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Inleiding
Cluster minderjarigenzorg binnen Het Pakt, gericht op meerderjarigen!?








Omdat die volwassenen meestal kinderen hebben.
Omdat de impact van psychiatrische stoornissen op de onmiddellijke omgeving groot is.
Omdat preventie functie 1 is. Inzetten op kinderen en jongeren is de beste preventieve
activiteit die er bestaat.
Omdat de scharnierleeftijd van 16 tot 25 jaar cruciaal is. Het gevaar voor een eventuele
breuklijn tussen minderjarigen- en meerderjarigenzorg is groot.
Omdat organisaties binnen Het Pakt ook zorg bieden aan min-achttienjarigen.
Omdat de geestelijke gezondheidszorg m.b.t. kinderen en jongeren bruisend, dynamisch en
voortdurend in evolutie is.
Omdat deze zorg, van oudsher, door veel meer sectoren dan de geestelijke
gezondheidszorgsector gedragen wordt. Samenwerking en afstemming met sectoren zoals
CLB, VAPH, BJB, Kind & Gezin, CAR, …, rond individuele trajecten is een evidentie. Maar
structurele afspraken, geformaliseerde samenwerkingen binnen en buiten de geestelijke
gezondheidszorgsector zijn nog niet zo vaak aan de orde. De Integrale Jeugdhulp, met de
provincie Oost-Vlaanderen als voorstartregio, maar zeker de op til staande initiatieven rond
Netwerken en Zorgcircuits geestelijke gezondheidszorg kinderen en jongeren (onterecht “art
107 voor minderjarigen” genoemd; wel art 11) geven hiertoe het formeel startschot.
Deze brochure is een momentopname. Rekening houdende met al het bovenstaande is die
morgen reeds gedateerd. Maar dat is eigen aan de leeftijd zeker? We kunnen er allemaal
veel van leren: “Teach your Parents well”.

Raf Opstaele,
Voorzitter overleg GGZ kinderen en jongeren Oost-Vlaanderen
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Centra voor leerlingenbegeleiding
Samenwerkingsverband Gentse CLB
VCLB Holstraat 95, 9000 Gent
CLB GO! Voskenslaan 262, 9000 Gent
iCLB Jubileumlaan 215, 9000 Gent
AANBOD
- Voor wie
Alle leerlingen van 2,5 tot einde leerplicht en hun ouders en hun school binnen het
werkgebied (en daarbinnen de scholen waarmee de CLB een samenwerkingsovereenkomst
hebben)
-

Werkingsgebied
Groot-Gent, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke,
Nevele, St-Martens-Latem, Waasmunster, Wachtebeke, Zelzate, Brugge, Oostende

-

Wat
decretale taken leerlingenbegeleiding en schoolondersteuning (decreet CLB)

-

Exclusiecriteria
leerlingen, ouders en schoolteams van scholen waarmee CLB een
samenwerkingsovereenkomst afsloot

PRAKTISCH
- Begeleidingsduur
afhankelijk van traject
CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
o VCLB: info@vclbgent.be
o CLB GO!: clb.gent@pantarhei.be
o iCLB: clb.onthaal@gent.be
WEBSITE
o
o
o

VCLB: www.vclbgent.be
CLB GO: www.clbgent.be
iCLB: www.iclb.be
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CAW Oost-Vlaanderen
Regio Gent Eeklo
Holstraat 23
9000 Gent
ZORGEENHEID
JAC/Jongerenonthaal
AANBOD
- Voor wie
voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar
-

Werkingsgebied
Gent Eeklo Deinze

-

Wat
Vraagverduidelijking, info (informatie rond thema’s waar jongeren mee bezig zijn), advies,
consult (voor intermediairen: jeugdwerkers, hulpverleners, leerkrachten,..) toewijzen,
doorverwijzen.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Telefonisch en face to face: met of zonder afspraak tijdens de openingsuren;
e-mail en chat
-

Wachtlijst
Geen

-

Begeleidingsduur
Geen begeleidingsaanbod; proces van vraagverheldering in een aantal gesprekken. Is de
jongere hiermee niet geholpen dan wordt er gepast doorverwezen

CONTACTPERSOON
- Wie
Frances Van Belle (teambegeleider) en de aanwezige hulpverleners
-

Contactgegevens
09 265 04 70
jac.genteeklo@cawoostvlaanderen.be

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de openingsuren:
maandag en vrijdag van 10 tot 18 u
dinsdag en donderdag van 14 tot 18 u
woensdag van 10 tot 20 u

WEBSITE
www.cawoostvlaanderen.be en doorklikken naar “jongeren”
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OCMW Gent
Onderbergen 86
9000 Gent
ZORGEENHEID
Integrale gezinsbegeleiding
AANBOD
- Voor wie
Gezinnen binnen OCMW Gent met problemen op verschillende levensdomeinen en waar er
nood is aan opvoedingsondersteuning.
-

Werkingsgebied
Gent en zijn deelgemeenten

-

Wat
Speciaal opgeleide maatschappelijk werkers bieden met coaching van een psycholoog een
intensieve, specifieke en integrale begeleiding aan gezinnen op verschillende
levensdomeinen. Er ligt een bijzondere focus op opvoedingsondersteuning binnen deze
begeleiding.

-

Exclusiecriteria
Geen OCMW dossier

-

Capaciteit
110 dossiers

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Via de maatschappelijk werker van het gezin
-

Wachtlijst
Niet van toepassing

-

Begeleidingsduur
Zo lang als nodig.

CONTACTPERSOON
- Wie
Sandra Verhauwert
-

Contactgegevens
09.266.30.42
Wanneer te bereiken
Elke werkdag tussen 8u en 12u30 en van 13u30 tot 17u

WEBSITE :
www.ocmwgent.be
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SEL Zorgregio Gent vzw
Baudelokaai 8
9000 Gent
AANBOD
- Voor wie
Zorgbehoevende minderjarigen
-

Werkingsgebied
Grondgebied SEL Zorgregio Gent vzw

-

Wat
Multidisciplinair Overleg (GDT, niet-GDT en GDT-PSY)

-

Exclusiecriteria:
Principes MDO: http://selgent.be/principes-mdo
Flowchart MDO: http://selgent.be/flowchart-mdo
Voorwaarden GDT-PSY: http://selgent.be/voorwaarden_GDT-PSY
Capaciteit: niet van toepassing

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding door zorgcoördinator/overlegorganisator
-

Wachtlijst
Vanaf aanvraag binnen de maand MDO-overleg tussen de hulp-en zorgverleners

-

Begeleidingsduur
Afhankelijk van zorgbehoevendheid (in geval van GDT-PSY minimaal 2x overleg per jaar en
minstens 12 maanden begeleid worden)

CONTACTPERSOON
- Wie
Filip Van Houte, coördinator SEL Gent
-

Contactgegevens
0488/57 32 02
Filip@selgent.be

-

Wanneer te bereiken
Tussen 09u en 16u

WEBSITE
http://www.selgent.be
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Vertrouwenscentrum Kindermishandeling OostVlaanderen
Brugsesteenweg 274A
9000 Gent
AANBOD
- Voor wie
Minderjarigen 0 – 18j in verontrustende situaties van (vermoedens van) kindermishandeling.
-

Werkingsgebied
Provincie Oost-Vlaanderen

-

Wat
Hulpverlening bij situaties van kindermishandeling in ruime betekenis van het woord aan de
hand van diagnostiek, coördinatie, gesprekken met betrokken partijen, doorverwijzing,
contacten met externe hulpverleners en vorming. Het vertrouwenscentrum kan ook
optreden als gemandateerde voorziening om via onderzoek na te gaan of hulpverlening
maatschappelijk noodzakelijk is.

-

Exclusiecriteria
Vragen naar juridische/politionele interventie.

-

Capaciteit
Onbeperkt

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Elke werkdag bereikbaar tussen 9u en 17u (telefonisch, per mail of op afspraak), na de
werkuren is er een telefonische permanentie voor crisissituaties.
-

Wachtlijst
Geen

-

Begeleidingsduur
Afhankelijk van de situatie.

CONTACTPERSOON
- Wie
Paul Van den Bossche, directeur
-

Contactgegevens
09/216.73.30 of paul.vandenbossche@vkgent.be

-

Wanneer te bereiken
Elke werkdag tussen 9u en 17u.

WEBSITE
www.kindermishandeling.org
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Jongerenwelzijn
Regiocentrum Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 52A
9000 Gent
ZORGEENHEID
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
AANBOD
- Voor wie
Minderjarigen in problematische leefsituaties met inschatting van maatschappelijk
noodzakelijke jeugdhulpverlening
-

Werkingsgebied
Bestuurlijke arrondissementen Gent en Eeklo (Aalter, De Pinte, Deinze, Destelbergen,
Evergem, Gavere, Gent, Knesselare, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke,
Nazareth, Nevele, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Zomergem,
Zulte)

-

Wat
Het OCJ heeft als gemandateerde voorziening binnen Integrale Jeugdzorg het mandaat om
vast te stellen of het maatschappelijk noodzakelijk is om daadwerkelijk hulpverlening op te
starten in een verontrustende leefsituatie van een minderjarige.
Het OCJ kan zelf hulpverlening opstarten en opvolgen maar kan ook doorverwijzen naar de
jeugdhulpverlening of naar de gerechtelijke jeugdhulp.
Het OCJ heeft daarnaast een consultfunctie (adviesverlening), bereikbaar in het regiocentrum
te Gent.

-

Exclusiecriteria
Niet van toepassing

-

Capaciteit
Onbepaald

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Voor minderjarigen, hun ouders e.a.: persoonlijk, schriftelijk, telefonisch op het OCJ
Voor jeugdhulpaanbieders (sectoren van Integrale Jeugdzorg): elektronisch via een
motivatiedocument (M-document) aan OCJ
Voor consultvragen: telefonisch of per mail aan het consultteam
-

Wachtlijst
Niet van toepassing

-

Begeleidingsduur
Onbepaald

CONTACTPERSOON
- Wie

9

Consulenten en teamverantwoordelijke via secretariaat of op eigen vaste lijn
-

Contactgegevens
o OCJ
Adres: Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 52B,
9000 Gent
Telefonisch: 09 276 11 43
Mail: ocj.gent-eeklo@jongerenwelzijn.be
o Consultteam OCJ
Adres: Consultteam Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, Koningin Maria
Hendrikaplein 70 bus 52A, 9000 Gent
Telefonisch: 09 276 11 20
E-mail: consult-ocj.ovl@jongerenwelzijn.be

-

Wanneer te bereiken
o OCJ
Telefonisch: elke werkdag van 9u tot 12u en van 14 tot 17 u
o Consultteam OCJ
Op maandag, donderdag en vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

WEBSITE
www.jongerenwelzijn.be
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Integrale Jeugdhulp Oost-Vlaanderen
Martelaarslaan 204 B
9000 Gent

AANBOD
Integrale Jeugdhulp is een beleidsprogramma uitgetekend door de Vlaamse Overheid om via
intersectorale samenwerking en afstemming beter te kunnen inspelen op de vragen en
behoeften van minderjarigen en hun context.

CONTACTPERSOON
- Wie
Caroline Robberecht – stafmedewerker IJH OVl
-

Contactgegevens
0490 58 47 43
caroline.robberecht@wvg.vlaanderen.be

WEBSITE
www.jeugdhulp.be
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CAW Oost-Vlaanderen
Elyzeese Velden 7
9000 Gent
ZORGEENHEID
Crisisteam De Schelp.
AANBOD
- Voor wie
Alle crisisvragen ongeacht de leeftijd en problematiek. Enkel aanmelding door hulp- en
dienstverleners. Als die niet bereikbaar zijn kunnen cliënten ook zelf contact opnemen.
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
Als er crisishulp nodig is, dan kan het crisismeldpunt beroep doen op hun hulpprogramma.
Die wordt gevormd door een aanbod van verschillende diensten. Mogelijks aanbod is:
o Interventie: opheffen van crisis en hulpverleningstraject mogelijk maken
o Begeleiding: intensieve begeleiding aan huis
o Opvang: max periode van 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen. Enkel in combinatie
met begeleiding.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid:
Tijdens de kantooruren kunnen hulp- en dienstverleners bellen naar het crisismeldpunt. Hun
vraag wordt door een crisishulpverlener beluisterd. In eerste instantie wordt nagegaan of
consult voldoende is.
-

Begeleidingsduur:
o Interventie: 1 – 3 dagen
o Begeleiding: max. 28 dagen
o Opvang: max periode van 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen.

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
Crisisteam De Schelp
09/2650490
crisisteam@cawoostvlaanderen
-

Wanneer te bereiken
24u/24u, 7d/7d

12

RCGG Deinze - Eeklo - Gent
Holstraat 95
9000 Gent
ZORGEENHEID
RCGG Kinder- en Jongerenwerking: RCGG Gent-Holstraat, RCGG Deinze en RCGG Eeklo
AANBOD
- Voor wie
Kinderen en jongeren met ernstige psychische en/of psychiatrische stoornissen, en hun
leefcontext.
-

Werkingsgebied
Gent-Eeklo-Deinze

-

Wat?
Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg is gespecialiseerd in de behandeling van
problemen op het terrein van de geestelijke gezondheid.
Kinderen, jongeren en hun gezins- of leefcontext kunnen er op afspraak terecht voor
gespecialiseerde psychotherapeutische en psychiatrische hulp. De CGG zijn ambulante
tweedelijnsvoorzieningen. Ze zijn door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd.

-

Exclusiecriteria
Onvoldoende werkbaarheid voor een therapeutisch traject

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
o Aanmelding bij voorkeur op doorverwijzing van andere hulpverlening (CLB, huisarts,
JAC,…)
o Aanmelden gebeurt bij voorkeur telefonisch.
o Telefonische screening van de hulpvraag, vooral om te bekijken of wij de geschikte
dienst zijn om te helpen.
o Wachtlijst of wachttijd, met bespreking mogelijkheden om wachttijd te overbruggen
o crisisaanbod voor acute, levensbedreigende crisissituaties
o Afspraak voor 1e gesprek (intake, oriëntatiegesprek)
o
o
o

Wachtlijst
RCGG Gent-Holstraat: gem. wachttijd 3 maanden
RCGG Eeklo: wachtlijst met gem. wachttijd 6 maanden
RCGG Deinze: wachtlijst met gem. wachttijd 2 maanden

CONTACTPERSOON
- Wie
Dirk Aelbrecht, Doelgroepverantwoordelijke Kinder- en Jongerenwerking
-

Contactgegevens
09/269 89 39
dirk.aelbrecht@rcgg.be

WEBSITE: www.rcgg.be
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CGG Eclips
Jef Vandermeulenstraat 59
9050 Gentbrugge
ZORGEENHEID
Team kinderzorg
Team Jongerenzorg
AANBOD
- Voor wie
Kinderen en jongeren met ernstige psychische of psychiatrische stoornissen, met een risico
tot het ontwikkelen van deze stoornissen of waar moeilijkheden of symptomen de
ontwikkeling van kinderen en jongeren hypothekeren.
-

Werkingsgebied
Arrondissementen Gent en Eeklo

-

Wat
Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg is gespecialiseerd in de behandeling en
preventie van problemen op het terrein van de geestelijke gezondheid.
Je kan er op afspraak terecht voor gespecialiseerde psychologische, sociale en psychiatrische
hulp. Je kan er regelmatig op consultatie komen, zonder te worden opgenomen. De CGG zijn
ambulante tweedelijnsvoorzieningen, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

-

Exclusiecriteria
o Eerstelijnshulpvragen
o Zuivere diagnosevragen
o Primaire leerstoornissen
o Primaire drugproblematiek

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Bij voorkeur op doorverwijzing van andere hulpverlening doch rechtstreekse aanmelding is
ook mogelijk.
Aanmelden gebeurt vanuit praktisch oogpunt bij voorkeur telefonisch.
o De vraag wordt genoteerd. Een medewerker van het aanmeldteam voor de -18jarigen neemt telefonisch contact op om de hulpvraag te screenen.
o De aanmelding wordt op het aanmeldteam besproken om na te gaan:
 Of de vraag in het centrum beantwoord kan worden?
 Indien het centrum geen gepaste hulp kunnen bieden, naar wie of welke
dienst de cliënt het best verwezen wordt?
o Het centrum neemt terug contact op met de cliënt.
-

Wachtlijst
De wachttijd varieert, gemiddeld was die over de voorbije 2 jaar ongeveer 4 à 5 maanden. Als
de wachttijd langer wordt dan 2 à 3 maand worden mensen gevraagd om na verloop van tijd
hun hulpvraag te herbevestigen.

-

Begeleidingsduur
Afhankelijk van situatie tot situatie
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CONTACTPERSOON
- Wie
Team kinderzorg: Griet Ackerman. Team Jongerenzorg: Kurt Reynaert.
-

Contactgegevens
09/235 22 41.
kinderzorg@cggeclips.be of jongerenzorg@cggeclips.be

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren

-

WEBSITE
www.cggeclips.be
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CAR Impuls vzw
Karel Lodewijk Dierickxstraat 30
9000 Gent
AANBOD
- Voor wie
Kleuters vanaf 2,5 jaar en kinderen in het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon).
Kinderen met ADHD, autismespectrumstoornissen, complexe ontwikkelingsstoornissen,
gedragsstoornissen, verstandelijke beperking voor wie een ambulante hulpverlening
volstaat.
-

Werkingsgebied
Regio groot Gent

-

Wat
Gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en behandeling op de tweede lijn van de
gezondheidszorg.
Er is een nauwe samenwerking met de ouders en de brede context van het kind (school,
CLB,…).

-

Exclusiecriteria
De aansluiting bij een mutualiteit moet in orde zijn.
Er moet een verwijsbrief zijn van een arts (huisarts, CLB-arts, arts van een ziekenhuis enz.).

-

Capaciteit
Er worden ongeveer 200 kinderen per week behandeld.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
De aanmelding gebeurt meestal telefonisch door de ouders zelf na overleg met de school
en/of het CLB.
De sociaal verpleegkundige is verantwoordelijk voor de organisatie van de intakefase.
-

Wachtlijst
Er is een beperkte wachtlijst voor onderzoek.

-

Begeleidingsduur
Varieert naargelang de aard en de ernst van de problematiek.
Gemiddelde duur bedraagt 2 tot 2,5 jaar.

CONTACTPERSOON
- Wie
Siska Verstraete, sociaal verpleegkundige
-

Contactgegevens
siska.verstraete@centrumimpuls.be
Tel. 09/225.22.01

-

Wanneer te bereiken
Maandag, donderdag en vrijdag : 8u45 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u45.
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Dinsdag : van 8u45 tot 12u.
Woensdag : van 13u30 tot 17u45.
WEBSITE
www.centrumimpuls.be
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CAR De Desteijger
Kerkham 3
9070 Destelbergen
09 228 21 67
AANBOD
- Wat
Het Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger is een ambulante dienst voor onderzoek
en behandeling van kinderen en jongeren.
-

Wie
Kinderen en jongeren met :
o een autismespectrumstoornis
o ADHD
o een mentale beperking
o een ontwikkelingsstoornis
o DCD (dyspraxie)
o een motorisch-cerebrale stoornis zoals CP.
Daarnaast richt het CAR De Steijger zich ook specifiek tot baby’s en peuters met een
ontwikkelingsstoornis of –vertraging.
De dienst Vroegtijdige Revalidatie werkt intensief samen met het Kinderdagverblijf De
Steijgertjes, Kerkham 3a, 9070 Destelbergen. Voor dit specifieke samenwerkingsverband
verwijzen we naar de folder “inclusieve opvang en vroegrevalidatie”.
Voor sommige kleuters is er een specifieke werking van drie halve dagen in ‘T VOGELNEST.
Dit specifiek, intensief multidisciplinair revalidatieprogramma is bedoeld voor jonge kleuters
met een ernstige algemene ontwikkelingsproblematiek.
Het remgeld bedraagt per dag : 1,73 Euro (tarief jan 2014).

-

Exclusiecriteria
Het CAR De Steijger neemt geen kinderen op met een gehoorstoornis, een leerstoornis
zonder comorbiditeit of kinderen die stotteren.

-

Capaciteit
We geven een multidisciplinair ambulant aanbod van minimum 2 tot 5 uur per week aan
ongeveer 150 kinderen. Het aanbod is vraaggestuurd en op maat van het kind en zijn
omgeving.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
De verwijzing naar het CAR gebeurt door een externe arts. Dit kan een huisarts zijn, de arts
van het CLB of een geneesheer-specialist. Deze verwijsbrief wordt samen met de ingevulde
vragenlijsten en de gegevens van het ziekenfonds (kleefbriefjes), vooraf aan het CAR
bezorgd.
Een aanmelding kan gebeuren via eenvoudig telefonisch contact of via het elektronisch
aanmeldingsformulier via de website www.desteijger.be
De hulpvraag wordt beluisterd en aan de betreffende coördinator doorgegeven die terug
contact opneemt met de aanvrager. De coördinator informeert de aanmelder over de
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eventuele wachtlijst en maken verdere afspraken met betrekking tot een eerste gesprek,
onderzoeken en indien nodig de behandelingen.
-

Wachtlijst
De wachtlijst is afhankelijk van de doelgroep.

-

Begeleidingsduur
De duur van de onderzoeken en behandelingen varieert van 1 tot 2 uur per dag. Ze worden
steeds gepland in onderlinge afspraak tussen het CAR en de cliënt.
De aanvragen voor behandeling worden voor één jaar goedgekeurd door de mutualiteit en
indien nodig jaarlijks verlengd.

CONTACTPERSOON:
- Contactgegevens
09 228 21 67
-

Wanneer te bereiken
Het CAR De Steijger is elke werkdag (niet op zaterdag) open van 08u30 tot 18u00, ook tijdens
de schoolvakantieperiodes.

WEBSITE:
www.desteijger.be
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CAR Medisch Sociale Instellingen Midden-Vlaanderen
Melkerij 25
9900 Eeklo
ZORGEENHEID
Centrum voor Ambulante Revalidatie Klim Op.
AANBOD
- Voor wie
Kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, ADHD, DCD, CP en
mentale handicap op jonge leeftijd. De complexiteit van deze stoornissen moet blijken uit
het tegelijkertijd voorkomen van verschillende functionele tekorten (motorische,
stoornissen, taalstoornissen, leerstoornissen, sociale, emotionele en/of gedragsstoornissen,
e.a.), naast de indexstoornis.
-

Werkingsgebied
Regio Meetjesland

-

Wat
een team bestaande uit een kinderneuroloog, een kinderpsychiater, een sociaal assistente,
psychologen, logopedisten, kinesisten en ergotherapeuten verzorgt het multidisciplinair
onderzoek en de multidisciplinaire revalidatie bij kinderen en jongeren.
Exclusiecriteria
o Niet in orde met de ziekteverzekering
o Stoornis niet conform de omschrijving in de RIZIV-conventie
o Onvoldoende aanwezigheid van complexiteit (functionele stoornissen) toegestaan
aantal terugbetaalbare sessies overschreden

-

-

Capaciteit
Per jaar zijn maximum 10.308 (van de totale capaciteit MSI M-V: 23.352 = 44%) prestaties
terug betaalbaar door de ziekteverzekering. Gemiddeld zijn er jaarlijks 200 kinderen en
jongeren tegelijkertijd in onderzoek/behandeling.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Kinderen worden aangemeld via CLB, behandelend geneesheer-specialist of een
gespecialiseerde universitaire dienst (referentiecentra, COS). In kader van aanmelding is
altijd een verwijsbrief van een arts (huisarts of geneesheer-specialist) vereist.
-

Wachtlijst
Wachttijden kunnen oplopen tot één jaar afhankelijk van de leeftijd en de stoornis waarvoor
er aangemeld wordt.

-

Begeleidingsduur
Patiënten komen minstens 2 maal per week gedurende gemiddeld twee jaren. De
behandelingen kunnen onderbroken worden en op een later tijdstip, bij nieuwe nood,
opnieuw aangevat worden.

CONTACTPERSOON
- Wie
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Onthaal: Nancy Bottelberghe
-

Contactgegevens
onthaal@arcklimop.be
tel. 09 376 83 11

-

Wanneer te bereiken
Telefonisch: Iedere werkdag van 13u.00 tot 17u.00 alsook dinsdag-, donderdag- en
zaterdagvoormiddag van 8u.30 tot 12u.00
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CAR Oostakker vzw
Wolfputstraat 110
9041 Gent (Oostakker)
AANBOD
- Voor wie
Algemeen voor peuters, kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen voor wie een intensief
en gespecialiseerd aanbod van multdisciplinaire ondersteuning en hulpverlening
aangewezen is:
o peuters en kleuters met ontwikkelingsproblemen (vroegrevalidatie)
o kinderen en jongeren met complexe ontwikkelingsproblemen (autisme, adhd,
gedragsmoeilijkheden al dan in combinatie met schoolse problemen, …)
o kinderen, adolcescenten en volwassenen met spraakvloeiendheidsproblemen
(stotteren)
o kinderen, adolescenten en volwassenen met niet-aangeborden hersenletsel
-

Werkingsgebied
Groot-Gent, Lochristi, Beervelde, Evergem, Destelbergen

-

Wat
Interdisciplinaire, mobiele en ambulantie hulpverlening tot maximaal gemiddeld twee jaren
aan gemiddeld twee begeleidingen per week.

-

Exclusiecriteria
Geen (de personen moeten wel beantwoorden aan een aantal criteria uit onze
overeenkomst met het RIZIV, zoals aangesloten zijn bij een ziekteverzekering, verwezen
worden door een arts, voldoen aan een aantal diagnostische criteria afhankelijk van de
problematiek, …)

-

Capaciteit
Maximaal 14.928 begeleiding per kalenderjaar voor het geheel aan cliënteel

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
aanmelden via de maatschappelijk werker op het algemeen telefoonnummer
-

Wachtlijst
Is afhankelijk van de problematiek en of het diagnostiek of behandeling en begeleiding
betreft
o onderzoek:
 1.5 jaar voor kinderen met als aanmeldingsklacht complexe leerproblemen
 0.5 jaar voor kinderen met autisme
 0.5 jaar voor kleuters
 0.3 jaar voor stotteren
o behandeling en begeleiding:
 2 jaar voor kinderen met als aanmeldingsklacht complexe leerproblemen
 0.7 jaar voor kinderen met autisme
 0.7 jaar voor kleuters
 0.7 jaar voor stotteren
 0.4 jaar voor NAH
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-

Begeleidingsduur
Gemiddeld anderhalf jaar

CONTACTPERSOON
- Wie
Nele Vanhuyse, maatschappelijk werker
-

Contactgegevens
09/259.28.12 – info@caroostakker.be

-

Wanneer te bereiken
Alle werkdagen van 9 tot 17.30u.

WEBSITE
www.caroostakker.be
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CAR Sint-Lievenspoort vzw
Sint Lievenspoortstraat 129
9000 Gent
AANBOD
- Voor wie
Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, complexe taalstoornis en/of leerstoornis
Kinderen met ADHD
Kinderen met DCD
Kinderen met autisme
Kinderen, adolescenten en volwassenen met een gehoorstoornis
Personen met een tinnitusproblematiek
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
Diagnostiek, behandeling en revalidatie (multidisciplinair)

-

Exclusiecriteria
Moet voldoen aan de RIZIV regelgeving.

-

Capaciteit
Op dit ogenblik ongeveer 400 patiënten in zorgproces

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Via de intakecoördinator (rechtstreeks of via een verwijzer)
-

Wachtlijst
Ja (maximaal 6 maanden)

-

Begeleidingsduur
Zorg op maat, rekening houdend met regelgeving RIZIV

CONTACTPERSOON
- Wie
Anne Van Haesendonck, directeur (algemene info)
Intake-coördinatoren (hulp- of zorgvraag)
-

Contactgegevens
a.vanhaesendonck@slp-gent.be
09/268.26.26

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren

WEBSITE
www.slp-gent.be
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CAR Ter Kouter Deinze
Aaltersesteenweg 2
9800 Deinze
AANBOD
- Voor wie
Het centrum voor Ambulante Revalidatie is toegankelijk voor een aantal specifieke
doelgroepen en dit voor diagnosestelling en daaruit volgende behandeling:
complexe ontwikkelingssstoornissen, mentale beperking, autismespectrumstoornissen,
ADHD, niet-aangeboren hersenletsel, gedragsstoornissen, gehoorstoornissen.
-

Werkingsgebied
Deinze en ruime omgeving

-

Wat
CAR Ter Kouter staat in voor evidence-based multidisciplinair onderzoek en behandeling, met
als doel een gericht antwoord op maat te kunnen bieden op de aanwezige hulpvraag.
Verschillende gespecialiseerde units staan hiervoor garant.

-

Exclusiecriteria
De problematiek dient in overeenkomst te zijn met de doelgroepomschrijving en een
multdisciplinaire aanpak is noodzakelijk .

-

Capaciteit
Totale capaciteit: 275

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding is mogelijk voor de verschillende doelgroepen, maar voor opstart van het
onderzoek/behandeling is een verwijzing door arts noodzakelijk.
-

Wachtlijst
Duur van de wachtlijst is doelgroepafhankelijk (variërend van onmiddellijke opstart tot
langere periode).

-

Begeleidingsduur
De begeleidingsduur is afhankelijk van de problematiek en is vastgelegd in een maximaal
aantal zittingen of een periode van een maximaal aantal jaren

CONTACTPERSOON
- Wie
Algemeen directeur Stefaan Singelée
- Contactgegevens
09/386.38.90
stefaan.singelee@terkouter.be of info@terkouter.be
- Wanneer te bereiken
bereikbaar tijdens de kantooruren
WEBSITE: www.terkouter.be
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CAR BOLT vzw
Kloosterstraat 6a
9031 Drongen
AANBOD
- Voor wie
Wij onderzoeken en behandelen kinderen en jongeren met beperkingen in hun dagelijkse
leven thuis, op school, enz. Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan
problemen zoals: ADHD, autisme, gedragsproblemen, emotionele problemen,
leerstoornissen, motorische stoornissen, taalstoornissen, verstandelijke beperking.
-

Wat
We vormen een multidisciplinair team van artsen (kinderpsychiater en pediater),
orthopedagogen/ psychologen, logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en een
maatschappelijk werker. Wij werken met u samen om de problemen te verminderen of te
verhelpen.
We doen dit vanuit een gemeenschappelijke kijk op de moeilijkheden. Hierbij vinden wij een
goede verstandhouding en communicatie met ouders en met andere betrokken diensten
belangrijk.
We bieden kinderen ontwikkelingskansen om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op
school en in de bredere omgeving.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Om gebruik te kunnen maken van onze hulpverlening moet u aangesloten zijn bij een
mutualiteit en beschikken over een verwijsbrief voor multidisciplinair onderzoek van een
arts.
U kan zich persoonlijk of telefonisch aanmelden bij onze maatschappelijk werker (zie verder).
-

Wachtlijst
Er is een zowel een wachtlijst voor onderzoek als voor therapie.
De gemiddelde wachttijd bedraagt 5 ca. maanden voor onderzoek en ca. 3 maanden voor
therapie (na onderzoeksfase). Voor kinderen met autisme, ADHD en gedrags- en emotionele
stoornissen is er een minder lange wachttijd ten gevolge van de regelgeving.

-

Begeleidingsduur
Afhankelijk van problematiek en noden van het kind en de omgeving varieert de
begeleidingsduur. De gemiddelde begeleidingsduur in 2013 bedroeg 37 maanden.

CONTACTPERSOON
- Wie
Justine Deleersnyder, maatschappelijk assistente.
-

Contactgegevens
Centrum voor Ambulante Revalidatie BOLT vzw
Kloosterstraat 6a
9031 Drongen
09/282.07.82
info@carbolt.be
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-

Wanneer te bereiken
Bereikbaar:
ma-di-do:
van 8.30-12u en van 12.45-18u
woe-vrij:
van 8.30-12u en van 12.45-17u
schoolvakanties:
van 8.30-12u en van 12.45-17u

WEBSITE
www.carbolt.be
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Centrum voor functionele revalidatie vzw
Stationsstraat 40
9060 Zelzate
ZORGEENHEID
Psychologische dienst
AANBOD
- Voor wie
Het revalidatiecentrum richt zich tot kinderen en adolescenten met complexe
ontwikkelingsproblemen, mentale problemen, ADHD, autisme
-

Werkingsgebied
Zelzate, aanpalende en over aanpalende gemeenten. Het Revalidatiecentrum richt een eigen
vervoerdienst in.

-

Wat
Een multidisciplinair ervaren team (geneesheren specialisten, psychologen, logopedisten,
ergotherapeuten, kinesisten, maatschappelijk werker) verzorgt een multidisciplinair
onderzoek en biedt een op maat gesneden individueel behandelingsprogramma aan.

-

Exclusiecriteria
Clienten die niet in regel zijn met een ziekteverzekering

-

Capaciteit
125 kinderen per week. 9837 zittingen per jaar

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Doorgaans worden kinderen via school of CLB of COS aangemeld. Ouders kunnen ook hun
kind aanmelden. De uiteindelijke verwijzing dient steeds door een arts te gebeuren.
-

Wachtlijst
Kleuters 6 tot 9 maanden wachttijd. Kinderen uit de lagere school ruim 1 jaar

-

Begeleidingsduur
De gemiddelde begeleidingsduur bedraagt 2 tot 3 jaar en hangt samen met de doelgroep
waartoe de client behoort.

CONTACTPERSOON
- Wie
Walter Poppe, Directeur walter.poppe@revalidatiecentrum.be
Karolien Dhert, maatschappelijk werkster karolien.dhert@revalidatiecentrum.be
Goedele Dullaert, pedagogisch coördinator goedele.dullaert@revalidatiecentrum.be
-

Contactgegevens
Stationsstraat 40, 9060 Zelzate
Tel: 09/3459333
info@revalidatiecentrum.be
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-

Wanneer te bereiken
Van maandag tot en met vrijdag van 8u45 tot 12 uur en van 12u45 tot 17 uur

WEBSITE
www.revalidatiecentrum.be
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Psychiatrisch Centrum Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
De Kaap
AANBOD
- Voor wie
Jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar met ernstige psychiatrische klachten en die vastgelopen
zijn in hun ontwikkeling
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
De Kaap is een dienst kinder- en jeugdpsychiatrie.
o Aanbod module psychiatrische zorg aan jongeren en kinderen
 multidisciplinaire teamwerking
 opname ter observatie en behandeling
 contextgericht kindbehandelen
 hospitalisatievorm: volledige hospitalisatie, nachthospitaal, 32 residentiële
bedden
Er wordt samengewerkt met de UZ-school van de stad Gent met een
onderwijsaanbod buitengewoon onderwijs type 5, opleidingsvorm IV.
o Aanbod module crisiszorg aan kinderen en jongeren
 Duur: 2 weken
 2 bedden voor kortdurende crisisbegeleiding
met volgende doelstellingen:
--> stabiliseren crisissituatie
--> positief aanwenden crisis
--> indicatiestelling naar verdere hulpverlening
 Samenwerking met C²
 hospitalisatievorm: volledige hospitalisatie

-

Exclusiecriteria
o primaire verslavingsproblematiek
o risicogedrag dat het behandelklimaat ernstig schaadt

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Doorverwijzers kunnen telefonisch aanmelden. Alle opnamevragen worden wekelijks
besproken op het opnameteam. Daarna kan een intake volgen.
CONTACTPERSOON
- Contactgegevens: 09 / 252 16 45
-

Wanneer te bereiken: Tijdens de kantooruren van 8 u tot 17u30

WEBSITE: www.pccaritas.be
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PC dr. Guislain
Campus De Deyne
Ebergiste De Deynestraat 2
9000 Gent
ZORGEENHEID
Fioretti
AANBOD
- Voor wie
Jongens en meisjes van 6 tot 17 jaar met een lichte verstandelijke handicap (IQ van 50 tot 70)
en een bijkomende psychiatrische problematiek (aanwezigheid stoornis As I, DSM-IV)
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
Fioretti is de enige K-dienst in Vlaanderen met een specifiek aanbod voor jongens en meisjes
met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een bijkomende psychiatrische
aandoening.
Er wordt met 2 leefgroepen gewerkt:
--> één voor kinderen tot 12 jaar
--> één voor jongeren tussen 12 en 15 jaar
Na een observatieperiode die ongeveer 8 weken duurt, volgt een zorgplanbespreking waarin
een eerste diagnose wordt geformuleerd en een methodisch plan wordt opgesteld. Na de
zorgplanbespreking volgt een adviesgesprek met de ouders.
Na de observatieperiode start de behandelperiode die minimum 2 maanden duurt. Na 2
maanden volgt de evolutiebespreking en wordt beslist of de behandeling wordt verder gezet
of afgesloten.
Er wordt gewerkt volgens de visie van Došen.

-

Exclusiecriteria
o ernstige verstandelijke handicap
o leeftijd bij aanmelding/opname ouder dan 16 jaar
o ontbreken van een huisvestingsperspectief nà de behandeling

-

Capaciteit
15 K-bedden (waaronder 8 SGA-bedden in experimentele opzet), 2 nachtbedden en 3
dagplaatsen.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmeldingen gebeuren steeds telefonisch, elke maandag en woensdag tussen tussen 9.00
uur en 10.00 uur op het nummer 09 / 385 77 62.
De verkregen informatie over de aangemelde personen wordt door het afdelingshoofd, de
maatschappelijk werkster, de orthopedagogische coördinator en de psychiater beoordeeld.
Komt de aanmelding in aanmerking voor Fioretti dan vindt er een indicatiegesprek plaats.
Indicatiegesprekken worden georganiseerd op maandag om 15.00 uur en worden
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bijgewoond door 3 mensen van Fioretti (zorgtoeleider, orthopedagogisch coördinator en
gezinsbegeleidster kindergroep), het kind, de ouders en alle personen die zij wensen te
betrekken.
De psychiater is aanwezig op het einde van het gesprek om mee de beslissing over de
opname te kunnen nemen.
-

Wachtlijst
Minimale wachtlijst

-

Begeleidingsduur
Gemiddeld 9 maanden

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
Tel.: 09 / 385 77 62
-

Wanneer te bereiken
Elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur op het nummer 09 / 385 77 62.

WEBSITE
www.guislain.be
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UZ Gent
De Pintelaan 185 – 0K12F
9000 Gent
ZORGEENHEID
Afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie
AANBOD
- Voor wie
Infants, kinderen en adolescenten van 0 – 17 jaar met (vermoeden van) psychiatrische
problemen.
-

Wat
o

o
o
o

o

Opname: 6 – 17-jarigen
 Residentieel: 6 – 17 jarigen voor langdurige of kortdurende hospitalisatie.
Zowel opnames voor observatie als voor behandeling zijn mogelijk.
 Daghospitalisatie: Zowel “één-dag-hospitalisaties”, in het kader van
kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek, als langdurige daghospitalisaties
zijn mogelijk.
 Dagopnames: Observatie en behandeling in het geval van langdurende
dagopnames (cfr. residentieel aanbod) + oppuntstelling van diagnostiek in
het geval van korte dagopnames
Ambulante raadpleging: 0 – 17-jarigen: advies, diagnostiek en behandeling, nazorg
Outreach: onderzoek en behandeling 0-17 jarigen uit Oost-Vlaanderen in hun
thuismilieu
Crisisinterventie: Een 24-uurs permanentie met als doel advies en interventie te
bieden bij acute psychiatrische problemen bij kinderen tussen 0 en 17 jaar. Deze
permanentie wordt verzorgd door de kinderpsychiaters, en bestaat voornamelijk uit
ambulante contacten
Referentiecentrum autismespectrumstoornissen: 6 – 17-jarigen kunnen terecht voor
korte of langere hospitalisatie. Zowel opnames voor observatie als voor behandeling
zijn mogelijk.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Verwijzing door behandelende arts (of huisarts) met verwijsbrief en door eventuele andere
professionele hulpverleners.
CONTACTPERSOON
- Wie
Secretariaat: Mevr. A. Matthys en Mevr. L. Wullaert
-

Contactgegevens
tel 09 332 48 74 - fax 09 332 27 58

-

Wanneer te bereiken
Aanmeldingen gebeuren steeds telefonisch, elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur op
het nummer 09 / 385 77 62.
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Brugfunctie Oost- en West-Vlaanderen
(Zorgtrajectcoördinator)
Groeningepoort 4
8500 Kortrijk
AANBOD
- Voor wie
De directies, artsen en beleidsmedewerkers van voorzieningen van de Geestelijke
Gezondheidszorg, alsook van de Bijzondere Jeugdbijstand en het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap die zich richten op jongeren die onder toezicht van de
Jeugdrechtbank staan (justitiële jongeren), met name minderjarigen met een POS- of MOFstatuut of bij Gedwongen opname.
Ook Jeugdrechters, Parketmagistraten en overkoepelende organisaties en diensten.
-

Werkingsgebied
Regio Hof van Beroep Gent: de provincies Oost- en West-Vlaanderen

-

Wat
o

o

o

-

De brugfunctie informeert en communiceert over het zorgtraject justitiële jongeren:
informatie over het specifieke zorgaanbod, nieuwsbrieven, overzicht van
crisisaanbod,…
Faciliteren en bemiddelen: op vraag van overlegorganen of voorzieningen helpt de
brugfunctie te zoeken naar oplossingen voor structurele problemen. Deze problemen
komen vaak naar boven naar aanleiding van een specifieke casus. De taak van de
brugfunctie is wel enkel casusoverstijgend.
Evalueren: de brugfunctie evalueert het zorgtraject en signaleert
werkgebiedoverstijgende problemen aan de overheid.

Exclusiecriteria
Neen

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Contacteer de brugfunctie
CONTACTPERSOON
- Wie
Lies Vandemaele
-

Contactgegevens
Lies.vandemaele@brugfunctie.be 0474/48 61 62.

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren.

WEBSITE
www.brugfunctie.be
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Psychiatrisch Centrum Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
De Branding
AANBOD
- Voor wie
o Doelgroep residentiële plaatsen
- jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met een MOF-statuut en (vermoeden
van) een psychiatrische problematiek;
- aanwezigheid "basale" motivatie;
- voorkeur jongeren uit de regio.
o Doelgroep outreach en crisisunit
- jongeren van 12 tot 18 jaar met een MOF-statuut of een POS-statuut;
- vermoeden van een psychiatrische problematiek;
- voorkeur jongeren uit de regio.
-

Werkingsgebied
Oost- en West-Vlaanderen

-

Wat
De Branding is een forensische K-dienst.
o

o

o

-

Residentiële behandeling
- is zowel gericht op de psychiatrische problematiek van de jongere als op zijn
maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag
- werkt aan hand van volgende zaken:
--> individueel behandeltraject
--> responsabilisatie
--> sociale competentievergroting
--> groepsgerichte en individuele behandeling
--> contextueel werken
--> structuur
Outreach
- biedt zowel intensieve voor- als nazorg
- verleent adviezen
- behandelduur afhankelijk van de problematiek
Crisisunit
- bieden van rust
- afstand nemen van de crisissituatie en reflectie stimuleren
- psychiatrische opvolging
- maximum 14 dagen

Exclusiecriteria
o primair seksueel daderschap (niet voor outreach)
o primaire middelenafhankelijkheid
o TIQ < 70
o zwangerschap (niet voor outreach)
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-

Capaciteit
7 bedden voor langdurige opname en behandeling en 1 hervalbed voor kortdurende opname
(maximaal 14 dagen residentële opname). Daarnaast is er een outreach-module (intensieve
voor- en nazorg) en een crisisunit met 2 crisisbedden.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmeldingen gebeuren steeds door de consulenten van de jeugdrechtbank.
De aanmeldingen voor de residentiële behandeling en de outreach worden wekelijks
besproken. De opname op de crisisunit verloopt volgens beschikbaarheid.
Bij aanmelding voor residentiële behandeling wordt, als alle beschikbare informatie is
opgestuurd, beslist op het intaketeam of de jongere in aanmerking komt. Indien de jongere
in aanmerking komt, wordt er een intakegesprek gepland. Op basis van het intakegesprek
wordt er een beslissing genomen of worden nog verdere gesprekken of onderzoeken
gepland.
Indien beslist wordt tot opname, komt de jongere op de wachtlijst te staan.
Bij aanmelding voor de outreachmodule wordt, nadat alle beschikbare informatie is
toegestuurd, tijdens de eerstvolgende teamvergadering beslist of de jongere in aanmerking
komt. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.
-

Begeleidingsduur
Maximum 6 maanden, eenmalig verlengbaar met een periode van opnieuw 6 maanden

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
Voor residentiële aanmeldingen richt men zich tot de behandelcoördinator Thomas
Debaenst (09 / 210 68 95), voor outreachaanmeldingen tot Lize Nuytens (09 / 210 68 78).
Crisisaanmeldingen dienen te gebeuren bij Griet Heirman (09 / 210 68 46) en in tweede
instantie bij Caroline Vermeersch (09 / 210 68 93).
-

Wanneer te bereiken
Tijdens werkuren

WEBSITE:
www.pccaritas.be
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PC Gent-Sleidinge
Weststraat 135
9940 Sleidinge
ZORGEENHEID
Intensieve Behandelunit Yidam
AANBOD
- Voor wie
Meisjes tussen 12 en 18 jaar, onder toezicht van de Jeugdrechtbank Oost- en WestVlaanderen met een POS-statuut en het vermoeden van een psychiatrische problematiek
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

-

Wat
Intensieve zorg en beveiliging binnen een aangepaste infrastructuur en met een
behandelaanbod zodat een combinatie kan worden geboden van zorg en behandeling
enerzijds en dynamische veiligheid anderzijds. Er wordt zowel individuele als
groepspsychotherapie aangeboden waarbij zowel versterkend als introspectief gewerkt rond
belangrijke pijlers zoals identiteit, context, hechting, zelfwaarde, basisveiligheid,…

-

Exclusiecriteria
Afwezigheid kennis Nederlandse taal
Kernproblematiek is druggerelateerd
Verstandelijke handicap (IQ < 70)
Antisociale gedragsstoornis

-

Capaciteit
8 plaatsen voor residentiële behandeling, waarvan 1 bed als hervalbed of als bed op recept
wordt gehanteerd.
o Het hervalbed is er voor meisjes die na hun opname twee weken terug in opname
komen.
o Het bed op recept is bedoeld als een time – out van maximum 14 dagen voor meisjes
die in de partnervoorzieningen van Yidam verblijven.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding gebeurt via de consulenten van de jeugdrechtbank bij Joke Andries (09 / 358 04
11, jo.andries@pcgs.be) en dit tijdens de kantooruren (bij voorkeur op
donderdagvoormiddag). Tijdens de aanmelding worden de eerste gegevens genoteerd en
wordt gevraagd om alle beschikbare verslaggeving door te zenden. Op basis van die
informatie wordt beslist of er een intake volgt.
De consulent, de jongere en de ouders zijn aanwezig bij het eerste intakegesprek. Na dit
intakegesprek wordt een volgend gesprek gepland in functie van de opname. We proberen in
het tweede gesprek gezamenlijke doelstellingen te formuleren om tot een
behandelovereenkomst te komen.
Indien de jongere niet in aanmerking komt (zowel wat betreft intake als wat betreft opname),
wordt een advies geformuleerd.
- Wachtlijst
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Het aantal aanmeldingen is verhoudingsgewijs groter dan het aantal beschikbare plaatsen.
Het is een reëel gegeven dat hierdoor wachttijden ontstaan, die sterk kunnen variëren in
duur. We hanteren een lijst op datum van aanmelding en deze wordt intern tijdens het
intaketeam (1 maal per maand) besproken.
-

Begeleidingsduur
6 maanden, en één keer verlengbaar met maximaal 6 maanden.

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
o Bed op recept: dienst voor zorgvragen via 09/3590411
o Residentiële opname: Joke Andries via 09/3580669
-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren van 8u30 tot 16u30.

WEBSITE
http://www.pcgs.be/zorgaanbod-jongeren/intensieve-behandelunit-yidam
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PC Gent- Sleidinge
Campus Sleidinge
Weststraat 135
9940 Sleidinge
ZORGEENHEID
Outreach Vlaanderen – Yidam
AANBOD
- Voor wie
o Outreach Vlaanderen:
Voor jongens en meisjes tussen 12 en 20 jaar met een POS – en of MOF – statuut.
Zij staan onder toezicht van één van onderstaande:
 Jeugdrechtbank Gent
 Ondersteuningscentrum Jeugdzorg Gent
 voorzieningen BJB Gent – Eeklo
 GBJ De Zande Beernem Ruiselede
o Outreach Yidam:
Voor meisjes tussen 12 en 18 jaar met een POS – statuut, onder toezicht van
Jeugdrechtbank Oost- of West – Vlaanderen.
Voorzorg Yidam kan worden opgestart na een eerste intake en bij opnamemogelijkheid in
Yidam.
Nazorg Yidam kan worden opgestart na een residentiële opname in Yidam.
-

Werkingsgebied
Afhankelijk van de aanmelder

-

Wat
Mobiele ondersteuning en begeleiding van jongeren, hun context en de voorzieningen BJB.
Het aanbod kan bestaan uit individuele begeleiding, teamondersteuning, contextbegeleiding
en -ondersteuning, trajectadvies, beeldvorming en crisisondersteuning.

-

Exclusiecriteria
Geen
Capaciteit
Niet van toepassing.

-

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelden bij Outreach via het algemeen nummer 09/358 04 11.
-

Wachtlijst
Er wordt niet gewerkt met een systeem van wachtlijsten. Indien er geen ruimte is om de
begeleiding op te starten, gebeurt een gerichte doorverwijzing. De aanmelder kan ook op een
later moment terugbellen, omdat er dan mogelijks opnieuw ruimte is voor nieuwe
begeleidingen.
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-

Begeleidingsduur
Afhankelijk per begeleiding. Geen minimum- of maximumduur.

CONTACTPERSOON
- Wie
Aanmelden op algemeen nummer
-

Contactgegevens
09/358 04 11

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren van 8u30 tot 16u30.

WEBSITE
http://www.pcgs.be/zorgaanbod-jongeren/outreach
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CGG Eclips
Lange Violettestraat 84
9000 Gent
ZORGEENHEID
Verslavingszorg
AANBOD
- Voor wie
o Jongeren zonder eigen hulpvraag rond hun middelengebruik en/of
gameproblematiek
o Jongeren met een eigen hulpvraag rond hun middelengebruik
o Ouders van jongeren met een middelenproblematiek en/of gameproblematiek
-

Werkingsgebied
Regio Gent

-

Wat
o

Vroeginterventie:
● 5-gesprekkenmodel : gestructureerde motiverende en inzichtsbevorderende
individuele gesprekken voor jongeren
● Jongerengroep ‘8’er D’rug?’ :
groepsdynamisch motiverend en
inzichtsverhogend programma voor jongeren (4 dagen)
● Individuele omgevingszorg : advies en begeleiding voor ouders van
beginnende en problematische gebruikers en/of gamers
● Oudergroep ‘met zorgen over drugs hoeft u niet alleen te zitten’ :
groepswerking voor ouders van jonge problematische gebruikers
● Infopunt: info, advies en ondersteuning voor jongeren, ouders en
intermediairen
Vroeginterventie kan leiden tot een eigen hulpvraag bij de jongere. De jongere
kan dan aansluiten bij ons behandelaanbod

o

Hulpverlening : individuele behandeling of groepsbehandeling :
motiverende en inzichtsverruimende gesprekken met als doelen een
veranderingsproces stimuleren wat betreft gebruik, het verbeteren van het
psychisch en sociaal welbevinden en het verstevigen van de draagkracht.
Frequentie van de gesprekken en de duur van de therapie is afhankelijk van
de begeleidingsdoelstellingen.
Onze interventies richten zich zowel op het bereiken als het ondersteunen
van totale abstinentie, gecontroleerd gebruik.

o

Omgevingszorg: ouders van jongeren met een middelen- en/of gameproblematiek
kunnen terecht voor advies, ondersteuning en begeleiding. De jongere die een
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problematiek heeft, hoeft zelf niet in het centrum in begeleiding te zijn.
● Individuele ondersteunende begeleiding voor ouders van jongeren met
middelen- en/of gameproblemen.
● Oudergroepen:
○ Oudergroep I: voor ouders van problematische gebruikers
○ Oudergroep II: voor ouders van kinderen met een verslaving
○ Oudergroep III: voor ouders van overleden gebruikers
○ Staptocht voor ouders
● Kinderen met Ouders met een AlcoholProblematiek of KOAP-werking
○ KOAP-gesprek : preventief en ouderschapsondersteunend gesprek
met de ouder, met als uitgangspunt de beleving van het kind
○ Aanbod Alateen: begeleidende bijeenkomsten voor tieners
-

Exclusiecriteria
o Actief heroïnegebruik
o Ernstige psychiatrische problematiek
o Cognitieve beperkingen die therapie niet mogelijk maken
o Lichamelijke toestanden die medisch toezicht vereisen
o Acute crisisopvang

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelden kan telefonisch op het nummer 09/233 58 58.
Bij aanmeldingen voor vroeginterventie en omgevingszorg wordt telefonisch een minimum
aan gegevens gevraagd. Cliënten met een middelenproblematiek krijgen binnen de
twee/drie weken een concrete afspraak voor een eerste gesprek. Voor cliënten met een
gameproblematiek is de wachttijd afhankelijk van het beschikbare aanbod.
Bij aanmeldingen voor hulpverlening wordt een telefonische screening afgesproken waarin
de hulpvraag en de situatie van de aanmelder uitgebreider bekeken worden. Deze
screeningsgegevens worden gebruikt om na te gaan of de cliënt kan instromen in de
werking van verslavingszorg of doorverwezen wordt naar een ander hulpverleningsaanbod.
-

Wachtlijst
Voor vroeginterventie en omgevingszorg is er een vlotte instroom mogelijk.
Voor hulpverlening is de toegankelijkheid afhankelijk van de beschikbaarheid van het
aanbod.

CONTACTPERSOON
- Wie
Elsie Ponnet, teamleider
-

Contactgegevens
09/233 58 58 - verslavingszorg@cggeclips.be

-

Wanneer te bereiken
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Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u
WEBSITE
www.cggeclips.be
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De Sleutel
Stropkaai 38
9000 Gent
ZORGEENHEID
Dagcentrum
AANBOD
- Voor wie
Het dagcentrum richt zich tot gebruikers dan wel ex-gebruikers van illegale drugs.
Daarbij kunnen zowel minderjarigen als meerderjarigen bij ons terecht.
Ook mensen uit de omgeving van de gebruiker zijn welkom.
-

Wat
Het Dagcentrum De Sleutel is een ambulant centrum dat zich richt tot (ex)gebruikers van
illegale drugs en/of hun omgeving. Er worden zowel individuele sessies als sessies in groep
aangeboden.
Jongeren kunnen bij ons terecht voor een intakeprocedure waarna een advies gegeven
wordt met betrekking tot de aanbevolen zorg.
Indien aangewezen kunnen individuele begeleidingen opgestart worden. Ook
familiebegeleidingen kunnen hun plaats hebben.
Daarnaast zijn oudergesprekken mogelijk, ook al kan de jongere nog niet gemotiveerd
worden de stap naar de hulpverlening te zetten.
Bij het werken met jongeren zijn motivatiebevordering en psycho-educatie vaak belangrijke
pijlers. Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit de gedragstherapie en het systeemdenken.
Daarnaast kan ook in het kader van outreach beroep gedaan worden op het centrum. Onze
betrachting daarbij is voorzieningen te ondersteunen die geconfronteerd worden met
gebruik bij jongeren door het inbrengen van onze expertise op dat vlak. Wij kunnen daarbij
het team ondersteunen door te participeren aan hun cliëntbesprekingen dan wel ter plaatse
aan de slag gaan met de jongere zelf.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Het doet er niet toe wie een cliënt voor begeleiding aanmeldt.
Een aanmelding kan gemakkelijkst telefonisch gebeuren, tijdens de openingsuren. De
onthaalverantwoordelijke zal een aantal minimale gegevens vragen en zo snel mogelijk een
afspraak met een intakemedewerker regelen.
Wie liever onmiddellijk langskomt kan dat bij voorkeur op dinsdag- dan wel
donderdagnamiddag doen. Die middagen zijn er vrije consultaties en kan men zonder
afspraak in het dagcentrum terecht.
De intakeprocedure omvat een drietal gesprekken en wordt afgerond met een
consensusgesprek waarbij gepoogd wordt een gezamenlijk akkoord rond de aard van de
gewenste behandeling te krijgen.
Tijdens de intakeprocedure wordt getracht samen met de cliënt alle levensterreinen in kaart
te brengen. Vaak verstoort het druggebruik immers andere levensgebieden of stimuleren
problemen op andere terreinen het gebruik. Een goed behandelplan moet dan ook vaak
meerdere terreinen omvatten.
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Indien mogelijk en in samenspraak met de jongere worden ouders dan wel verwijzers bij
zowel het eerste gesprek als bij het consensusgesprek betrokken.
Ook de vraag tot outreach kan via het onthaal gesteld worden.
-

Wachtlijst
We proberen altijd binnen de week een eerste afspraak te regelen.

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
Dagcentrum De Sleutel
Stropkaai 38, 9000 Gent
09/234 38 33
dcg.onthaal@fracarita.org
-

Wanneer te bereiken
MA > 9.00 – 21.00 uur
DI-WO-DO > 9.00 – 17.00 uur
VR > 9.00 - 15.00 uur

WEBSITE:
www.desleutel.be
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De Sleutel
Zuidmoerstraat 165
9900 Eeklo
ZORGEENHEID
RKJ – Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma
AANBOD
- Voor wie
Jongeren van 12 tot 18 jaar met een verslavingsproblematiek
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
Het RKJ biedt een residentiële behandeling waarbij aan de jongere en zijn context een
engagement gevraagd wordt om het programma volledig af te werken. Dit duurt ongeveer 6
maand. Hierbij doorloopt de jongere verschillende fasen. Het tempo waarop dit gebeurt kan
individueel verschillen naargelang de mogelijkheden en de inzet van de jongere en de
context. De duur die we bij elke fase aangeven is indicatief. Naargelang de jongere vordert in
het fasesysteem krijgt hij meer uitdagingen en verantwoordelijkheden. Er worden geen
crisisopnames gedaan.

-

Exclusiecriteria
o De jongere moet in staat zijn om te functioneren in een leefgroep
o De jongere beheerst de Nederlandse taal

-

Capaciteit
12

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding kan op eigen initiatief of via een Comité Bijzondere Jeugdzorg of een
Jeugdrechtbank.
Iedere betrokkene kan een aanmelding doen. In een eerste aanmeldingscontact (meestal
telefonisch) noteren we een beperkt aantal gegevens (identiteit, hulpvraag) en maken we
een afspraak voor een intakegesprek.
Een intakegesprek gaat steeds door met de jongere, de context en de doorverwijzer (slechts
in uitzonderlijke gevallen kan daarvan afgeweken worden).
Het opnameteam bespreekt iedere week de aanmeldingen. Indien een jongere kan worden
opgenomen leggen we zo snel mogelijk een datum vast. Indien een opname niet mogelijk is,
proberen we een alternatief voor te stellen. Soms wordt een beslissing uitgesteld om meer
informatie te kunnen inwinnen. Bij een opname (ook bij een vroegtijdige afronding) wordt
steeds het belang van de jongere afgewogen tegenover het belang van de groep. Dit houdt in
dat de groepssamenstelling een invloed kan hebben op de beslissing om al dan niet op te
nemen.
Bij opname stellen we een verblijfsovereenkomst op, waarbij we de doelen van de
behandeling duidelijk formuleren en waarbij we de jongere op de hoogte brengen van de
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procedures om het huis drugvrij te houden. In de verblijfsovereenkomst leggen we tevens
vast wanneer een eerste evaluatie zal plaatsvinden.
-

Begeleidingsduur
Ongeveer 6 maanden

CONTACTPERSOON
- Wie
Joris Cracco of Koen Willems
-

Contactgegevens
Zuidmoerstraat 165, 9900 Eeklo
tel 09/3772526

-

Wanneer te bereiken
8u30 tot 16u30

WEBSITE:
http://www.desleutel.be/professionals/hulpverlening/residentieel/minderjarig
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PZ Sint-Camillus
Beukenlaan 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
ZORGEENHEID
Drugunit Kasteelplus – kasteel 2
AANBOD
- Voor wie
Jongeren tussen 15 en 25 jaar met drugproblemen (misbruik en afhankelijkheid van illegale
drugs)
-

Wat
o

Begeleiding opgedeeld in een residentiële en een ambulante fase
 Residentiële fase bestaat uit
--> detoxificatiefase (verblijf van een week op de crisisunit)
--> observatie- en motivatiefase
--> behandelfase
--> socialisatiefase
 Ambulante fase kan bestaat (n) uit
--> tussenhuis
--> dagbehandeling
--> nazorg

-

Exclusiecriteria
Psychose; ernstig gestoord gedrag; absoluut niet in groep kunnen leven en/of totaal gebrek
aan motivatie; ouder dan 25 jaar

-

Capaciteit
12 mensen in de behandelfase

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Een aanvraag tot opname kan telefonisch via het algemene nummer van PZ Sint-Camillus. De
receptie verbindt u door naar dr. Spiers die uw opnamevraag zal behandelen.
De indicatiestelling en oriëntatie gebeuren tijdens het verblijf op de crisisunit. Een
voorgesprek ( is geen intake) is mogelijk via de hoofdverpleegkundige :
patrick.lobbens@sint-camillus.be.
-

Wachtlijst
Afhankelijk van de vraag

-

behandeling kasteel 2
Geen vaste opnameduur, doch 3 maanden is een gangbare termijn

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
PZ Sint-Camillus, 09 / 222 58 94 - Vragen naar dr. Spiers
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-

Wanneer te bereiken
Om een opname te plannen kan u bellen tussen 8.00 uur en 21.00 uur.
Dringende opnames kunnen 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 uur.

WEBSITE: http://www.kasteelplus.be/Drugs.asp
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AZ Jan Palfijn Gent AV
Henri Dunantlaan 5
9000 Gent
ZORGEENHEID
PAAZ
AANBOD
- Voor wie
Minderjarigen van 15 jaar tot 17 jaar en (jong)volwassenen met psychosociale problemen.
De voornaamste doelgroepen zijn:
o angst-en /of stemmingsproblematiek
o persoonlijkheidsproblematiek
o verslavingsproblematiek
o psychotische problematiek
o ontwikkelingsstoornissen
o dubbeldiagnose en comorbiditeit
-

Werkingsgebied
Gent

-

Wat
o Crisisopvang
o Medicamenteuze ondersteunding indien nodig
o Inschatting van de noodzaak tot verdere opvolging
o Installatie nazorg zo nodig

-

Exclusiecriteria
o Illegale drugverslaving
o Minderjarigen die systematisch crimineel gedrag vertonen

-

Capaciteit
30 bedden

PRAKTISCH
-

Toegankelijkheid
Aanmelding via het mobiel crisisteam of georganiseerde hulpverleners

-

Wachtlijst
Mogelijk

-

Begeleidingsduur
Max. 14 dagen voor minderjarigen

CONTACTPERSOON
-

Wie
Dokter Guido Sieben en dokter Denis Volcke
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-

Contactgegevens
Poli neuropsychiatrie: 09/224 87 92
Paaz: 09/224 84 20

-

Wanneer te bereiken
Dagelijks

WEBSITE
http://www.janpalfijn.be
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PC Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
JOVO, afdeling voor jongvolwassenen
AANBOD
- Voor wie
Kwetsbare jongeren tussen 17 en 21 die kampen met psychiatrische en psychische
problemen en vastlopen binnen de laatste fase van de adolescentie.
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Wat
o
o
o
o
o
o
o

Intensieve residentiële behandeling
Diverse problematieken
leefgroep
(non)verbale therapieën,
Contextgericht, groepsdynamisch,
Accent op identiteitsvorming, het inzicht verwerven en mentaliserende houding
modules rond de thema’s die belangrijk zijn bij de overgang naar volwassenheid
(gezondheid, relaties, school/werken, budget/wonen en vrije tijd)

-

Exclusiecriteria
o Primaire drugproblematiek
o Daders van seksuele delicten
o Mentale beperking
o Acute psychotische problematiek

-

Capaciteit
11 bedden

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Telefonische aanmelding (liefst ook door betrokken hulpverlening in de geestelijke
gezondheidszorg), intakegesprek, positieve evaluatie -> wachtlijst
-

Wachtlijst
Ja, afhankelijk van moment in het jaar langer of korte, ongeveer 3 maanden

-

Begeleidingsduur
Opnametermijn van 15 weken

CONTACTPERSOON
- Wie?
o Dr. Miet Suy – kinder- en jeugdpsychiater 09/252.16.45
o Toon Labiau – Afdelingsverantwoordelijke 09/210.68.60 toon.labiau@pccaritas.be
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o
o
-

Karen Roose – Psycholoog 09/210.68.96 karen.roose@pccaritas.be
Leen Verhelst - Sociale dienst 09/210.68.39 leen.verhelst@pccaritas.be

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren

WEBSITE
www.pccaritas.be
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PC Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
Dageraad, behandelingsafdeling psychose; adolescentenwerking binnen volwassenpsychiatrie
AANBOD
- Voor wie
Voor adolescenten bij wie een psychotische problematiek vermoed wordt
vanaf 15 tot 21 jaar
-

Wat
Volledige en partiële opname op een open afdeling; mogelijkheid crisishantering (afsluitbaar
deel van de afdeling)
Specifiek psychotherapeutisch aanbod voor psychose binnen de adolescentaire ontwikkeling

-

Exclusiecriteria
Mentale beperking, primaire verslavingsproblematiek

-

Capaciteit
Therapiegroep van 8 jongeren

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Telefonische aanmelding door betrokkene, familie, school, arts, … .
Indien nodig wordt een intake georganiseerd.
-

Geen wachtlijst
Geen wachtlijst

-

Begeleidingsduur
Geen vaste begeleidingsduur. Opname wordt afgebouwd in functie van resocialisatie
(herinschakelen school).

CONTACTPERSOON
- Wie
o psychiater: Dr. Celine Matton
celine.matton@pccaritas.be - 09/2521645
o Afdelingsverantwoordelijke: Philine De Rijcke
philine.de.rijcke@pccaritas.be - 09/2106820
o Psycholoog: Ingrid De Paep
ingrid.de.paep@pccaritas.be - 09/2106888
-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren.
Buiten de kantooruren: afdeling Dageraad: 09/2106821
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PC Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
De Branding
AANBOD
- Voor wie
o Doelgroep residentiële plaatsen
- jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met een MOF-statuut en (vermoeden
van) een psychiatrische problematiek;
- aanwezigheid "basale" motivatie;
- voorkeur jongeren uit de regio.
o Doelgroep outreach en crisisunit
- jongeren van 12 tot 18 jaar met een MOF-statuut of een POS-statuut;
- vermoeden van een psychiatrische problematiek;
- voorkeur jongeren uit de regio.
-

Werkingsgebied
Oost- en West-Vlaanderen

-

Wat
De Branding is een forensische K-dienst.
o

o

o

-

Residentiële behandeling
- is zowel gericht op de psychiatrische problematiek van de jongere als op zijn
maatschappelijk grensoverschrijdend gedrag
- werkt aan hand van volgende zaken:
--> individueel behandeltraject
--> responsabilisatie
--> sociale competentievergroting
--> groepsgerichte en individuele behandeling
--> contextueel werken
--> structuur
Outreach
- biedt zowel intensieve voor- als nazorg
- verleent adviezen
- behandelduur afhankelijk van de problematiek
Crisisunit
- bieden van rust
- afstand nemen van de crisissituatie en reflectie stimuleren
- psychiatrische opvolging
- maximum 14 dagen

Exclusiecriteria
o primair seksueel daderschap (niet voor outreach)
o primaire middelenafhankelijkheid
o TIQ < 70
o zwangerschap (niet voor outreach)
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-

Capaciteit
7 bedden voor langdurige opname en behandeling en 1 hervalbed voor kortdurende opname
(maximaal 14 dagen residentële opname). Daarnaast is er een outreach-module (intensieve
voor- en nazorg) en een crisisunit met 2 crisisbedden.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmeldingen gebeuren steeds door de consulenten van de jeugdrechtbank.
De aanmeldingen voor de residentiële behandeling en de outreach worden wekelijks
besproken. De opname op de crisisunit verloopt volgens beschikbaarheid.
Bij aanmelding voor residentiële behandeling wordt, als alle beschikbare informatie is
opgestuurd, beslist op het intaketeam of de jongere in aanmerking komt. Indien de jongere
in aanmerking komt, wordt er een intakegesprek gepland. Op basis van het intakegesprek
wordt er een beslissing genomen of worden nog verdere gesprekken of onderzoeken
gepland.
Indien beslist wordt tot opname, komt de jongere op de wachtlijst te staan.
Bij aanmelding voor de outreachmodule wordt, nadat alle beschikbare informatie is
toegestuurd, tijdens de eerstvolgende teamvergadering beslist of de jongere in aanmerking
komt. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld.
-

Begeleidingsduur
Maximum 6 maanden, eenmalig verlengbaar met een periode van opnieuw 6 maanden

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
Voor residentiële aanmeldingen richt men zich tot de behandelcoördinator Thomas
Debaenst (09 / 210 68 95), voor outreachaanmeldingen tot Lize Nuytens (09 / 210 68 78).
Crisisaanmeldingen dienen te gebeuren bij Griet Heirman (09 / 210 68 46) en in tweede
instantie bij Caroline Vermeersch (09 / 210 68 93).
-

Wanneer te bereiken
Tijdens werkuren

WEBSITE:
www.pccaritas.be
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PC Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
Afdeling Meander
AANBOD
- Voor wie
Voor adolescenten en jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar met een mentale beperking en
bijkomende psychiatrische problematiek is er een eigen leefgroep.
-

Wat
o
o
o
o

Opname op een open afdeling.
Grote diversiteit in stoornissen: psychose, agressie, autisme, angst, depressie,
eetproblemen, trauma, regressie,…
Divers therapieaanbod met onder andere psychotherapie, hippotherapie,
danstherapie, bewegingstherapie, creatieve therapie, ergotherapie.
Er is steeds aandacht voor het unieke en singuliere van iedere patiënt waardoor de
behandeling steeds op maat gebeurt.

-

Exclusiecriteria
Seksueel overschrijdend gedrag, primaire verslavingsproblematiek

-

Capaciteit
Therapiegroep van 10 jongeren

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Telefonische aanmelding door betrokkene, familie, school, arts, … . Hierna wordt een intake
georganiseerd.
-

Begeleidingsduur
Geen vaste begeleidingsduur. De duur van de opname is steeds afhankelijk, we volgen het
tempo van iedere patiënt. Patiënten kunnen echter niet blijven wonen op de afdeling en
kunnen ook niet blijven in afwachting tot een plaats binnen het VAPH.

CONTACTPERSOON
o psychiater: Dr. Miet Suy
miet.suy@pccaritas.be - 09 252 16 45
o Afdelingsverantwoordelijke: Mieke Kemseke
mieke.kemseke@pccaritas.be - 09 210 69 00
o Psycholoog: Evi Verbeke
evi.verbeke@pccaritas.be - 09 210 68 76
Wanneer te bereiken: tijdens de kantooruren.
Buiten de kantooruren: afdeling Meander: 09 210 69 01
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PZ Sint- Camillus
Beukenlaan 20
9051 Sint- Denijs-Westrem
ZORGEENHEID
Vennen 2
AANBOD
- Voor wie
Mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek en ernstige emotieregulatie
problematiek.
-

Wat
Dialectische gedragstherapie in drie vormen; residentieel, dagtherapie en ambulant. De DGT
is gesteund op drie Peilers; de coach, de training en consultatie voor crisisgesprekken.

-

Exclusiecriteria
o Mensen zonder breedspectrum borderline persoonlijkheidsproblematiek onder de
15 jaar.
o Borderlinepatiënten met eet- of verslavingsproblematiek die overheersend is.

-

Capaciteit
52 bedden, stoelen en plaatsen.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding verloopt meestal door de patiënt zelf die contact opneemt met de
behandelende psychiater, soms ook via andere hulpverleners.
-

Wachtlijst
De wachttijd duurt ongeveer 4 maanden.

-

Begeleidingsduur
De gemiddelde verblijfsduur is 2 maanden, om het volledige programma te doorlopen is er
minimum 7 maanden nodig.

CONTACTPERSOON
- Wie
Roald Van der Eecken.
- Contactgegevens
Roald.vandereecken@sint-camillus.be
- Wanneer te bereiken?
Tijdens de weekdagen van 09u00 tot 17u00.
WEBSITE
www.sint-camillus.be
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PC Gent - Sleidinge
Campus Sleidinge
Weststraat 135
9940 Sleidinge
ZORGEENHEID
Unit voor Crisisbehandeling
AANBOD
- Voor wie
o Volwassenen en jongvolwassenen ( vanaf 16 jaar ).
o Mensen die zich in een crisissituatie bevinden en waarvoor een beveiligde omgeving
en intensieve opvolging aangewezen is.
-

Wat
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
-

Veilige context / beschermd milieu.
Individueel aangepast en met de patiënt overlegd traject van bescherming naar open
begeleiding.
Kortdurende behandeling.
Doel van de behandeling is om met de patiënt uit de crisis te geraken.
Op basis van een individueel aangepast therapieprogramma en opvolging door een
multidisciplinair team, wordt het bieden van bescherming progressief afgebouwd
waar het kan, om ruimte te geven voor meer verantwoordelijkheid in zelfzorg bij de
patiënt. Dit gebeurt op het tempo van de patiënt.
Afhankelijk van de nood wordt na de crisisbehandeling gericht doorverwezen naar
vervolgbehandeling of wordt in ondersteunende zorg voorzien.
Biologisch-psychiatrisch werkmodel
Systeemtheoretische, psychoanalytische benadering
Sociaal-psychiatrische visie
Crisisopvang 24u/24u en 7d/7d.
Gedwongen opname is mogelijk.

Capaciteit
19 plaatsen voor crisisbehandeling

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Een aanmelding gebeurt via de dienst voor zorgvragen
CONTACTPERSOON
- Wie
Afdelingshoofd : Jan Vanhoutte
Psychiater : Dr. Kirsten Verbeeck
Psychiater : Dr. Virginie Beerens
Maatschappelijk werker : Kathleen Verhegghe
-

Contactgegevens: 09/358.04.11

- Wanneer te bereiken: Tijdens de kantooruren
WEBSITE: www.pcgs.be
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PC Gent - Sleidinge
Campus Sleidinge
Weststraat 135
9940 Sleidinge
ZORGEENHEID
Unit voor Crisistoxicomanie
AANBOD
- Voor wie
Volwassenen en jongvolwassenen (vanaf 16 jaar) die illegale middelen gebruiken en in een
crisissituatie zijn terecht gekomen.
-

Wat
o
o
o

o
o

o

o
o
o
o
o
-

Residentieel (crisis)aanbod op een beveiligde, gesloten unit (10 plaatsen)
Crisisopvang 24u/24u en 7d/7d
Lichamelijke ontwenning :
 Drugvrije omgeving
 Detoxificatie
 Substitutietherapie
Medicamenteuze oppuntstelling
Psychische behandeling :
 Verkennende en/of ondersteunende gesprekstherapie
 Psychodynamische gesprekstherapie
 Psychiatrische, psychologische en lichamelijke diagnostiek in functie van
verdere oriëntatie van de behandeling.
 Psychosociale begeleiding, verkennen en verbeteren van de sociaalmaatschappelijke verankering
Nazorg : Samenwerking met zowel de ambulante als de residentiële
drughulpverleningscentra van de Gentse regio vanuit de convenant voor
crisisopvang, afspraken binnen het casemanagement en het cliëntoverleg drugs.
Medisch-biologisch
Psychoanalytisch kader als onderliggende behandelfilosofie
Contextueel denken
Geen opnamemogelijkheid voor gedwongen opname.
Geen mogelijkheid tot opname van koppels.

Capaciteit
10 plaatsen

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Een aanmelding gebeurt via de Dienst voor Zorgvragen.
-

Begeleidingsduur
Voor minderjarigen is de verblijfsduur beperkt tot maximum 10 dagen.

CONTACTPERSOON
- Wie
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Afdelingshoofd : Frederik Demeyer (09/3580411)
Psychiater : Dr. Helen Verstrynge (09/3580411)
Psychiater : Dr. Stefan Verlinden ( secondant )
Maatschappelijk werker : Marijke Taragola
-

Contactgegevens
09/358.04.11

-

Wanneer te bereiken?
Tijdens de kantooruren

WEBSITE
www.pcgs.be
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PC Gent - Sleidinge
Campus Sleidinge
Weststraat 135
9940 Sleidinge
ZORGEENHEID
Unit voor Urgentiepsychiatrie
AANBOD
- Voor wie
o Volwassenen en jongvolwassenen ( vanaf 16 jaar )
o Mensen in psychische nood waarvoor spoedeisende hulp aangewezen is.
-

Wat
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Intensieve crisiswerking in een veilige context
Individueel traject in overleg met de patiënt
Kortdurende behandeling.
Kleine afdeling, gericht op veiligheid en nabijheid.
Aandacht voor de groeikansen in het crisismoment met gerichte doorverwijzing naar
vervolgbehandeling of ondersteunende zorg.
Biologisch-psychiatrisch werkmodel
Systeemtheoretische, psychoanalytische benadering
Sociaal-psychiatrische visie
Crisisopvang 24u/24u en 7d/7d.
Gedwongen opname is mogelijk.

Capaciteit
5 plaatsen op een beveiligde high-care afdeling

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Een aanmelding gebeurt via de Dienst Voor Zorgvragen. (09/3580411)
CONTACTPERSOON
- Wie
Afdelingshoofd : Jan Vanhoutte
Psychiater : Dr. Kirsten Verbeeck
Psychiater : Dr. Virginie Beerens
Maatschappelijk werker : Kathleen Verhegghe en Ilse Palfliet
-

Contactgegevens
09/358.04.11

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren

WEBSITE
www.pcgs.be
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PC Gent - Sleidinge
Campus Sleidinge
Weststraat 135
9940 Sleidinge
ZORGEENHEID
Afdeling Iptes - Intensieve Psychodynamische Therapie Eenheid
AANBOD
- Voor wie
o Volwassenen en jongvolwassenen (vanaf 16 jaar) met
persoonlijkheidsheidsproblemen.
o Personen met persoonlijkheidsproblemen lopen in het dagelijkse leven snel tegen
allerlei klachten en symptomen aan zoals angst, depressie, relatieproblemen,
problemen met werk of opleiding, zich weinig zelfzeker voelen, misbruik van
verslavende middelen of ander 'zelfdestructief gedrag', enzovoort. Vaak is er sprake
van steeds terugkerende, vastgeroeste patronen in de omgang met zichzelf en
anderen, waar de persoon wel verandering in wil brengen, maar hier in z'n eentje
niet in slaagt.
-

Wat
o
o
o

o
o
o

-

Er is een soepele overgang mogelijk tussen volledige opname, dagtherapie en
nabehandeling.
Bio-psycho-sociaal behandelmodel.
Het behandelpakket bestaat uit het samenleven op de afdeling, gesprekstherapieën
(individueel en in groep) en meer belevingsgerichte therapieën zoals muziektherapie,
creatieve therapie, bewegingstherapie en lichaamsgerichte therapie. Naast het vaste
therapieprogramma lopen er verschillende ateliers in het ziekenhuis waaraan men
kan deelnemen.
Er is sociale begeleiding mogelijk in verband met wonen, werken, studeren,
dagbesteding, sociale contacten, budgetbegeleiding.
De context van de patiënt wordt betrokken voor zover dit mogelijk en gewenst is.
Psychodynamische therapie: hierbij staat het werken met de relatie en de innerlijke
wereld van de patiënt centraal. Het doel is een psychisch veranderingsproces op
gang te brengen waarbij afhankelijk van de problematiek de behandelfocus gelegd
wordt op het versterken van de capaciteit tot mentaliseren (Mentalization Based
Treatment) en/of het doorwerken van innerlijke conflicten.

Capaciteit
22 plaatsen op een open afdeling.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Een aanmelding gebeurt via de Dienst voor Zorgvragen.
-

Wachtlijst?
Begeleidingsduur
Een behandeling duurt gemiddeld 6 maanden. Het behandelproces is hierbij het
belangrijkste. Hoe de behandeling praktisch georganiseerd wordt (volledige opname of
dagtherapie), hangt af van de individuele situatie van elke patiënt.
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CONTACTPERSOON
- Wie
Afdelingshoofd : Makstien De Rycke
Psychiater : Dr. Griet Langsweirdt
Maatschappelijk werker : Evy François
-

Contactgegevens
09/3580411

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren

WEBSITE
www.pcgs.be
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