren met een dubbeldiagnose in zorg genomen en wordt
specifieke aandacht gegeven aan de transitiefase. Zoals hoger geschetst zal betracht worden om
Yuneco Combi zowel op strategisch als op inhoudelijk niveau met dit zorgcircuit te verankeren.

Bestaande samenwerkingsafspraken
Tussen meerdere van de hoger geschetste voorzieningen lopen onderling reeds lang bestaande
samenwerkingsverbanden en afspraken. Wat voor kinderen en jongeren voorlopig ontbrak in de
provincie is een overkoepelend masterplan zoals in voege voor de volwassenen. Yuneco Combi biedt
een unieke opportuniteit om de onderlinge samenwerkingen in te passen in zo’n gezamenlijk
zorgprogramma, dat alle partners met elkaar verbindt in functie van een gedeelde zorg en
verantwoordelijkheid voor de doelgroep.

4. Missie en Visie van Yuneco Combi.
Missie
YUNECO wil een kwaliteitsvol beleid en gepaste zorg bieden voor ALLE kinderen en jongeren met
psychiatrische en psychische problemen in de provincie. Yuneco Combi behartigt daarin specifiek de
doelgroep jongeren met een combinatie van een verstandelijke beperking en geestelijke
gezondheidsproblemen en –risico’s.

Visie
YUNECO (Combi) kiest voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan gebruik maken van een
gelijkwaardig hulpaanbod. Personen mèt en zonder beperkingen moeten zoveel mogelijk terecht
kunnen in dezelfde GGZ-zorgmodules. De zorgvoorzieningen van het netwerk willen rekening houden
met de diversiteit van de jongeren en alle jongeren moeten er zich thuis voelen. Net zoals in het
onderwijs willen we in de GGZ-voorzieningen streven naar (“redelijke”) aanpassingen die tegemoet
komen aan de ondersteuningsbehoeften van de jongeren met een dubbele diagnose. Ze creëren
veiligheid en respecteren de waardigheid van de jongeren met een handicap en hun context. In de
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zoektocht naar de hulpverlening die meest passend is voor een jongere zal een regulier aanbod met
eventuele individuele aanpassingen soms ontoereikend zijn of worden de nodige aanpassingen
“onredelijk”.7 Om dan een gelijkwaardig hulpaanbod te realiseren zijn alternatieve specifieke
zorgmodules nodig.
Yuneco heeft als netwerk tot doel een volledig zorgcircuit uit te bouwen, waarin via Yuneco Combi
gestreefd wordt naar de realisatie van de 3 doelstellingen in het advies van de HGR 8 en de bijkomende
evidente doelstelling van zorgcontinuïteit in een intersectoraal samenwerkingsverband, conform de
globale doelstelling van Yuneco:
1. Alle diensten meer toegankelijk maken voor jongeren met een dubbeldiagnose
2. De opleiding van medewerkers verbeteren zodat punt 1 mogelijk wordt
3. Een beperkt specifiek aanbod creëren voor de zeer complexe situaties in ziekenhuis-,
revalidatie-, en verblijfdiensten.
4. Zorgcontinuïteit nastreven door het versterken van intersectorale samenwerking in
gemeenschappelijke trajecten van gedeelde zorg

5. Beschrijving van het programma YUNECO Combi
5.1. Inhoudelijke ontwikkeling
Yuneco Combi wil het zorgaanbod voor de doelgroep kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose
sectoroverschrijdend verder ontwikkelen en verbinden met het bestaande ‘zorgcircuit personen met een
verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen' dat zich tot nu toe vooral
richt tot volwassenen en met het programma langdurige zorg, Yuneco Care, de IZN en de GES+werking.
Naar analogie van het schema van het zorgcircuit voor de volwassenen (zie schema bijlage 4) tekenen
we dus eenzelfde schema (zie figuur 2) voor de kinderen en jongeren, met aandacht voor de
verschillende functies: screening en oriëntatie, diagnostiek, behandeling, inclusie van alle
levensdomeinen en uitwisselen en samen inzetten van expertise. Yuneco zal prioritair inzetten op het
creëren van verbindende functies tussen de bestaande modules, het versterken van de wederzijdse
expertise en het realiseren van gezamenlijke zorgtrajecten. Deze verbindingen zullen aansluiten bij de
bestaande programma’s van Yuneco (Crisis, Care (inclusief de IZN) en Crosslink). Het zorgcircuit zal
progressief ontwikkeld worden onder de auspiciën van de stuurgroep van het ‘zorgcircuit personen met
een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen' voor volwassenen,
waaraan een aantal leden van de stuurgroep Yuneco (o.a. de coördinatoren) zal toegevoegd worden.
Zo realiseren we een gelijktijdige verknoping met dit gespecialiseerde zorgprogramma (en een directe
zorg voor de transitieleeftijd) met het netwerk Yuneco. Onderlinge afstemming over de toegankelijkheid,

7

www.gripvzw.be (GRIP: Gelijke Rechten voor Iedere persoon met een Handicap): onredelijke aanpassingen zijn 1) wanneer
de aanpassing een gevaar inhoudt voor de gezondheid of veiligheid van anderen en 2) wanneer de aanpassing een
verandering inhoudt van een essentieel element van de werking (aantonen dat participatie aan essentiële onderdelen voor het
welslagen van de behandeling onmogelijk is) en 3) wanneer de aanpassing een onredelijke administratieve of financiële last
vraagt
8
FOD Advies Hoge Gezondheidsraad 9203 van 1 maart 2016: Behoeften betreffende dubbele diagnose (verstandelijke
beperking en bijkomende problemen op het vlak van geestelijke gezondheid (probleemgedrag en/of psychiatrische
stoornissen)) in België
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zorgcontinuïteit en complementariteit zal dus in die stuurgroep gebeuren, waar de partners van de
VAPH al mee aan tafel zitten.

Figuur 2: het zorgcircuit Kinderen en jongeren met verstandelijke beperking en GGZ-problemen
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We beschrijven de bouwstenen die we binnen dit zorgprogramma alvast zullen ontwikkelen in relatie tot
de 4 doelstellingen omschreven in de visie.

5.1.1 Meer toegankelijk maken van alle GGZ-aanbod voor de doelgroep
De GGZ-partners in Yuneco verbinden zich ertoe ALLE zorgmodules te herdenken om de
toegankelijkheid voor kinderen en jongeren te vergroten via redelijke aanpassingen. We ontwikkelen
hiervoor met ondersteuning van VAPH-expertise een leidraad die aan alle zorgverleners en teams zal
aangereikt worden om de drempels (attitudes, vooroordelen, exclusiecriteria, werkmethodieken,
groepssamenstelling, communicatieproblemen, gebrek aan kennis en ervaring, enz.) te identificeren en
systematisch te analyseren hoe ze in aanmerking komen voor redelijke aanpassingen. We zijn er van
overtuigd dat deze zelfevaluatie zal leiden tot een grotere toegankelijkheid van de reguliere zorg voor
de kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose en tot een betere explicitering van de
indicatiestellingen tot gespecialiseerde zorg in Yuneco Combi en de specifieke modules voor dubbel
diagnose.

5.1.2. Opleiding van alle GGZ-medewerkers
Naast het aanbod van de intensieve opleiding aan de KUL zal Yuneco via het platform Yuneco Crosslink
vraag en aanbod van opleiding voor deze topic sturen. De kruispuntverantwoordelijke zal op zoek gaan

naar opleiders uit de verschillende sectoren en gespecialiseerde zorg, die korte modules willen
aanbieden aan geïnteresseerde organisaties en hierbij rechtstreeks inspelen op de vraag. Daarnaast
zullen we ook het wisselleren tussen de GGZ- en VAPH-voorzieningen actief stimuleren waardoor er
wederzijds handvatten worden aangereikt om specifiek kinderen en jongeren met dubbeldiagnose te
includeren in de huidige werkingen. Voor al deze opleidingsvormen zal een motiverende
sensibiliseringsactie worden opgezet.9

5.1.3. Creëren van een beperkt specifiek aanbod
In aanvulling van het reeds bestaande gespecialiseerde aanbod voor de doelgroep (zie hoger) willen
we een aantal bouwstenen in het zorgprogramma als specifieke verbindingsmodules (zie figuur 2)
(verder) ontwikkelen en explicieter bekend en bereikbaar maken. We baseren ons in de keuzes
enerzijds op de in de template voorgeschreven prioriteiten en anderzijds op de noden die werden
aangegeven in de bevraging van de stakeholders in de provincie (zie bijlage 2):
1. Crisiszorg en crisisopvang
Crisissen worden via de crisisnetwerken van IJH en YUNECO behartigd en sinds kort
georiënteerd door één crisismeldpunt (CMP) en beleidsmatig opgevolgd door één intersectorale
crisisnetwerkstuurgroep. In principe is dit aanbod toegankelijk voor alle kinderen en jongeren in
de provincie en speelt het niveau van verstandelijk functioneren hierbij geen rol. Het zou een
groot voordeel zijn mocht er tijdens de crisisinterventies kennis vanuit beide sectoren gebundeld
worden.
In dit aanbod zitten tevens crisisopnamemogelijkheden vervat. De MPCs beschikken over
crisisopvangplaatsen en de K-diensten hebben eveneens een aanbod van 10 plaatsen (die
uiteraard breder toegankelijk zijn dan enkel voor deze doelgroep). Indien tijdens de crisis
ernstige psychische/psychiatrische noden voorop staan wordt een opname in een
psychiatrische afdeling verwacht. Naarmate de verstandelijke beperking groter is (bv. ernstigdiep) wordt crisisopvang binnen de VAPH-voorziening in een daartoe aangepaste infrastructuur
meer aangewezen. Om een crisisopname haalbaar en zinvol te maken voor een jongere met
een dubbeldiagnose, inclusief een belangrijke mentale beperking, zal vaak een meer
geïndividualiseerde begeleiding tijdens het verblijf noodzakelijk zijn, omdat de jongere omwille
van de beperkte verbale communicatie- en begripsmogelijkheden niet altijd zal kunnen
participeren aan de groepsactiviteiten en/of een eigen vertaling zal nodig hebben van de
therapeutische doelstellingen en aanpak. Het is dan wenselijk om tijdens zo’n crisisverblijf een
beroep te kunnen doen op know-how vanuit de VAPH-sector indien het verblijf in de K-dienst
wordt georganiseerd en op GGZ-expertise indien het in een VAPH-voorziening plaatsvindt.

2. Time-outs in functie van gedeelde zorg
In de template YUNECO-Care omschreven we verschillende vormen van time-out. Geplande
rust-time-outs waarbij de jongere zich tijdelijk mag onttrekken aan de (oplopende) stress van
9

Cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, actie 10 : Organiseren van intersectorale intervisie en supervisie, vorming of opleiding op
team-, organisatie- of netwerkniveau, maar evenzeer (internationale) stages, workshops, opleidingen, personeelsuitwisseling,
…waarbij expertise wordt uitgewisseld
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de gewone leefsituatie of de gespannen relaties om tot rust te komen10. Zo’n time-out wordt
gepland vóór de situatie helemaal is geëscaleerd. Het inzetten van een rust time-out kan leiden
tot een grotere zorgcontinuïteit op langere termijn. In de zorgtrajecten die worden opgezet rond
jongeren met een dubbeldiagnose is de vraag om beroep te kunnen doen op ondersteunende
diensten in het kader van time-out groot (zie bijlage 2). De K-dienst van het UPC KU Leuven
(beide campussen) is bereid om zulke rust time-outs aan te bieden voor jongeren met een
dubbeldiagnose. Gezien de geschatte nood behoorlijk hoog ligt is het niet vooraf duidelijk of hier
volledig aan zal kunnen tegemoet gekomen worden. Op basis van de opgegeven geschatte
noden zou er jaarlijks in 100 time-outs moeten kunnen voorzien worden. Indien we een
gemiddelde verblijfsduur van 2 weken rekenen, dan betekent dit een nood van +/- 4 bedden. In
een eerste fase zullen we op elke campus (i.e. voor kinderen enerzijds en voor adolescenten
anderzijds) 1 bed hiervoor reserveren. Om tijdens een time-out een kwaliteitsvolle hulpverlening
te kunnen bieden is er nood aan een gestructureerde, prikkelluwe omgeving waar er op niveau
van de jongere kan gecommuniceerd worden. Om dit te kunnen realiseren dient de huidige
werking van de K-diensten (waar grotendeel alles in groep verloopt) herdacht te worden.

In de werkgroep werd omgekeerd geopperd dat er op termijn evengoed en misschien zelfs beter
zou kunnen voorzien worden in versterking van een of meerdere VAPH-voorzieningen vanuit
de GGZ, zodat de crisisopnames en time-out verblijven daar kunnen plaatsvinden, omdat deze
voorzieningen beter zijn ingericht op de doelgroep.

3. Mobiele hulpverlening
Mobiele zorg zal gerealiseerd worden door binnen de contouren van Yuneco Care VAPHexpertise toe te voegen11. Coherent met onze visie staat het volledige aanbod van Yuneco Care
voor deze jongeren ter beschikking, doch wanneer bijzondere expertise vereist is zullen deze
specifieke medewerkers worden ingezet. Zij kunnen zich verplaatsen naar een thuis- of
thuisvervangende omgeving. Deze specifieke medewerkers zullen deelnemen aan de
intervisie-activiteiten van de KOM-Binnen medewerkers en daardoor ook mee instaan voor
trajecten waarbij de overgang naar de volwassenen hulpverlening centraal staat. Er zal
gedurende de opstartfase ook een tijdje samengelopen worden met de diensten voor
thuisbegeleiding om de complementariteit van werken te verhelderen en indicatiestelling voor
elk van de begeleidingen en/of gezamenlijke aanpak te expliciteren. Naast het creëren van een
specifiek aanbod binnen Yuneco gaan we ook actieve samenwerkingsverbanden aan met de
mobiele teams gehandicaptenzorg door via casusoverleg bv. consulententeam, KomBinnen,

Citaat uit Yuneco Care: “Tijdens een time-out wordt er gestreefd naar het bieden van rust, structuur en veiligheid. Op het
moment dat een time-out wordt ingezet is de draagkracht van de jongere, het gezin of de verblijfssetting overschreden. We
spreken over een gedeelde zorg tussen de ‘ontvangende’ dienst en de setting/gezin die de vraag formuleert. Bij een time-out is
er steeds een terugkeer naar de plaats van herkomst gepland. De duur van de time-out gebeurt in onderling overleg.”
11
Cfr. Nationaal Plan 2015-2020, Operationele Doelstelling 1 : Realiseren van een samenlevingsgerichte geestelijke
gezondheidszorg door wederzijds ervaringen en expertise tussen de geestelijke gezondheidszorg en de gezondheids- en
welzijnszorg voor kinderen en jongeren uit te wisselen
10
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(outreach vanaf 16j), het Raster, Resonans en het mobiel aanbod vanuit de MPC en
jongerenwelzijn een afgestemde casusgebonden begeleiding uit te werken en aan te bieden.

4. Diagnostische observatie, kortdurende of langdurende behandeling
Het bestaande aanbod hierrond in de provincie is voornamelijk ambulant. We willen onze
mobiele Yuneco Combi-medewerkers hierbij ook inzetten, zodat de observatie en diagnostiek
in de leefomgeving van de cliënt kan gebeuren. Momenteel beschikken we niet over een
gespecialiseerde unit voor residentiële observatie of behandeling en ligt het ook niet in de
mogelijkheden van dit programma om daartoe een aparte afdeling op te richten. De nood
eraan wordt wèl aangegeven door de partners uit de gehandicaptenzorg, de somatische zorg
(kinderneurologie), de GGZ en de CLB. We zullen in eerste instantie experimenten opzetten
om het reguliere aanbod toegankelijker te maken en de impact op de werking en nodige
aanpassingen in kaart te brengen.
Vanuit het zorgcircuit volwassenen werd het project ‘Dwarshoudt’ 12 ingediend. Hierbij is het
opzet om een behandelwoonomgeving te creëren in St. Kamillus Bierbeek, specifiek voor de
doelgroep personen met een dubbeldiagnose en hoge zorgzwaarte. Jongeren vanaf 16 jaar
zouden er terecht kunnen. Uiteraard zullen kinderen en jongeren die voldoen aan de
indicatiestellingen voor GAUZZ of Fioretti bij deze afdelingen worden aangemeld.

5. Noden die door de zorggebruikers werden aangegeven en waarvoor nog niet meteen
een oplossing is:
-

Crisisopnames voor kinderen en jongeren met een diepe verstandelijke beperking en/of
een meervoudige handicap

-

Beveiligende time-outs voor jongeren met een dubbeldiagnose die een gevaar voor
zichzelf en/of anderen betekenen dat niet het gevolg is van de psychiatrische aandoening
(m.a.w. er kan niet verwacht worden dat het behandelen of containen van de
psychiatrische aandoening de agressieproblemen zal doen verminderen) en die niet meer
hanteerbaar zijn in de voorziening (ook niet in de GES+)

-

Multidisciplinaire diagnostische opnames (combinatie pediatrie – kinderpsychiatrie –
genetica)

5.1.4

-

Langduriger intensieve behandelopnames

-

Therapeutische dagbesteding bij niet-schoolgaanden

Realiseren van zorgcontinuïteit

Het programma Yuneco Combi zal in haar uitwerking aansluiten bij Yuneco Care. De mobiele
medewerkers zullen aansluiten bij dit team. De netwerkkinderpsychiaters nemen de supervisie waar.
De case-manager is voor hen aanspreekbaar. Op die manier zit het streven naar continuïteit in de
hulpverlening zoals voorzien in Yuneco Care ook ingebed in Yuneco Combi. De inhoudelijke opvolging
12

Cfr. Gids Nationaal Plan 2015-2020, Actie 4 : Evalueren en bijsturen van bestaande (piloot)projecten, inspirerende praktijken
en nieuwe initiatieven et het ook op een structurele erkenning en financiering
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zal via de Stuurgroep van het zorgcircuit Dubbeldiagnose verlopen zodat ook zorgcontinuïteit in de
transitieleeftijd wordt vooropgesteld. De operationele en strategische opvolging uiteraard via de
beleidsorganen van Yuneco.

5.2. Organisatorische ontwikkeling
Voor het realiseren van de eerste 2 doelstellingen van het zorgprogramma YUNECO-Care (meer
toegankelijk maken van de reguliere zorg en opleiding van de medewerkers) zullen alle partners in het
netwerk zich engageren. Ze zullen daarbij gebruik maken van de leidraad die we samen met de
VAPH-partners zullen ontwikkelen.
De crisisopnames en structurele time-outs waarvoor extra ondersteuning nodig is, zullen in eerste
instantie in de K-diensten van het UPC worden gerealiseerd op de beide campussen: voor 6-14
jarigen op campus Leuven en voor 14-18-jarigen op campus Kortenberg. Hiertoe zal 2 x 0,5 vte
gedetacheerd worden vanuit VAPH-voorzieningen in de regio. Deze personeelsleden zullen hun
kennis vanuit de gehandicaptenzorg inbrengen in de K-werking, zodat de communicatie en aanpak zo
goed mogelijk afgestemd wordt op de noden van de jongeren en hun context.
Aan de mobiele teams van het programma YUNECO-Care zal 1,7 vte worden toegevoegd (1 vte in
Halle-Vilvoorde en 0,7 vte in Leuven-Hageland) om gespecialiseerde begeleiding te voorzien naar de
leefomgeving.
Kennis, ervaring en goede praktijken zullen door alle gespecialiseerde medewerkers gedeeld worden
wanneer zij aansluiten bij de intervisie van de Kom-Binnen medewerkers en enkele leden van de
stuurgroep YUNECO zullen aansluiten bij de stuurgroep van het 'Zorgcircuit voor personen met een
verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen'. Via het programma
YUNECO-Crosslink zal wisselleren en kennisuitwisseling over deze doelgroep actief gestimuleerd
worden.

Voorstel van te besteden middelen:
Functie

Kost (€)

Diploma

vte

Mobiele medewerkers

Bachelor/Master

1,7

115.600

Versterking K-diensten

Bachelor/Master

1

68.000

Overhead

~5%

(4,1%)

Totaal

7.875
191.475

6. Zelfevaluatie van het programma


Enerzijds zal via de stuurgroep van het ‘zorgcircuit personen met een verstandelijke beperking en
bijkomende psychische en/of psychiatrische problemen de evolutie van de opstart en uitbouw van
YUNECO Combi van nabij opgevolgd en bijgestuurd worden.



Anderzijds staat op de maandelijkse bijeenkomsten van de stuurgroep YUNECO de concrete
werking van het YUNECO Care programma (inclusief Yuneco Combi) geagendeerd. Alle partners
dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de missie (zie 4.) uit te dragen en hiernaar te
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handelen. Deze partners kunnen werkpunten naar voor schuiven zodat de werking kan bijgestuurd
worden waar nodig.


Er zijn contacten gelegd met het Familieplatform, het Vlaams Gebruikersoverleg voor personen met
een handicap en Inclusie Vlaanderen met de vraag om verder feedback te geven op de template die
nu voorligt. Deze vzw’s brengen cliënten en hun families samen die ervaringen delen binnen de
GGZ. Wij hopen op hun deelname aan het netwerk zodat wij via hun vertegenwoordiging de mening
en ervaringen van de cliënten kunnen gebruiken om YUNECO Combi te optimaliseren.



Op de halfjaarlijkse YUNECO netwerkfora zal feedback kunnen gegeven worden op de uitbouw en
de werking van het zorgprogramma. Wordt het als efficiënt en effectief beschouwd ? Waar worden
knelpunten ervaren? Wat zijn verbeteropties?



Maandelijks is er een vergadering belegd met het beheerscomité YUNECO. Hier wordt de concrete
werking, gekoppeld aan de organisatie, de middeleninzet en het personeelsbeleid, geëvalueerd en
bijgestuurd waar nodig.



Aan de hand van de registratie (zie Yuneco Care, 5.2.) kan de efficiëntie van YUNECO Combi over
verschillende domeinen zoals aanmelding, regiodekking, aanbieden van de verschillende functies
en modules, met aandacht voor de specifieke doelgroepen opgevolgd worden. Een evenwichtig
gespreide uitrol in alle subregio’s is hierbij een aandachtspunt.

7. Contactpersoon m.b.t de versterking van het hulpaanbod voor
kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose
Ann Van der Speeten, 0492463842, ann.van.der.speeten@yuneco.be
Marina Danckaerts, 0486098517,

marina.danckaerts@uzleuven.be

9. Opsomming bijlagen
Bijlage 1:

Samenstelling van de Werkgroep YUNECO Combi

Bijlage 2:

Resultaten Enquête

Bijlage 3:

Postacademische opleiding

Bijlage 4:

Schema Masterplan Volwassenen
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Bijlage 1: Samenstelling van de Werkgroep YUNECO Combi

Naam
Mark Neyens, voorzitter Yuneco
Anja Jacobs
Nadia Dewit
Christine Fransens
Charlotte Joossens
Linda Elsoucht
Remi Stegen
Johan De Groef
Greet Bonner
Ellen Possemiers
An Dejagere
Veerle Bex
Ingrid Rayé
Els Ortibus
Karien Leten
Els Geypen
Sarah Tobback
Patrick Lambrecht
Sara Vandenbranden
Jirka De Schepper
Eva Kestens
Sara Van Ransbeek
Gie Lambeir
Jurn Haan
Ellen Vranken
Eddy Weyts

Vertegenwoordiger van
CGG PassAnt, Kom Binnen
CGG Vlaams Brabant Oost, Kom Binnen
CAR DAT
K-dienst UPC KU Leuven
CAR Zeplin
CGG Ahasverus, Kom Binnen
De Wissel, IROJ Vl-B
Zorgcircuit Vl-B DD, Zonnelied
MPC St-Franciscus
Resonans vzw
Resonans vzw
Msoc, MaPa-project
COS
COS
Stichting MM Delacroix
Stichting MM Delacroix
Centrum Ganspoel
MFC Levenslust
Ave Regina
Ave Regina
OBC Ter Wende-Espero
MPC Terbank
IROJ , vzw Sporen
Reva-Ziekenhuis Inkendaal
CGG VBO
Zorgcircuit Vl-B DD, OPM St. Kamillus Bierbeek

Tia De Wannemaeker
Pieter Lanckman
Hilde Boonants
Indra Struyven
Annemie Van der Smissen
Ilse Noens
Ann Van de Velde
Sofie Beersmans
Sanneke Wilson
Ann Van der Speeten
Marina Danckaerts

VGPH Gebruikersplatform
CAW Halle/Vilvoorde- B²ZW
CLBs Vlaams-Brabant
UPC-KU Leuven, Beaufort
UPC-KU Leuven, MPK
KU Leuven, Fac. PPW, Permanente Vorming
OC Huize Terloo
Netwerkpsychiater YUNECO, CGG VBO
Netwerkpsychiater YUNECO, I.T.E.R
Coördinatie YUNECO
Coördinatie YUNECO

16

Bijlage 2: Resultaten Online-enquête bij hulpverlening aan minderjarigen met een
verstandelijke beperking

Aantal organisaties dat bevraagd werd: 12
Aantal respondenten:
11 (91.7%)
Type organisatie:
MFC / MPC
7
OBC
1
COS/ECA
2
Thuisbegel.
1
Reva-ZH
1
Aantal minderjarigen waarvoor deze organisaties zorg opnemen op jaarbasis = 3522
Aangegeven noden voor GGZ-aanbod waaraan momenteel niet tegemoet wordt gekomen:
N

Ambulante
nood

Mobiele
nood

Supervisie
Intervisie

Crisis
L

Crisis
ME

TO
gepland
L

TO
gepland
ME

TO
beveiligd
L

TO
beveiligd
ME

800

15

10

0

5

3

3

0

0

3

1300

75

30

0

1

5

5

5

2

2

Resonans

355

25

10

5

2

2

3

3

-

-

Ave Regina

144

10

15

10

10 * 2

1*3

7*3

12

3*6

6

56

-

3

3

-

-

-

-

-

-

COP-ECA
COS

MM Delacroix
Ganspoel

17

Levenslust

180

15

-

10

10

5

3-5

1-2

3-5

1-2

St Franciscus

342

-

-

5-10

10

3 diep

10

7

10

4

Terbank

120

15-20

5

-

15 * x

15 * x

15 * x

15¨* x

5

7

TerLoo

95

3

3

2

5

-

2

-

2

-

Ter Wende

70

-

-

2

1-2

-

2

-

2

-

GAUZZ

60

10

-

-

7

10

3

5

3

5

3522

~170

76

~40

75+

46+

70+

48+

46

28

TOTAAL

L = lichte verstandelijke beperking; ME= matig-ernstige verstandelijke beperking; TO= time-out; crisis/TO = opnames

De meeste bevraagde partners gaven een nood aan diverse modules van GGZ-aanbod aan, waaraan
momenteel niet tegemoet wordt gekomen: zowel qua ambulant (diagnostisch en therapeutisch
aanbod), mobiel als residentieel aanbod. Aan de 3 onderscheiden vormen van korte opnames werd
een nood ervaren: crisisopnames, korte geplande time-outs en korte beveiligende time-outs.

Naast deze “gesloten” bevraging werd ook de open vraag naar eventuele andere noden voorgelegd.
Organisatie

Noden

COP-ECA

Ambulante en mobiele GGZ voor adolescenten en voor gezinnen, mobiel crisisteam

COS

Crisisopvang, vakantie-opvang, thuisbegeleiding en ambulante hulp, onmiddellijk advies

CLB

Aanbod aan jongeren met DD die nog nergens in hulpverlening zijn, die op (lange) wachtlijst staan
Aanklampend aanbod voor jongeren die niet gemotiveerd zijn tot hulp
Intervisie of mobiel aanbod naar schoolomgeving

Resonans

Residentiële observatie, diagnostiek en behandeling
Ambulante diagnostiek
Intervisie over aanpak in de thuissituatie

Ave Regina

Psychiatrische behandeling -12j, langdurige samenwerking, beschikbaar crisis- en opname
aanbod, weekendzorg

MM Delacroix

Accommodatie en personeelsomkadering verbeteren, meer individuele therapie, betere
somatische en medicamenteuze opvolging, meer tijd voor grondige analyse probleemgedrag

Ganspoel
Levenslust

Alternatieve dagbesteding voor niet-schoolgaanden

St Franciscus

Multidisciplinaire diagnostiek (inclusief somatiek en genetica) en medicamenteuze oppuntstelling,
e

crisisopvang diepe VB, veilige 2 plek voor matige-ernstige VB + hechtingsstoornissen , intensieve
ontwikkelingsstimulerende behandelopnames
Terbank

Langdurige behandelopnames voor < 16-jarigen

TerLoo

Ondersteuning team en time-out

Ter Wende

Versterking GGZ-functies in VAPH-voorzieningen
Langdurig residentieel behandelaanbod, aanklampend, non-verbaal
Sterker uitgebouwde paralleltrajecten bij wederzijdse opname (meedraaien, mee in gesprek)

GAUZZ

Observatie-opnames, crisisopnames, psychotherapie
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Bijlage 3: Programma Permanente Vormingsmodule GGZ bij mensen met verstandelijke
beperking en/of autism
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Bijlage 4 Schema ‘Zorgcircuit Personen met een verstandelijke beperking en bijkomende
psychische en/of gedragsproblemen' Vlaams-Brabant
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