AANMELDEN BIJ

LOCATIES

YUNECO CONNECT
Indien u denkt dat dit aanbod helpend

YUNECO Connect Halle-Vilvoorde biedt

kan zijn voor de jongere kan u het

laagdrempelige en aanklampende

online aanmeldingsformulier invullen op

zorg

www.yuneco.be

ambulant

Op basis van dit formulier wordt er
binnen

ons

team

gekeken

of

met

een
werken

mogelijkheid
over

de

tot
CGG

Ahasverus vestigingen heen.

uw

aanmelding in aanmerking komt voor
het

opstarten

van

een

begeleidingstraject. U kan binnen 2

weken na aanmelding reactie van ons
verwachten. Een aanmelding via het
formulier kan enkel gebeuren indien de
cliënt zelf hiervan op de hoogte is.

Voor meer informatie over het
programma YUNECO Connect, de

via mail kan eventueel anoniem
afgetoetst

worden

of

het

bouwstenen of het Connect team

Connect

zorgaanbod aangewezen is

connect.hallevilvoorde@yuneco.be

www.yuneco.be

YUNECO
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YUNECO CONNECT

AANBOD

UHR

VROEGDETECTIE (VD) EN

Halle-Vilvoorde

VROEGINTERVENTIE (VI)
Vroegdetectie

 voor jongeren en jongvolwassenen
 van 14 tot en met 23 jaar

gaat

over het

herkennen

van

 Uitklaren van risicofactoren, onderliggende
kindfactoren en kwetsbaarheden door middel
van gesprek en screeningsinstrumenten
 Inzetten van kortdurende vroeginterventies

signalen die kunnen wijzen op een beginnend of

(o.a.

psycho-educatie,

copingstrategieën,

bestaand geestelijk gezondheidsprobleem.

emotieregulatie, etc.) met als doel de jongere
en het gezin handvaten te geven om zelf

Vroeginterventie is het vroegtijdig ingrijpen op de

 wonend in de regio Halle-Vilvoorde

verder te kunnen

gedetecteerde risicofactoren om te voorkomen dat
 die een risico hebben op decompensatie en
bijgevolg dreigen vast te lopen op een of

een psychische aandoening zich ontwikkelt of om te

 In kaart brengen van noden binnen het
traject en advies over het meest passende

voorkomen dat de beginnende klachten verergeren.

meerdere levensdomeinen (school, werk, gezin,
relaties, etc.)

VD/VI

 waarbij men niet goed weet wat er aan de hand
is, maar waarbij men zich zorgen maakt over de
verdere ontwikkeling (niet pluis gevoel)
 de

jongere

hulpaanbod

heeft

nog

geen

hulpverleningsvoorgeschiedenis,

bevinden

zich

op

het

snijvlak

van

geïndiceerde preventie en behandeling. Het gedrag
en de context zijn risicovol maar er wordt nog niet
voldaan aan de criteria voor diagnose. Er zijn
problemen op meerdere levensdomeinen.

YUNECO

biedt

GEEN

langdurig

therapeutisch behandeltraject, overbrugging,
crisisbegeleiding of begeleiding bij een louter
psychodiagnostische vraag.

langdurige
de

Connect

TRAJECTEN

diagnos-

tische drempel is nog niet bereikt

Ook jongeren die zelf geen hulpvraag hebben



maanden met een frequentie van 1x/week

maar wel voldoen aan bovenstaande voorwaarden
én waarbij de omgeving bezorgd is, kunnen bij ons
terecht.

Kortdurend traject: maximum 3



Langdurend laag-intensief traject:
maximum 12 maanden met een maximum
frequentie van 1x/maand

