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Zorgprogramma Crisis

• = 1ste programma van Yuneco

• Overheid vraag integratie met IJH vanaf 1/1/2017

• Yuneco heeft ervoor gekozen dit meteen in te voeren



Wat is een crisis GGZ?

Een acuut beleefde noodsituatie waarbij de draaglast 
de draagkracht van het systeem overstijgt en er een 
duidelijke persoonlijke component van ernstig 
psychisch of psychiatrische lijden bij de jongere 
aanwezig is



YUNECOIJH

ORGANISATIE VAN HET CRISISAANBOD IN VLAAMSBRABANT





Doorheen het stroomdiagram 
aan de hand van een casus



Voorstelling Casus

• N., jongen, 15j: weglopen, zelfverwonding, oplopende ruzies thuis

• Context: deel van 2-ling, tweelingzus, oudere broer, ouders zijn 
gescheiden, Belgische moeder van Marokkaanse afkomst, 
partnergeweld geweest; beperkt contact met vader

• Betrokken hulpverlening: CAW slachtofferhulp voor moeder,  hebben 
N. ook al uitgenodigd

• Eind juni: M-document opgesteld => is in gang gezet

Crisis: op vakantie in Frankrijk maar loopt helemaal fout: ook daar loopt 
jongen weg, ruzies, moeder is op



• Aanmelder: CAW, slachtofferhulp => hebben telefoon van moeder 
gekregen, wil haar zoon naar huis sturen vanuit Frankrijk: Wat is er 
mogelijk (tel. 9/8/2016)

• Na overleg intern: CMP wil enkel iets opstarten als moeder én zoon 
terugkeren

• 25-8-2016: opnieuw tel. Van CAW: moeder en zoon zijn thuis, loopt 
opnieuw fout. Zelfde dag ook telefoon van politie (inspecteur)

In eerste instantie wordt aan het crisisnetwerk van integrale jeugdhulp 
gedacht omwille van de moeilijke context

Crisisbed + begeleiding 1 week in OOOC Cidar



Aanmelding bij YUNECO

• Cidar neemt contact op met CMP met vraag naar opname binnen 
kinderpsychiatrie: N. wil rust, krijgt dit onvoldoende in de leefgroep in 
Cidar, is vaak gespannen

• CMP meldt aan bij Yuneco

• Vanuit Yuneco wordt er rechtstreeks contact genomen met begeleider 
van Cidar om vraag verder uit te klaren (=CONSULT)



Mogelijks aanbod Yuneco

• Consult: zowel telefonisch als in een face-to-face gesprek

• Mobiele crisisbegeleiding van 4 weken

• Crisisopname 

• Ambulant aanbod via CGG’s (nog in uitbouw)



Yuneco crisis-bedden

• UPC KULEUVEN:

- LUK (Leuvense Urgentie Kinderpsychiatrie, campus Gasthuisberg): 

5 Yuneco-bedden (dr. Hanne Delbroeck) Lft: 0-15jaar

- Beaufort crisis interventie-unit, campus Kortenberg:

3 Yuneco-bedden (dr. Indra Struyven) Lft: 14-18j

• Psychiatrische kliniek Alexianen te Tienen

- Pathways

2 Yuneco-crisisbedden (dr. Karen Volkaerts) Lft: 14-18j



Casus

• Er wordt in overleg met Cidar geopteerd voor de optie opname.

• Beaufort (Kortenberg) wordt gecontacteerd en opname wordt  
geregeld.

• MAAR…

• N. verandert van gedachte. Hij geeft in Cidar aan toch naar huis te 
willen en de start op school niet te willen missen



Casus – Opstart Mobiele crisisbegeleiding

• N. gaat naar huis en er wordt een opstartgesprek gepland met een 
medewerker van Yuneco en de begeleidster van Cidar samen

• Verder traject:

- Cidar rondt af

- Vervolgafspraken Yuneco

- Vraag voor crisishulp aan huis wordt gesteld en wordt 1 week later 
opgestart => CaH concentreert zich op de context (wordt snel 
afgerond), Yuneco richt zich op de jongere 



Mobiel crisis team Yuneco

• Asse/Halle/Vilvoorde: 4VTE (+0,4 extra recent)

Halle: Kelly De Rooseleer, Elke Carlier en Inna Katsnelson

Asse: Begga Van de Velde en Julie Neefs

Vilvoorde: Fien Bonte en Jan Goossens

Kinderpsychiater: Sanneke Wilson

• Leuven-Hageland: 2,5VTE (0,3 extra recent)

Leuven: Annelien Heirman en Jo Honinckx (Mari Nietvelt)

Aarschot: Dorien Hardy, Marlies Nicaise en Annelies Roosen

Kinderpsychiater: Sofie Beersmans



Enkele cijfers

• Officieuze start half april 2016: proefperiode tot 6 juni

• Officiële start: 6 juni 2016

Totaal 94 casussen: mobiele crisisbegeleidingen en 1-malige consulten

Inhoud:

- Suïcidaliteit

- Schoolweigering – angst (september!)

- Zorgwekkend gedrag (opstandig gedrag, terugtrekken, omkeren dag-
nachtritme,…)



Werking Mobiele crisisbegeleiding

• 4 weken: van bij de start al aan afronding denken

• Crisis exploreren en stabiliseren

• Netwerk exploreren, verder installeren (zowel betrokken 
hulpverleners als persoonlijk netwerk)

• Individueel met kind/jongere als dit geïndiceerd is

• Op maat!

• Oriëntering

• Transparantie

• Adviesbrief aan ouders en jongere gericht



Eigen bemerkingen

• Yuneco is een uitbreiding op wat er reeds bestaat, niet in de plaats 
van

• Capaciteit blijft beperkt: ook dit aanbod kan volzet zijn (is momenteel 
zo in Leuven-Hageland)

• Valkuil: reeds bestaande hulpverlening laat even helemaal los => 
werkt niet

• Uitdaging: Yuneco is een netwerk => hoe kunnen we goed als 
partners samenwerken

• Valkuil: Yuneco als een losstaand aanbod zien



VRAGEN?


