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Programma vroegdetectie en -interventie 

1. Naam van het netwerk : YUNECO  

Naam van het programma : YUNECO Connect1 

 

2. Netwerking in functie van het programma vroegdetectie en -interventie  

 

2.1. Overlegmomenten 

In de schoot van de YUNECO Netwerkstuurgroep werd op 01.09.2017 de Werkgroep Vroegdetectie en 

–interventie (VD-VI) opgericht (leden zie bijlage 1). Deze werkgroep bestaat uit de leden van de 

Netwerkstuurgroep, verantwoordelijken van bestaande vroeginterventie modules in de GGZ, aangevuld 

met verantwoordelijken van relevante eerstelijnspartners in de provincie, vertegenwoordiging van de 

netwerken GGZ voor volwassenen en vertegenwoordiging van de ervaringsdeskundigen. 

Voorbereidingen vonden plaats op : 

o 17.08.2017: Afstemming met de betrokken partners MSOC, CGG, Pathways 

o 25.08.2017 & 27/10/2017: Voorstelling en afstemming met de Netwerken Volwassenen 

o 30.08.2017: Beheerscomité YUNECO  

De WG VD-VI kwam samen op volgende data en met volgende agenda : 

o 07.09.2017 : Eerste voorstelling van de template VD-VI en oplijsten nodige partners  

o 19.09.2017 : Inventarisatie bestaand aanbod binnen en buiten GGZ gelinkt aan de beschrijving van 

het zorgprogramma VD-VI 

o 03.10.2017 : huidige gefinancierde partners (MSOC (MaPa), CGG (VAD en VDIP), Pathways (VAD) 

o 19.10.2017 : Missie en visie, aanbod, doelgroep, inzet zorgprogramma VD-VI  

o 09.11.2017: Inhoudelijke finalisering template VD-VI 

o 13.11.2017 : inhoudelijke afstemming met de ervaringsdeskundigen YUNECO Esperto 

Het voorstel van de WG VD-VI werd voorgelegd aan het  IROJ Vlaams-Brabant op 9.11.2017, aan de 

Netwerkstuurgroep (10.11.2017) en ter finale goedkeuring aan het Beheerscomité (14.11.2017).  

                                                           
1 Deze naam is nog voor verandering vatbaar, indien in overleg met de overige Vlaamse provincies anders beslist wordt. 
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2.2. Samenwerking in functie van dit programma2 :  

Er is breed intersectoraal gedacht over het implementeren van verbindingen zodat het aanbod YUNECO 

Connect voor alle diensten die dichtbij kwetsbare kinderen en jongeren staan, bereikbaar en zinvol kan 

worden ingezet. Hiervoor verwijzen we naar participatie in de werkgroep van o.a. diensten Huizen van 

het Kind, buurtwerking, diensten Integrale Jeugdhulp, CLB, CAW, Netwerken volwassenen, enz. 

Het programma VD-VI zal verknoopt worden op meerdere niveaus met bestaande 

samenwerkingsverbanden. Structureel en ad hoc overleg vond hierover plaats. 

 In de eerste plaats via het programma YUNECO Crosslink, waar kennisdeling intersectoraal en 

met de eerste lijn voorop staat, met o.a. specifieke aandacht voor kwetsbare groepen als KOPP-

KOAP en verslavingszorg. In de opleidingsmarkt, de consultdesk, het wisselleren en de 

psychewijzer, die de kruispuntverantwoordelijke van Crosslink samen met de 

referentiepersonen uitbouwt zal de VD-VI expertise worden ingebouwd, met als doel specifieke 

en gevalideerde methoden toegankelijk te maken en de eerstelijnspartners in het benutten 

ervan te ondersteunen. 

 Het VD-VI-aanbod in dit programma zal nauw aansluiten bij de lokale operationele 

samenwerkingsverbanden Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ)3, waaraan ook 

eerstelijnspsychologische functies (ELP) zullen gekoppeld zijn. Bedoeling is om voor alle 

jongeren waarvoor zich een vraag pluis/niet-pluis stelt een continuüm van preventie tot zorg te 

creëren  met inzet van specifieke methodes om de risico’s - waar nodig en mogelijk -  in een 

vroeg stadium om te buigen. De verbindingen met de RTJ worden gelegd via partnerschap van 

de netwerkcoördinatoren en YUNECO netwerkwerkpartners in de werkgroepen die de lokale 

operationele samenwerkingsverbanden zullen uittekenen. We betrachten om de ELP in 

YUNECO Connect op te nemen. 

 Er zullen duidelijke verwijslijnen worden gelegd naar de reguliere basisopdrachten van alle 

netwerkpartners, zoals de CGG, Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR), Referentiecentra 

Autismespectrumstoornissen, Centra voor ontwikkelingsstoornissen, CLB, CAW… 

 Voor jongeren in de transitiefase (16-23 jaar) wordt bovendien vanuit YUNECO Connect 

enerzijds rechtstreeks afgestemd met de netwerken Diletti en SaVHA op het 

intercoördinatorenoverleg op VLABO (Het Vlaams-Brabants overlegplatform. Daarnaast wordt 

contact gemaakt met het Forum Functie 1 van Diletti en SaVHA, om de expertise en bestaande 

initiatieven toegankelijk te maken voor YUNECO  (éénmalig snel psychiatrisch consult, 

signaalkaart voor de eerste lijn en GGZ-ondersteuning in de thuiszorg). Een sluitende 

taakverdeling t.a.v. de gedeelde transitieleeftijd wordt als doel vooropgesteld.  

 We willen uiteraard ook verbinding realiseren met de toekomstige eerstelijnszones (ELZ), die 

momenteel in wording zijn; een proces dat we nauw opvolgen.  

                                                           
2 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 Cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, actie 22 : Ondersteunen van intersectoraal samenwerken in de gezondheids- en 
welzijnszorg bij de ontwikkeling en organisatie van gerichte vroeginterventie naar kinderen en jongeren met psychische 
problemen. 
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 Het globale samenwerkingsplan binnen YUNECO Connect werd vooral vorm gegeven binnen 

de werkgroep, waar de partners hun specifiek aanbod VD-VI, transparant en toegankelijk 

maken naar de nabijheidszorg van cliënten en hun context. 

Jongeren en hun context konden mee hun stempel drukken op de opmaak van dit programma via de 

structurele vertegenwoordiging van de Werkgroep DENK Halle-Vilvoorde-Leuven in onze 

Netwerkstuurgroep en via onze denktank jonge ervaringsdeskundigen ‘Esperto’, die nu maandelijks 

samenkomt in de schoot van YUNECO (realisatie via programma Crosslink).  

 

 

3. Huidig aanbod voor vroegdetectie en -interventie in Vlaams-Brabant 

 

In de provincie Vlaams-Brabant bestond reeds een specifiek aanbod VD-VI (Overzichtstabel bijlage 2).  

 VDIP-werking (www.vdip.be ): Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische (psychotische) 

stoornissen. In oorsprong (vanaf 2007) richtte deze werking zich op (ultra-high risk op) psychose 

bij jongeren en jong-volwassenen tussen 14-34 jaar. In een latere fase (vanaf 2011) werd de 

opdracht verbreed tot VD-VI van alle ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Deze 

expertise situeert zich in 2 CGG (Ahasverus en Vlaams-Brabant Oost (VBO)) op meerdere 

vestigingsplaatsen, verspreid over de provincie.  

 VRINT biedt als mobiel VRoegINTerventieteam eveneens advies en zorg aan jongeren en jonge 

volwassenen (15-35 jaar) met gevoeligheid voor psychose. Het is een initiatief van het UPC KU 

Leuven en situeert zich als 2B-werking in de regio oost Vlaams Brabant (locaties in Leuven en 

Kortenberg). 
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 VAD4-projecten zijn lopend in CGG Ahasverus en in de afdeling Pathways van de Alexianen 

Zorggroep te Tienen. Daarnaast loopt in CGG VBO ook het provinciaal TAD-project tot maart 

2018, dat vroeginterventie aanbiedt aan secundaire Leuvense scholen.   

 MaPa-werking van het Medisch-Sociaal Opvang Centrum (MSOC) Vlaams-Brabant: gezien 

druggebruik een risicofactor is bij de opvoeding van kinderen bouwde MSOC een 

opvoedingsondersteuningsprogramma (MaPa) uit, gebruikmakend van meerdere methodieken: 

de MaPa box, PONDO, Samen rond de tafel, Expertisegroep Ouders onder invloed  

 Het COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) Vlaams-Brabant doet aan vroegdetectie van 

ontwikkelingsstoornissen in de brede zin. Meest relevant voor de geestelijke gezondheidszorg 

is hun focus op volgende doelgroepen: prematuur geboren kinderen (zwangerschapsduur 

minder dan 32 weken en/of een geboortegewicht onder 1500 gram) worden systematisch 

opgevolgd op vaste evaluatiemomenten (4 maanden, 9 maanden, 2 jaar en 5 jaar); kinderen 

met een vermoeden van of risico op autismespectrumstoornis (0-6 jaar) en/of een ernstig 

meervoudig ontwikkelingsprobleem. 

 Vroeginterventie gericht naar jonge kinderen vindt plaats in vele organisaties: CKG, CGG, UZ-

Leuven, dagziekenhuis kleine K UPC KU Leuven, enz… 

 De CAR (Centra voor Ambulante Revalidatie) realiseren een aanbod vroeginterventie voor 

kinderen en jongeren van 0-18 jaar met complexe ontwikkelingsstoornissen,  ASS en/of ADHD.  

 Huizen van het Kind: er zijn 25 Huizen in Vlaams-Brabant bestaande uit verschillende 

voorzieningen die hun aanbod (o.a. VD-VI ) hiermee verbinden. In de eerste plaats gaat dit over 

basisvoorzieningen voor gezinnen die laagdrempelig werken en goed bereikbaar zijn.  Een 

verzamelplaats waar gezinnen met allerhande vragen terecht kunnen en een vlotte toegang 

krijgen tot verschillende niveaus van adviesverlening. Selectieve preventie en vroeginterventie 

vinden er plaats o.v.v. brede opvoedingsondersteuning van complexe risicosituaties: o.a. in het 

CKG, Kind & Gezin, De Opvoedingswinkel, Buurtwerking, CAW... 

 Het CLB werkt in en samen met de school met alle kinderen en jongeren van 2,5 tot 24jaar. Via 

de medische onderzoeken vindt er systematisch vroegdetectie plaats. Daarnaast zetten zij ook 

in op vraagverheldering bij zorgen, kortdurende begeleiding en toeleiding tot de gepaste 

hulpverlening bij kinderen en jongeren met nood aan uitbreiding van zorg (zie Prodia-

protocollen5). Ze nemen een draaischijffunctie op tussen de cliënt en verschillende 

hulpverleners. 

 Het netwerk tegen schooluitval zet zich in voor kinderen en jongeren bij wie het schools 

parcours dreigt vast te lopen: CGG VBO en het mobiel team van YUNECO participeren 

hieraan en doen o.m. aan expertisebevordering via de vorming “Schoolverzuim en Psychische 

Kwetsbaarheid”  

 Krachtgerichte en vermaatschappelijkte persoonlijke netwerkversterking via aanbod van LUS 

vzw, Eigen Kracht Conferenties en Open Hartcirkels. 

                                                           
4 VAD = koepelorganisatie en Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs 

 
5 www.prodiagnostiek.be  

http://www.prodiagnostiek.be/
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 Als eerstelijnsdienst is het de opdracht van het CAW om in te zetten op de vroegdetectie van 

problemen door een gerichte vraagverheldering te doen in onthaal die zich focust op de 

verschillende levensdomeinen van de cliënt en zijn systeem. Op basis van de signalen die via 

de preventiewerking voor jongeren worden opgepikt bieden zij specifieke vormingen aan i.k.v. 

vroeginterventie. 

 Eetexpert.be werd mede ontwikkeld vanuit de afdeling eetstoornissen van de Alexianen 

Zorggroep te Tienen. De website biedt een overzicht van signaallijsten, screeningsvragenlijsten 

en draaiboeken ter ondersteuning van vroegdetectie en verwijzingen naar motivationele kaders 

ter ondersteuning van vroeginterventie.  

 Excentra is het expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid. Via de website bieden zij informatie 

voor kinderen en hun ouders betreffende hoogbegaafdheid. Ze zijn steeds bereikbaar via hun 

kennismakingsloket, organiseren ontmoetingsavonden en bieden verschillende begeleidingen  

voor hoogbegaafde kinderen/jongeren en hun ouders. Gelijkaardige werkingen voor hoog-

risico-doelgroepen vinden we bij de vzw. Zit Stil t.a.v. kinderen en jongeren met vermoeden van 

ADHD, bij de Vlaamse Vereniging voor Autisme, bij Solentra in functie van vroegdetectie en 

vroeginterventie bij vluchtelingen, het SOM labo Vluchtelingen (een multidisciplinair 

expertiseteam waarin CTO, Praxis-P en CGG samenwerken met de stad Leuven om de 

Leuvense scholen te ondersteunen) en andere… 

 

De opgebouwde expertise en activiteiten van VDIP, MSOC en de VAD-projecten zullen bij de uitbouw 

van YUNECO Connect gegarandeerd blijven. De werking ervan t.a.v. kinderen, jongeren en 

jongvolwassenen 0-23 jaar zal inkantelen in het programma voor zover zij vroegdetectie en 

vroegginterventie betreft. Om de werking t.a.v. volwassenen (+23 jaar) en de behandelactiviteiten te 

laten continueren en over te laten gaan in functie 1 van de netwerken voor volwassenen en de reguliere 

werking van de CGG, wordt een ruime overgangsperiode van 12 maanden voorzien, waarna de 

vrijgekomen middelen verder in YUNECO Connect kunnen worden geïntegreerd en we kunnen 

nadenken over nieuwe manieren om VD-VI in te zetten (zie verder). Vanuit de bestaande expertise 

wordt gewaarschuwd voor de valkuil van al te kortdurende vroeginterventiemodules, gezien voor 

sommige UHR-doelgroepen de risicovolle periode 5 jaar doorloopt.  

Met dit programma willen we de specifieke VD-VI interventies verbinden, visibel en meer toegankelijk 

maken en waar nodig vloeiend laten overgaan in reguliere zorg.   

 

4. Context van het programma vroegdetectie en -interventie  

In bijlage 3 schetsen we een aantal gezondheidsdeterminanten in Vlaams-Brabant.  Ze leiden ons tot 

volgend besluit in functie van dit programma: 

Vlaams-Brabant was historisch een provincie met een betere socio-economische status dan het 

Vlaamse gemiddelde. Echter, op meerdere parameters zien we dat de provincie sneller dan gemiddeld 

in Vlaanderen stijgt qua risicofactoren.  
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In het programma VD-VI zal proportioneel meer aandacht moeten gaan naar de Brusselse rand en naar 

de grotere stedelijke kernen in de provincie.  

 

 

5. Missie en visie m.b.t. het programma vroegdetectie en -interventie  

 

Missie 

YUNECO Connect wil snel en tijdig ultra hoog risico situaties (UHR6) op de evolutie naar een ernstig 

geestelijk gezondheidsprobleem bij infants, kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-23 jaar) in de 

provincie Vlaams-Brabant detecteren (vroegdetectie) en hierop vroeg interveniëren.  

Hiertoe moet er enerzijds een wederzijdse advies- en liaisonfunctie worden uitgebouwd naar alle 

intermediaire actoren die deze situaties kunnen detecteren (Actie 21 in de Gids) in nauwe verbinding 

met het programma Crosslink. 

Anderzijds moet er een  intersectoraal toegankelijk aanbod zichtbaar gemaakt en uitgebreid worden, 

dat inzet op gerichte vroeginterventie met geëigende methodieken (Actie 22 in de Gids).  

Visie  

Bij het uitdenken van het programma YUNECO Connect kwamen een aantal belangrijke principes aan 

bod: 

1. Vroegdetectie is slechts aangewezen naarmate er ook een antwoord kan geboden worden. Er 

moet dus op elk moment een goed evenwicht bewaard blijven tussen de mate waarin UHR 

situaties als zodanig geïdentificeerd worden en de mogelijkheid om een daartoe bestemde 

interventie aan te bieden. 

2. Op het continuüm van universele 

preventie tot langdurige zorg (Mrazek & 

Haggerty 1994)7 positioneren 

vroegdetectie en vroeginterventie zich 

op het snijvlak tussen geïndiceerde 

preventie en behandeling8. Vaak zal het 

onderscheid tussen geïndiceerde 

preventie en vroegdetectie van UHR 

arbitrair zijn. We  beogen sowieso een 

                                                           
6 Ultra-Hoog-Risico situaties zijn die situaties waarbij gedrag en context risicovol zijn, maar niet voldoen aan de diagnostische 

drempel (subklinische ernstgradatie) en waarbij zich nog bijkomende problemen stellen.  

 
7 Mrazek, P.J. and Haggerty, R.J. Eds, Reducing risks for mental disorders: Frontiers for preventive intervention research, 
National Academy Press, Washington 
8 Universele preventie bevordert en beschermt actief de gezondheid van de gezonde bevolking. Selectieve preventie probeert te 
voorkomen dat personen met één of meerdere risicofactoren (determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek 
worden. Geïndiceerde preventie probeert te voorkomen dat beginnende klachten verergeren tot een aandoening. Het doel van 
zorggerelateerde preventie is te voorkomen dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties 
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sluitend continuüm en zullen dus goede afspraken maken en tolerantie van enige overlap 

bewaken tussen de aanpalende lijnen. 

3. Uiteraard worden tijdens het proces van vroegdetectie/ vroeginterventie ook situaties opgepikt 

waarbij wèl aan de diagnostische criteria wordt voldaan. In dat geval worden ze toegeleid naar 

de reguliere zorg, echter met de nodige aandacht voor continuïteit.  

4. Vroeginterventie beoogt om snel en tijdig in te grijpen bij deze UHR situaties, zo laagdrempelig 

en kortdurend mogelijk, aan de hand van specifieke en gevalideerde methoden. Voor sommige 

doelgroepen echter, is het bekend dat de risicoperiode zich uitstrekt over meerdere jaren. In dat 

geval dient zorgvuldig overwogen te worden waar de begeleiding best wordt opgenomen 

Delicate ethische afwegingen spelen hierbij een rol.  

5. Gezien  uit studies van de WHO blijkt dat bij mentale stoornissen de meeste gezondheidswinst 

(in termen van DALYs, disability-adjusted-life-years) valt te halen in de leeftijdsgroep 14 tot 25 

jaar, focussen we met dit programma in eerste instantie op zeer kwetsbare adolescenten en 

jongvolwassenen, die UHR vertonen op ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) 

(psychose, depressie, suïcidaliteit, eetstoornissen).   

 

 

 

 

6. Daarnaast willen we ook UHR situaties op kinderpsychiatrische aandoeningen detecteren zoals 

bij hoog risico op hechtingsstoornissen, antisociale gedragsstoornissen, angststoornissen, enz. 

en andere gekende risicogroepen zoals kinderen van ouders met psychiatrische of 

alcoholproblemen (KOPP-KOAP), omdat ook hiervoor gekende en effectieve vroeginterventie 

mogelijk is. Voor ontwikkelingsstoornissen (o.a. autisme, ADHD, leerstoornissen) leiden 

vroegdetectie en vroeginterventie veelal niet tot het ombuigen van het risico op de aandoening, 

maar tot een forse verbetering in het functioneren. Gezien er vaak lange wachttijden zijn voor 

gespecialiseerde hulp is een meer generiek aanbod van VD-VI bij integratieproblemen 

wenselijk9. 

                                                           
9 Vlaams Actieplan Autisme: verhoogde participatiekansen voor personen met autisme creëren; actie 11:  vroegtijdige 
interventie via RTJ 
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7. Speciale aandacht zal ook gaan naar de UHR in de pre- en perinatale periode en de peuter-

kleuterleeftijd. Verwijzend naar het Vlaams Actieplan Gezondheid10, waar expliciet wordt 

verwezen naar de resultaten van “De toekomst is jong” 11. 

8. Vroegdetectie zal het snelst kunnen plaatsvinden dicht bij de leefsituatie van het individu en dus 

moet YUNECO Connect zich richten naar intermediairen op de 0e en 1e lijn en naar niet-GGZ 

sectoren: scholen, de preventieve schoolgezondheidssector (CLB), initiatieven in de 

kinderopvang, consultatiebureaus voor het jonge kind (Kind & Gezin), diensten vervat in de 

Huizen van het Kind, huisartsen, diensten neonatologie en pediatrie, vroedvrouwen, 

voorzieningen Agentschap Jongerenwelzijn, CAW, justitiehuizen, VAPH, enz... Waar nodig 

dient kennis ter herkenning te worden overgedragen en/of een consultfunctie om pluis/niet pluis 

te helpen differentiëren indien zij signalen detecteren. Ook de eerstelijnspsychologische functie 

zal op dit niveau een belangrijke rol spelen, zodat we die ook willen verbinden in het YUNECO 

Connect programma. 

9. Werkzame vroeginterventies situeren zich in meerdere sectoren en zetten in op allerlei 

domeinen. YUNECO Connect ambieert om de intersectorale samenwerking bij de ontwikkeling 

en organisatie ervan te stimuleren en de verbondenheid en zichtbaarheid ervan te vergroten.  

10. Opdat werkzame preventie- en vroeginterventieprogramma's voldoende effect kunnen 

genereren zou er een radicale switch moeten kunnen plaatsvinden naar toepassing van 

gezondheidspromotie, preventie en vroeginterventie op grote schaal12,13. We zullen moeten 

accepteren dat dit met de huidige middeleninzet alsnog onmogelijk is, maar willen vooral een 

mindswitch teweeg brengen zodat goede praktijken zichtbaar worden en aansporen tot verdere 

ontwikkeling. 

11. Gezien de werkzaamheid en kosten-effectiviteit van e-modules voor vroegdetectie en 

vroeginterventie, zullen wij deze ook expliciet promoten via YUNECO Crosslink. Ook training 

en coaching in vroeginterventie zal gestimuleerd worden via de referentiepersonen in YUNECO 

Crosslink.  

12. Alle  acties van VI-VD stellen de netwerken voor  belangrijke en moeilijke  methodische 

uitdagingen.  Naarmate een ziektebeeld nog niet aanwezig is (in klinische zin), wordt de 

geviseerde doelgroep voor vroeginterventie  die reeds ‘milde’ en of ‘verwante’ symptomen 

heeft,  veel groter14. Professionalisering heeft het gevaar om deze vroege symptomen te vlug 

specialistisch te benaderen. Het  vroeger opsporen confronteert de hulpverlener met het gevaar 

van onnodige stigmatisering en overproblematisering van ‘vroege tekens’. Het hoort tot de kern 

                                                           
10 Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid; Strategisch plan 2017-2019 
11 http://www.kindengezin.be/detoekomstisjong/ 
12 Unleashing the power of prevention. 2016. Hawkins, J.D. ; Jenson, J. M. ; Catalano, R. et al. American Journal of Medical 

Research, Vol.3(1), p.39 
13 NSW Department of Health 2000, Prevention initiatives for child and adolescent mental health 
14 Voor psychose komt men met een doorgedreven testing voor Ultra Hoog Risico reeds met een vergroting van de doelgroep 
met  factor 3 à 4.  M.a.w., op de 4 personen die met deze doorgedreven selectie als UHR worden uitgekozen, zal er slechts 1 
werkelijk een psychose doormaken. Dit kan onnodig stigmatisering en schade veroorzaken, en een grote verspilling van 
middelen.  Indien men volgens de  Evidence Based richtlijnen zou werken, dan vraagt  1 juiste inclusie van UHR risico psychose 
3 jaar opvolging . Het aantal begeleidingen voor  1VTE bedraagt 30-40 casussen per werkjaar. De doelgroep UHR-psychose 
voor de provincie Vlaams-Brabant kan op  900 nieuwe aanmeldingen per werkjaar  ingeschat worden en zou dan behoefte 
hebben aan 77 vte om die 3 jaar op te volgen. Gelijkaardige specifieke vragen stellen zich voor al deze doelgroepen: verslaving, 
adhd, infants,… 
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van de opdracht  van vroegdetectie en vroeginterventie om waakzaam met deze mogelijke 

negatieve inzet om te gaan.   

 

6. Beschrijving van het programma vroegdetectie en -interventie  

 

6.1. Inhoudelijke uitvoering  

 

6.1.1 YUNECO Connect: één programma 

YUNECO Connect beoogt in eerste instantie om één samenhangend geheel van activiteiten binnen het 

programma VD-VI te bundelen, zichtbaar en toegankelijk te maken, hoewel zij verspreid over de 

provincie in vele verschillende organisaties en sectoren zullen plaatsvinden. Gegeven de bijzonderheid 

dat er reeds veel specifieke werkingen VD-VI in de provincie actief zijn, die nu inkantelen in dit 

programma, en gegeven dat we die expertise willen blijven garanderen, zijn er nog relatief weinig nieuwe 

middelen via de toegewezen financiering van deze template voor de provincie Vlaams-Brabant in te 

zetten. Wij willen dus vooral creatief zijn en via de promotie van de herkenbaarheid en werkzaamheid 

van deze activiteiten en via deskundigheidsbevordering (door verbinding met het programma Crosslink) 

de ontwikkeling van extra aanbod VD-VI bij partners stimuleren.  

6.1.2. YUNECO Connect: herkenbaar, proactief, aanspreekbaar. 

Elke eerste contactfase in de gespecialiseerde GGZ is bij wijze van spreken een potentieel moment van 

vroegdetectie, indien er subklinische, maar niettemin ernstige problemen worden vastgesteld. Zo is ook 

elke klinische activiteit op kinderleeftijd, een potentiële vorm van vroeginterventie t.a.v. ernstige 

psychiatrische problemen op (jong)volwassen leeftijd. In die zin, zijn vroegdetectie en vroeginterventie 

ook automatisch verweven met het reguliere diagnostische en behandelaanbod in de GGZ. 

Naast de goede zorg die er op die manier óók in termen van VD-VI wordt aangeleverd, wil YUNECO 

Connect vooral focussen op de specifieke modules, die speciaal ontwikkeld zijn om actief wervend aan 

vroegdetectie en vroeginterventie te doen, met als gericht doel de verdere evolutie naar EPA te 

voorkomen. Bij vroegdetectie gaat het dan enerzijds om de ontwikkeling van praktische tools 

(signaallijsten en screeningsinstrumenten) en deskundigheidsbevordering om UHR situaties te 

detecteren en actoren die het lokaal proactief handelen in functie van vroegdetectie gaan stimuleren 

(door o.a. alertheidsbevordering bij niet-evidente actoren)15. Bij vroeginterventie gaat het om promotie 

van e-learning en zelfhulpmodules, en een aanbod van gerichte, in tijd afgebakende, evidence-based 

interventiemodules, die inzetten op meerdere domeinen: psycho-educatie, versterking van de 

veerkracht, empowerment en herstel, motivatiebevordering en aanleren van zelfcontroletechnieken,  

ondersteuning van de context, sociale integratie, enz. YUNECO Connect wil dit aanbod inventariseren 

                                                           
15 Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Rapport 10: Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van 

onderbescherming  
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en kenbaar maken via actieve promotie ervan bij huisartsen en andere partners op de eerste lijn. 

Partners in de 0e en 1e lijn gezondheidszorg en in niet-GGZ sectoren worden ook vaardiger gemaakt in 

vroegdetectie, kunnen terecht voor verdere uitklaring pluis/niet pluis en zetten samen met de GGZ 

vroeginterventiemodules in. Vroeginterventie vanuit de eerste lijn heeft meerdere voordelen (VAD 

2007)16: 

- Meestal is er al een vertrouwensrelatie opgebouwd met de cliënt (en het gezin) 

- Laagdrempelige en niet-stigmatiserende werking  

- Mogelijkheid om er vroeg bij te zijn   

 

6.1.3. YUNECO Connect: van generiek naar specifiek 

6.1.3.1.Nieuwe initiatieven: 

Vanuit de bestaande werkingen m.b.t. VD-VI waren er meerdere kandidaturen om de (beperkte) 

beschikbare middelen in te zetten voor de handhaving en/of uitbreiding van het huidige aanbod. Vanuit 

de werkgroep rees echter het idee om te investeren in een referentiefunctie VD-VI met een 

meervoudige opdracht: 

1. Creëren van verbinding en uitwisseling tussen alle bestaande initiatieven VD-VI via het 

opzetten van een kenniskring binnen YUNECO Crosslink, o.a. samen met de ELP binnen de 

operationele samenwerkingsverbanden. 

2. Bekendmaking van het programma YUNECO Connect  

3. Stimuleren van visie en draagvlak voor de verdere doorgedreven ontwikkeling van VD-VI met 

als doel EPA te verminderen 

4. Afstemmen met ervaringsdeskundigen en jongeren (Esperto) 

5. Promotie van valide vroegdetectietools bij de 0e en 1e lijn gezondheidszorg en in niet-GGZ 

sectoren en van e-learning en zelfhulpmodules  

6. Consultfunctie t.a.v. de 0e en 1e lijn gezondheidszorg en niet-GGZ sectoren ter uitklaring van 

pluis/niet pluis (= generieke vroegdetectie) en toeleiding naar het meer specifieke 

vroegdetectie/vroeginterventie aanbod 

7. Afstemming, verbinding en continuïteit realiseren met de andere YUNECO-programma’s.  Zo 

kunnen promotie- en vormingsactiviteiten via YUNECO Crosslink digitaal ondersteund worden 

en door de specifieke referentiefuncties in Crosslink mee opgenomen worden.  

8. Bewaken van de gepaste evenwichten tussen vroegdetectie, vroeginterventie en 

behandelcapaciteit en aankaarten van onevenwichten in de stuurgroep YUNECO opdat de 

zorgstrategische plannen van de netwerkpartners erop afgestemd kunnen worden.  

9. Gesprekspartner voor alle preventie-actoren (Logo's (Lokaal Gezondheidsoverleg) 

(Zenneland en Oost-Brabant), preventiewerkers, VAD (Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol- 

en Drugs), VLESP (Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie), ViGeZ (Vlaams Instituut 

Gezond Leven) en voor de toekomstige ELZ (Eerstelijns gezondheidszones).  

                                                           
16 VAD 2007: Dossier Vroeginterventie 
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6.1.3.2. De bestaande expertise inzake VD-VI in de provincie zal via dit programma en met hulp van 

de expertfunctie meer doelgroepgericht gevisualiseerd worden: 

1. EPA bij adolescenten en jongvolwassenen (16-23 jaar):  

a. VDIP: CGG VBO en CGG Ahasverus 

b. Vrint: UPC KU Leuven 

c. VAD-projecten: CGG Ahasverus en Pathways (psycho-educatie en dagprogramma) 

2. 0-6 jaar 

a. Peripartale zorg: 

i. Algemeen risico: Parel 

ii. Prematuriteit: Neonatologie UZ Leuven, COS, Resonans 

iii. Zwangere druggebruikers: MaPa (MSOC), PONDO 

iv. Postpartum depressie: K&G 

b. Baby-gezinsbegeleiding at risk: CKG, Moeder-baby werking CGG, Kleine-K (UPC KU 

Leuven), Resonans 

c. Opvoedingsondersteuning: STOP 4-7, Triple-P, Terug rust op school: CKG 

d. Intrafamiliaal geweld: K&G 

3. KOPP-KOAP 

a. MaPa (MSOC): MaPa-theaterbox bij KOAP-gesprekken 

b. KOPP-werking CGG 

c. KOAP-werking PZ. Alexianen 

4. Suïcidepreventie: CGG PassAnt 

5. Ontwikkelingsstoornissen: COS, CAR 

a. VD-VI van eventueel autisme, voorafgaand aan gespecialiseerde hulpverlening 

6. Verontrusting: Columbusproject jeugdhulp: positieve heronriëntering 

7. Vluchtelingen: Praxis-P, CGG-Ahasverus, CGG VBO. 

8. Algemene VD-VI: CLB, CAW 

9. Schooluitval: Provinciaal Netwerk Samen Tegen Schooluitval 

10. Eigen Kracht Conferenties, LUS vzw, Arktos, Open Hart Cirkels 

 

6.1.3.3. Breed netwerk van intermediairen 

Gezien we opteren voor een actieve werving en globale mindset in functie van vroegdetectie, gekoppeld 

aan vroeginterventie, zal gestreefd worden naar de ondersteuning van een breed netwerk van 

intermediairen in de eerste lijn en niet-GGZ sectoren (reguliere werkingen actief binnen jeugdhulp). De 

tools en vaardigheden voor vroegdetectie en vroeginterventie zouden – voor zover mogelijk- vooral bij 

hen moeten kunnen landen, met support vanuit de referentiefunctie VD-VI en doorverwijsmogelijkheden 

naar de meer specifieke modules in het programma. Ook de eerstelijnspsychologen in de provincie 

zullen uitgenodigd worden om zich mee in dit programma zichtbaar te maken, gezien hun rol nauw 

aansluit bij de pluis/niet-pluis differentiatie en de generieke selectieve preventie. In navolging van de 

analyse van de gezondheidsrisico’s in de provincie en gesteund door het advies van de werkgroep 
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advisering IROJ willen we het verbreden van de netwerking prioritair inzetten bij diensten dichtbij de 

kwetsbare kansengroepen zoals gedetecteerd binnen onze analyse (puntje 4.), nl. in eerste instantie 

naar de Brusselse rand en naar de grotere stedelijke kernen in de provincie. 

 

6.1.3.4. Samenwerking en verdere ontwikkeling van nieuwe en bestaande initiatieven 

De generieke referentiefunctie VD-VI zal via YUNECO Crosslink een kenniskring oprichten waarin alle 

bestaande initiatieven gemeenschappelijkheid en verbondenheid kunnen vinden en tot expertise-

uitwisseling kunnen komen. Zo kunnen zij zich in de toekomst ook meer uniform profileren als VD-VI-

expertise. Als er nog middelen vrijkomen via de verschuiving van de huidige inzet van VDIP t.a.v. 

volwassenen (>23 jaar), kunnen die complementair ingezet worden vanuit het zorgprogramma. Zo werd 

al de nood benoemd aan een module VD-VI t.a.v. UHR op gameverslaving. 

Zoals hoger gesteld is een grootschalige uitbreiding van dit aanbod wenselijk, opdat het werkelijk stevig 

impact kan hebben. De 6 werkpistes ontwikkeld in de schoot van het project onderbescherming van 

Samenlevingsopbouw kunnen opgenomen worden in het actieplan VD-VI13; sommige ervan zijn 

inmiddels reeds vertrouwd gedachtengoed in YUNECO:  

1) Informatie en kennis verruimen.  

2) Automatische rechtentoekenning: er kan beleidsmatig gedacht worden over toekenning van 

een automatische screening en vroeginterventie bij specieke groepen ?  

3) Optimaliseren van kwaliteit van aanbod in functie van minderheden door toepassen van de 

“rechtencirkel” als zelfbevraging bij alle actoren.  

4) Link leggen met geïntegreerde basisvoorzieningen (bv. wijkcentra, buurthuizen, Huizen van 

het kind, enz..). 

5) Outreachend handelen (waarvan voordelen inmiddels gekend in de netwerken) 

6) Werken met informele netwerken : allerlei brugfiguren die de kwetsbare jongeren en gezinnen 

ontmoeten (politie, postbodes, ervaringsdeskundigen, enz…) 



 

13 
 

 

Want méér is mogelijk. In "Unleashing the power of prevention"17 beschrijft een groep gerenommeerde 

Amerikaanse wetenschappers een uitgebreide lijst aan vroeginterventiemogelijkheden ter preventie van 

geestelijke gezondheidsstoornissen als angststoornissen, depressie, middelenverslaving, agressie en 

delinquentie, schooluitval, enz. Ook de inspiratiegids van de Logo's 2012: "Lokaal samenwerken aan 

gezonde levensjaren", biedt heel wat ideeën over vroeginterventie aan.  

 

6.1.4. YUNECO Connect op een continuüm met preventie en behandeling 

Sommige organisaties hebben zich gespecialiseerd in preventie en/of vroegdetectie en 

vroegtinterventiedeskundigheid. Voor andere organisaties zitten al deze taken, naast ook diagnostiek 

en behandeling in hun opdrachten. Hoewel we VD-VI als een herkenbare activiteit willen promoten, 

dient er een vloeiende overgang te zijn in de werking van al deze actoren.  

Op het vlak van kennisdeling, kennisverbreding, kenbaar maken van screeningsinstrumenten en online 

zelfhulptools, rekenen we vooral op YUNECO Crosslink, waar dit deel uitmaakt van de bredere 

opdracht. Daar zullen YUNECO Connecties gelegd worden naar kwaliteitsvolle webtools bij belangrijke 

actoren als VAD, ViGeZ, Eetexpert, Excentra, Zit Stil, VVA, enz… 

 

De referentiepersoon VD-VI is aanspreekpunt voor het Vlaams-Brabantse LOGO en de toekomstige 

ELZ. De netwerkcoördinatoren volgen de verdere uitbouw van de Lokale Operationele 

Samenwerkingsverbanden RTJ op en zullen er de verbinding van de eerstelijnspsychologen met 

YUNECO Connect promoten. De coördinatoren werken in de toekomst ook een verdere verknoping met 

de Art. 107 netwerken SaVHA en Diletti uit. Samen met de CGG zorgen zij ook voor gekendheid bij alle 

partners in het IROJ.  

Kinderen en jongeren die tijdens of na een vroeginterventie doorevolueren naar verdere nood aan 

diagnostiek en behandeling kunnen bij alle gespecialiseerde GGZ-partners terecht, inclusief de mobiele 

                                                           
17 Unleashing the power of prevention. 2016. Hawkins, J.D. ; Jenson, J. M. ; Catalano, R. et al. American Journal of Medical 
Research, Vol.3(1), p.39 
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YUNECO teams. Indien de persoon die de vroeginterventie deed voor hen een vertrouwensfiguur is, 

neemt hij/zij de holdingfunctie (steunend vasthouden) tijdens de fase van begeleide doorverwijzing. 

Omgekeerd moeten kinderen en jongeren die tijdens diagnostiek in de hulpverlening subklinisch, maar 

UHR bevonden worden, krachtiger gemaakt kunnen worden door in te stromen in aangepaste modules 

vroeginterventie.  

 

6.2. Organisatorische en financiële uitvoering  

 

6.2.1. Operationalisering in termen van inzet van personeel 

We brengen enerzijds de ene nieuwe functie en de bestaande functies in de tabel. Daaronder geven 

we de overige partners weer wiens aanbod we zullen beogen te verankeren in het programma. We 

betrachten om al deze initiatieven en medewerkers als één (virtueel) team te laten fungeren onder 

stimulans van de referentiepersoon VD-VI. 

 

Functie Locatie VTE  

Generieke referentiefunctie VD-VI Te bepalen 0,75  

VDIP CGG VBO Diest en Leuven 1.5  

VDIP CGG Ahasverus Alle vestigingen 1.5  

MSOC MaPa Leuven 2 x 0,5  

VAD projecten CGG Ahasverus & 

Pathways 

0.29 

0.25 

 

Werkingskosten 10%    

TOTAAL 5.29  

 

Verbonden met YUNECO Connect 

Vrint (-23 jaar) UPC KU Leuven    

KOPP-KOAP  MSOC, Pathways, CGG   

PONDO - infants Samenwerkingsverband   

Infantwerking CGG-VBO, Resonans   

Kleine K UPC KU Leuven   

CKG Triple-P en Stop 4-7   

Columbus, VK Verontrusting   

Vluchtelingen PraxisP, CGG VBO, 

Ahasverus 

  

Ontwikkelingsstoornissen COS, CAR   
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6.2.2. Verbinding met andere programma’s en functies in YUNECO 

Alles wat kennisdeling, kennisuitwisseling en kenniskring betreft zal zich ontwikkelen binnen YUNECO 

Crosslink. De netwerkkinderpsychiaters zijn aanspreekbaar, bereikbaar en identificeerbaar binnen het 

crisisnetwerk.  Via YUNECO Crisis kan er op hen beroep gedaan worden voor eenmalig consult indien 

dit nodig wordt geacht bij ernstige crisissituaties. Dan kan het kind/de jongere ook instromen in het 

programma crisis. 

 

7. Zelfevaluatie van het netwerk  

 Samen met de Vlaamse expertisefunctie met coördinatie uit de VAD en koepelorganisaties en 

de partners verbonden met YUNECO Connect willen we de opstart en evolutie via YUNECO 

Crosslink opvolgen en bijsturen waar nodig. 

 Tijdens de 6-wekelijkse bijeenkomsten van de stuurgroep YUNECO Crosslink staat de 

verbinding met YUNECO Connect geagendeerd.  De netwerkcoördinatoren, verantwoordelijke 

Crosslink, referentiepersonen binnen YUNECO Crosslink zullen alle onderdelen van Crosslink 

op regelmatige basis verbinden met het aanbod VD-VI en bijsturen waar nodig. 

 Aan de hand van de registratie inherent aan de digitale draaischijffunctie van YUNECO 

Crosslink kan de efficiëntie van YUNECO Connect over verschillende domeinen zoals 

netwerking via kenniskringen, deskundigheidsbevordering via vreemdgaan, opleiding, intervisie 

en supervisie en ondersteuning via de consultdesk beheerd worden en hiaten gedetecteerd. 

 Wij voorzien een jaarlijkse evaluatie van het programma YUNECO Connect op de stuurgroep 

YUNECO. Alle partners dragen de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de missie (zie 5.) uit 

te dragen en hiernaar te handelen.  Deze partners kunnen werkpunten naar voor schuiven zodat 

de werking kan bijgestuurd worden waar nodig.  

 Op de halfjaarlijkse netwerkfora zal er feedback kunnen geven worden op de uitbouw en de 

werking van YUNECO Connect. Wordt het programma als meerwaarde en effectief verbindend 

beschouwd ? Waar worden knelpunten ervaren? 

 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.   

 Wij leggen jaarlijks de werking van YUNECO Connect voor aan onze groep 

ervaringsdeskundigen Esperto om hun ervaringen en inzichten centraal te stellen en mee te 

nemen in de bijsturing van het programma. 

 

8.  Contactpersonen m.b.t. vroegdetectie en -interventie  

Ann Van der Speeten, 0492/463842, ann.vanderspeeten@yuneco.be 

Marina Danckaerts, 0486/098517, marina.danckaerts@yuneco.be 

mailto:marina.danckaerts@yuneco.be
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9. Opsomming bijlagen 

 

Bijlage 1: Samenstelling van de Werkgroep Vroegdetectie – Vroeginterventie 

Bijlage 2: Huidig aanbod vroegdetectie – vroeginterventie Vlaams-Brabant 

Bijlage 3: Gezondheidsparameters Vlaams Brabant 
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Bijlage 1: Samenstelling van de Werkgroep YUNECO Connect 

 

Naam Vertegenwoordiger van 

Mark Neyens, voorzitter CGG Passant 

  

  

Nadia Dewit CAR DAT 

Linda Elsoucht CGG Ahasverus - De Poort 

Erik Stijnen CGG Ahasverus  

Binu Singh Infantwerking UPC 

Shari Robijns CAW Halle/Vilvoorde 

Hilde Boonants CLB 

Els Ortibus COS 

Mark Frederickx Alexianen Zorggroep Tienen- YUNECO Crosslink 

Geert Hellinckx Kind en Gezin 

Erik Daémen Kind en Gezin 

Myriam Philips Huis van het Kind 

Muriëlle Mattelaer Huis van het Kind 

Anja Jacobs CGG Vlaams-Brabant Oost 

Ellen Vranken CGG Vlaams-Brabant Oost 

Daisy Menten CGG Vlaams-Brabant Oost 

An Vandeputte Eetexpert, Volwassennetwerk GGZ 

Elke Weerts CKG De Schommel 

Lut De Rijdt Vrint 

Joke Gabriël Msoc, MaPa-project- YUNECO Crosslink 

Veerle Bex Msoc, MaPa-project 

Anneleen Kerremans CAR Antenne 3000 

Charlotte Joossens Zeplin 

Christine Fransens UPC KU Leuven - Dienst kinderen en jongeren 

Barbara Van Dael t Lampeke 

Kristien Clymans DENK 

Laure Verbruggen vzw Logistiek Vlabo 

Ilse Theys Infantwerking UPC-YUNECO Crosslink 

Dirk De Rijdt Arktos 

Ellen Possemiers Resonans 

Lieven Peeters Columbusproject (De Wissel) 

Ann Van der Speeten Coördinatie YUNECO 

Marina Danckaerts Coördinatie YUNECO 
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Bijlage 2 : Huidig aanbod vroegdetectie – vroeginterventie Vlaams-Brabant

  

Doelgroep

Hulpverlening Functie Aanbod Infants 

Generiek 0-6j

LOGO : Warme Stad Leuven, 10-daagse geestelijk LOGO : Buitenspeeldag, Gat in de haag

gezond, Week van de Opvoeding, 

Gezondheids- Vorming en Workshops, Gezond uit eigen grond

preventie en sensibilisering K&G : preventieve gezinsondersteuning

promotie voor aanstaande ouders : informatie voor ouders jonge kinderen tot 2,5j

hechting, stressoren en psychopathologie Van Wiechelen-onderzoek : pasgeboreren

cultuursensitiviteit in armoede

CAW : volwassenenonthaal 0-99j CLB :Medisch onderzoek, informeren 

Budget in zicht, Inloopcentra, projecten en adviseren 2,5j-24j

CAW: bezoekruimte 0-23j

CGG :TAD, suïcidepreventie, preventie SGG :

advies, consult, coaching en vorming

 aan intermediairs en ouders

Huis van het Kind : onthaal, consult, spel & ontmoeting Huis van het Kind : onthaal, consult, spel & ontmoeting

consultatiebureau, ondersteuning aan huis, consultatiebureau, ondersteuning aan huis,

kinderopvang, infosessies voor ouders en hulpverlening kinderopvang, infosessies voor ouders 

Info via facebook, digitaal infobord, nieuwsbrief Info via facebook, digitaal infobord, nieuwsbrief

Buurtwerk 't Lampeke : basiswerking Buurtwerk 't Lampeke : basiswerking 

ondersteuning/doorverwijzing ondersteuning/doorverwijzing 

op maat op verschillende levensdomeinen op maat op verschillende levensdomeinen

Spel en ontmoeting; preventieve gezinsondersteuning; Spel en ontmoeting; preventieve gezinsondersteuning; 

ouderavonden; ouderavonden;

Vroegdetectie Opsporen van MSOC : MaPa-project : ouders : beslissingsproces, Resonans vzw : Kortdurende Ondersteuning bij 

mogelijke problemen zwangere druggebruikende ouders:krachten Kinderen met een Ongewone Start

in een zo vroeg en zorgen; externe diensten : vorming prematuren, baby's neonatologie :

mogelijk en coaching  hechting, trauma, ontwikkeling

stadium CKG : oriëntatiemodule voor ouders COS : opvolging en evaluatie van prematuren 

K&G : (zwangere)ouders tot 5j ontwikkeling

post-partumdepressie & intrafamiliaal CLB : onthaal, vraagverheldering, analyse,toeleiding

geweld : benoemen en doorverwijzen kinderen en jongeren 2,5-24j

CGG : VDIP psychosenet, sensibilisering Medische onderzoeken tot 15j

en deskundigheidsbevordering

Vrint : ondersteuning directe omgeving

bij psychose CAW :JAC 12-25, volwassenenonthaal 0-25, brugfiguren 0-23, 

Eetexpert : externe diensten sensibiliseren begeleidingsteams 0-23, bezoekruimte 0-18

deskundigheidsbevordering/discipline kinderbezoek gevangen 0-18

crisismeldpunt 0-18, crisisteam 0-23

welzijnswerk en begeleiding 12-23

Buurtwerk 't Lampeke : bruggen bouwen en Buurtwerk 't Lampeke : voorschoolse kinderopvang met

brugfiguur zijn naar de nodige instanties extra aandacht voor de hechtingsrelatie ouder - kind

naschoolse kinderopvang, opvoedingsondersteuning

CAR : onderzoek 0-12j

ontwikkelingsstoornissen, ADHD, autisme

Vroeginterventie Tussen detectie Resonans vzw : vroegbegeleiding bij 

en zorg ontwikkelingsvertraging, tot 2j

toeleiding

Direct en snel Colombusproject : aanmelders Colombusproject : kinderen, jongeren

inzetbaar hulpverlening : vorming & coaching hun context : samenwerken, procesdenken

authenticiteit

CKG : toekomstige ouders tot 6mnd :

 intensieve baby gezinsbegeleiding

4-12j : kindvriendelijk scheiden, terug rust op 

school; Tripple-P, STOP 4-7

K&G: opbouwen band ouder-kind van -9mnd tot 3mnd

hechting-trauma-ontwikkeling kind

tot 2j begeleiding en toeleiding, doorverwijzing

CLB : begeleiden en coördineren 2,5-24j

Infantwerking Kleine -K : dagbehandeling bij ontwikkelings- 

en opvoedingsproblemen : diagnose

CAR : OS/ADHD/ASS

COS : casemanagement/FACT prematuren tot 5j

CAW : begeleidingsteam 0-23

welzijnswerk en begeleiding 12-23

Zorg
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Hulpverlening Functie Kinderen Jongeren

6-12j 12-18j

LOGO : LOGO : NokNok

Buitenspeeldag

Gezondheids- Vorming en 

preventie en sensibilisering CLB : samenwerking CLB : samenwerking

promotie scholen, ondersteunend naar scholen, ondersteunend naar

scholen systemisch en beleidsmatig scholen systemisch en beleidsmatig

informeren en adviseren informeren en adviseren

CAW : bezoekruimte 0-23j CAW : JAC 12-25j

slachtofferhulp slachtofferhulp

Jongerenwerking 12-15j bekendmaking hulpverlenings- CGG: gespreksgroep verlies 

aanbod, vorming specifieke thema's doorzelfdoding 15-21j

werkgroep verder

Pathways :infosessies voor ouders Pathways :infosessies voor ouders

Huis van het Kind : onthaal, consult, spel & ontmoeting Arktos Bounce veerkracht training

consultatiebureau, ondersteuning aan huis,

kinderopvang, infosessies voor ouders 

Info via facebook, digitaal infobord, nieuwsbrief

Buurtwerk 't Lampeke : basiswerking Buurtwerk 't Lampeke : basiswerking 

ondersteuning/doorverwijzing ondersteuning/doorverwijzing 

op maat op verschillende levensdomeinen op maat op verschillende levensdomeinen

Spel en ontmoeting; preventieve gezinsondersteuning; Spel en ontmoeting; preventieve gezinsondersteuning; 

ouderavonden; ouderavonden;

Vroegdetectie Opsporen van 

mogelijke problemen

in een zo vroeg

mogelijk 

stadium

CLB : onthaal, vraagverheldering, analyse,toeleiding

CLB : onthaal, vraagverheldering, analyse,toeleiding kinderen en jongeren 2,5-24j

kinderen en jongeren 2,5-24j Medische onderzoeken tot 15j

Medische onderzoeken tot 15j CGG : VDIP psychosenet, sensibilisering

en diagnose 14-34j

Vrint : diagnostiek 14-34j

CAW :JAC 12-25, volwassenenonthaal 0-25, brugfiguren 0-23, CAW :JAC 12-25, volwassenenonthaal 0-25, brugfiguren 0-23, 

begeleidingsteams 0-23, bezoekruimte 0-18 begeleidingsteams 0-23, bezoekruimte 0-18

kinderbezoek gevangen 0-18 kinderbezoek gevangen 0-18

crisismeldpunt 0-18, crisisteam 0-23 crisismeldpunt 0-18, crisisteam 0-23

welzijnswerk en begeleiding 12-23 welzijnswerk en begeleiding 12-23

Buurtwerk 't Lampeke : Buurtwerk 't Lampeke :

naschoolse kinderopvang met huiswerkbegeleiding naschoolse kinderopvang met huiswerkbegeleiding

ouderbetrokkenheid, opvoedingsondersteuning; ouderbetrokkenheid, opvoedingsondersteuning;

Arktos jongerenprojecten, onderwijsprojecten

CAR : onderzoek  0-12j

ontwikkelingsstoornissen, ADHD, autisme

Vroeginterventie Tussen detectie CAR : ASS/ADHD begeleiding

en zorg

Direct en snel Colombusproject : kinderen, jongeren Colombusproject : kinderen, jongeren

inzetbaar hun context : samenwerken, procesdenken hun context : samenwerken, procesdenken

authenticiteit authenticiteit

MSOC MaPaproject: (zwangere) druggebruikende ouders MSOC MaPaproject: (zwangere) druggebruikende ouders 

KOPP/KOAP-gesprek,psycho-educatie,PONDO KOPP/KOAP-gesprek,psycho-educatie,PONDO

kinderen en jongeren : psycho-educatie, kinderen en jongeren : psycho-educatie, 

emotionele beleving, veerkracht emotionele beleving, veerkracht

CKG :4-12j : kindvriendelijk scheiden, terug rust op Pathways:psycho-educatie en aangepast therapeutisch

school; Tripple-P, STOP 4-7, gezinsbegeleiding aanbod voor jongeren in fase van experimenteren

CGG : psychose assesment-toeleiding-opvolging

K&G : doorverwijzing vervolgonderzoek 14-13j

Vrint : continuïteit van zorg voor jongeren, jongvolwassenen

en hun directe omgeving (14-35j)

CLB : begeleiden en coördineren 2,5-24j CLB : begeleiden en coördineren 2,5-24j

Arktos weerbaarheidstraining Arktos schoolondersteuning en weerbaarheidstraining

CAR : 0-12j OS/ADHD/ASS

CAW : begeleidingsteam 0-23 CAW :JAC 12-25, begeleidingsteam 0-23

welzijnswerk en begeleiding 12-23 welzijnswerk en begeleiding 12-23

Zorg
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Hulpverlening Functie Jongvolwassenen

16-25j

LOGO : Fit in je hoofd

Gezondheids- Vorming en 

preventie en sensibilisering CLB : informeren

promotie studiekeuze en arbeidsmarkt

informeren en adviseren

CAW : JAC 12-25j

Budget in zicht, slachtofferhulp

CGG: gespreksgroep verlies 

doorzelfdoding 15-21j

werkgroep verder

Arktos Bounce veerkracht training

Buurtwerk 't Lampeke : basiswerking 

ondersteuning/doorverwijzing 

op maat op verschillende levensdomeinen

Spel en ontmoeting; preventieve gezinsondersteuning; 

ouderavonden;

Vroegdetectie Opsporen van 

mogelijke problemen

in een zo vroeg

mogelijk 

stadium

CLB : onthaal, vraagverheldering, analyse,toeleiding

kinderen en jongeren 2,5-24j

CGG : VDIP psychosenet, sensibilisering

en diagnose 14-34j

Vrint : diagnostiek 14-34j

CAW :JAC 12-25, volwassenenonthaal 0-25, brugfiguren 0-23, 

begeleidingsteams 0-23, crisisteam 0-23

welzijnswerk en begeleiding 12-23

Arktos jongerenprojecten

Vroeginterventie Tussen detectie

en zorg

Direct en snel Colombusproject : kinderen, jongeren

inzetbaar hun context : samenwerken, procesdenken

authenticiteit

MSOC MaPaproject: (zwangere) druggebruikende ouders 

KOPP/KOAP-gesprek,psycho-educatie,PONDO

kinderen en jongeren : psycho-educatie, 

emotionele beleving, veerkracht

CGG : psychose assesment-toeleiding-opvolging

vervolgonderzoek 14-13j

Vrint : continuïteit van zorg voor jongeren, jongvolwassenen

en hun directe omgeving (14-35j)

CLB : begeleiden en coördineren 2,5-24j

Arktos weerbaarheidstraining

CAW : JAC 12-25, begeleidingsteam 0-23

welzijnswerk en begeleiding 12-23

Zorg
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Bijlage 3: Gezondheidsparameters Vlaams-Brabant 

 

4.1. Armoede en kansarmoede zijn belangrijke (geestelijke) gezondheidsdeterminanten. De hieronder 

geciteerde cijfers en figuren komen uit het Rapport 2017, "Armoede in Vlaams-Brabant" van het 

Steunpunt Sociale Planning.  

 

Armoede in Vlaams-Brabant 

Een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering is een goede parameter voor armoede. We 

zien hoge cijfers in de Zennevallei, in Asse en Liedekerke. Ook in Leuven en Tienen is de situatie voor 

kinderen en jonger niet goed.  We tonen exemplarisch de kaart voor 10-14-jarigen, maar er blijkt weinig 

verschil voor de andere leeftijdscategorieën. 

 

 

Kansarmoede in Vlaams-Brabant   

Globale kansarmoede-index: Gemiddeld ligt het aandeel gezinnen in kansarmoede18 in Vlaams-

Brabant (8%) lager dan het Vlaamse gemiddelde (13%). Echter, in Wemmel, Vilvoorde, Zaventem en 

Leuven werden meer dan 15% van de door Kind en Gezin geregistreerde gezinnen bestempeld als 

kansarm. Ook in Asse, Dilbeek, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Linter vinden we hoge aandelen.  

In een aantal steden, waaronder meest in Leuven blijft de armoede-index ook sterk stijgen over de 

voorbije 10 jaar, tot ver boven het Vlaams gemiddelde.   

                                                           
18 De cijfers zijn gebaseerd op geboortes tussen 2014-2016. Tijdens hun contacten met gezinnen gaat Kind en Gezin op 6 

domeinen na of er signalen zijn van kansarmoede (het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het 
stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid). Wanneer een gezin 
zwak scoort op 3 of meer criteria, spreekt Kind en Gezin over kansarmoede. 
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Leerlingen met een thuistaal anders dan het Nederlands 

In Vlaams-Brabant heeft 23% van de leerlingen een andere thuistaal dan het Nederlands. Dit is vooral 

in de rand rond Brussel, en daarbuiten in de stedelijke kernen (Leuven, Tienen, Diest, Sint-Pieters-

Leeuw).  

Een andere thuistaal hoeft niet meteen te leiden tot een hoger risico op geestelijke 

gezondheidsproblemen, maar zal wel de toegankelijkheid van de zorg bemoeilijken.   
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Kinderen die opgroeien in een éénoudergezin hebben een verhoogd risico op armoede en gedrags- 

en emotionele moeilijkheden. In Vlaams-Brabant vinden we ze vooral terug in een verstedelijkte 

omgeving: in de rand rond Brussel en in de grotere gemeenten.  

 

Risico op vroegtijdige schooluitval vinden we vooral bij leerlingen met minstens 2 jaar schoolse 

vertraging of leerlingen in het buitengewoon of deeltijds onderwijs. We vinden ze vooral in de rand rond 

Brussel, in het centrum van Leuven en in een aantal deelgemeenten van Tienen en Landen.  

 

9,2% van de schoolverlaters stroomde ongekwalificeerd uit het secundair onderwijs in de periode 

2013-2015. Drogenbos, Vilvoorde, Tienen, Landen, Leuven, Machelen, Zaventem en Geetbets hebben 

de hoogste aandelen.   

Een verhoogde kwetsbaarheid vinden we eveneens terug bij kinderen en jongeren met een 

beperking waarvoor momenteel nog geen specifiek aanbod is uitgewerkt. 

 

 

4.2. Jongeren die moeten inburgeren vormen eveneens een erg kwetsbare groep. Volgende cijfers 

komen uit het jaarverslag 2016 van het Agentschap Integratie en Inburgering.  

 

De instroom van inburgeraars steeg in 2016 in Vlaanderen met 40,4% vergeleken met 2015. De regio 

met de sterkste stijging is Vlaams-Brabant (+ 76%)  

 

 


