
ELP 1G1P in Vlaams 
Brabant

ELP inbedding in een intersectorale teamwerking (eind 2018)



1G1P in Vlaams Brabant = 2 
intersectorale 
samenwerkingsverbanden

1G1P Halle-Vilvoorde 1G1P Oost-Brabant



ELZ Vlaams-Brabant: 5 + 6 



1G1P Vlaams-
Brabant: 
kan je goed 
optellen, 
aftrekken en met 
deelverzamelingen 
werken?
5  + 6 = 11 = f { 2 (5)+ 3 (1+3+2)}



Regio 1G1P Halle-Vilvoorde 

 5 eerstelijnszones 
- Zennevallei 
- Amalo
- Grimbergen 
- Pajottenland
- BraVio

 1 vaste locatie per 
eerstelijnszone 

 Ad hoc locaties indien 
nodig voor cliënten die 
zich moeilijk kunnen 
verplaatsen 



Regio 1G1P Oost-Brabant



ELP 1G1P

 ELP 1G1P eind 2018 begin 2019 operationeel: eerste officiële gesubsidieerde ‘ELP’ 
voor kinderen en jongeren (Vlaams). Daarnaast bestond connect al en sinds corona 
(april 2020) zelfstandige ELP gekoppeld aan netwerk GG (yuneco) (federaal).

 Bredere beweging: de ‘overheden’ willen op populatieniveau een zorglaag binnen 
de GGZ ‘tussenschuiven’. (cf. history 2011-2021 en huidige sit = folder) en impuls 
federaal: operationeel 2022.

 Vroege zorg, korte zorg, krachtversterkende zorg, eventueel triërende zorg (blijkt +-
50/50 geholpen of doorverwijzen)

 Nog volop in ontwikkeling en wordt dus ook via verschillende kanalen vorm 
gegeven, momenteel operationalisatie tweede conventie en verder ontwikkeld 
(overheid, netwerken, beroepsgroepen, ELZ, lokaal niveau: bvb; ook aanwezigheid 
burgerinitatieven: Tejo, andere) 



Mission statement ELP 

“De eerstelijnspsycholoog van het 
samenwerkingsverband 1G1P Halle-
Vilvoorde/Oost-Brabant biedt laagdrempelige 
psychologische zorg aan kinderen, jongeren en hun 
gezinnen binnen een kortdurend kader.”



Waar staan we voor? 

 Als eerstelijnspsychologen binnen het samenwerkingsverband 
1G1P hebben we als doel geestelijke gezondheidszorg snel 
toegankelijk te maken en psychologische hulp te 
normaliseren voor kinderen, jongeren en hun gezin. We 
willen voorkomen dat beginnende psychologische 
klachten escaleren en trachten een eerste stap in het 
zorglandschap te zijn. Binnen ons kortdurend kader 
stemmen we steeds hulpvragen en begeleidingsdoelen af met 
cliënt en verwijzer. We streven ernaar om de psychologische 
hulp die de cliënt op dat moment nodig heeft aan te bieden of 
deze hier naar te verwijzen.  Als partner in het 
samenwerkingsverband vinden we het belangrijk om het 
partnerschap actief aan te gaan met andere 
organisaties/netwerken binnen de regio.



Werkwijze 

 Kortdurende psychologische hulp (max 8 sessies) voor kinderen en 
jongeren van 0-18

 Aanmelding via professionele doorverwijzer

 Kosteloos 

 Vraag-en krachtgericht 

 Laagdrempelig en toegankelijk 

 Inzicht-perspectief bieden (overzicht, inzicht en uitzicht bieden) 

 Transparantie (naar cliënten, ouders en andere hulpverleners) 

 Samenwerking met anderen (verwijzer, huisartsen, vervolghulp, 
andere betrokken hulpverleners, …)

 Gericht doorverwijzen



Wie is gebaat bij een traject 
bij een 
eerstelijnspsycholoog? 

 Faalangst

 Hyperventilatie/duizeligheid/ stress

 Omgaan met 
boosheid/angst/verdriet

 Identiteitsvragen/onzekerheid

 Communicatieproblemen

 Piekeren

 Pesten

 Slaap-/eetproblemen

 Vragen/onzekerheden bij pril 
ouderschap

 Fase-gerelateerde moeilijkheden

 Twijfel je? Neem contact op! We 
bekijken het met jou.

 Twijfelen wij? We doen een 
uitklaringsgesprek. 



Wie verwijzen we beter door?  

 Diagnostische vragen

 Crisissituaties

 Complexe of chronische problematieken

Meervoudig trauma

 Bemiddeling binnen conflictueuze echtscheiding 

 Ontwikkelingsstoornissen



Eerstelijnspsychologische zorg, 
wanneer?

De minderjarige bevindt zich 
in een veilige situatie.

De jongere (en zijn gezin)  
hebben interesse en gaan 

akkoord voor een 
kortdurende psychologische 

interventie (5-tal sessies).

Het gaat om een 
‘afgelijnde’ klacht in aard, 

duur en intensiteit.

Het gaat om algemene 
psychische zorg bij 

verschillende mogelijke 
klachten waarbij de cliënt 
en zijn omgeving nog over 
voldoende eigen krachten 

beschikt.

Met een korte interventie 
kan gewerkt worden aan 

het versterken van krachten, 
verhogen van weerbaarheid 
en van de zelfredzaamheid.



ELP 1G1P: ingebed in 
teamwerking en samenwerking

 ELP 1G1P verbonden aan intersectoraal team én 
toegankelijk via verwijzer (verhouding tussen de 30-
50/70-50)

 ELP 1G1P Oost-Brabant : als actie/werkpunt van het 
gezinsplan binnen het subteam (ELP-functie GC om dit
in te schatten/uit te zuiveren)

 Ingezet op pleister-/vindplaatsen: Huis van het Kind, 
regiohuis BJB, OCMW, Overkop...



Samenwerkingsverband 1G1P 
H-V 

Partners 1G1P HV Partners 1G1P O-B

 GGZ (met Yuneco, CGG VBO en CGG Passant, 
CAR Antenne 3000, CAR DAT, CAR Zeplin …)

 VAPH (met Resonans, Ave Regina, Het Raster,…)

 Algemeen Welzijnswerk (met CAW Oost-Brabant 
en CAW Halle-Vilvoorde)

 Opgroeien (met alle organisaties die onder 
jongerenwelzijn, BJB en K&G vallen)

 Onderwijs (met de CLB)

 Gemandateerde voorzieningen (VK, OCJ, OSD)

 Burgerinitiatieven (EKC, Lus, …)



Samenwerkingverband 1G1P 

Complex samenwerkingsverband waarin we 
kunnen spreken van een  geïndiceerde bijdrage van 
elke partner naargelang participatie op 
operationeel, dagelijks sturend of beleidsmatig 
vlak.



Enkele casevoorbeelden 
(anonimiteit)

1. Case 1 (k&g): ELP begeleiding wegens vraag kind 4j: reactie 
op geboorte broer zus, blijkt onderliggend heel perinataal 
verhaal ivm dit kind X jaar geleden.  identificeren, 
ventileren, kiezen vanuit doorvoeling huidige nood en 
dynamiek.

2. Case 2 (clb): Kind 8 jaar sterk geïnhibeerd: 
scheidingssituatie, ‘brus’ met zorgnoden:  1.online 
vragenlijstafname (ouders), overleg school, 2. prop op niveau 
kind 3.coping uitbreiden

3. Case 3: jongere 13 jaar: traumata en verleden IFG  1. 
blended consult 2. tools spanningshantering (oude/nieuwe) 3. 
psycho-educatie 4. ‘droogoefenen’ 5. perspectief maken 
(wanneer, wat en of)



Aanmelden bij ELP Halle-
Vilvoorde? 

 Aanmelden doe je via de website www.1g1p.be

 Je vult samen met de cliënt het 
aanmeldingsformulier in

 Daarna word je gecontacteerd door een 
eerstelijnspsycholoog 

http://www.1g1p.be/


Wie kan je contacteren bij 
vragen over ELP Halle-
Vilvoorde? 

Christoph
e Locus 

ELZ 
Zennevallei 

& 
Pajottenlan

d

Annelies 
Brewaeys

ELZ Amalo
& 

Pajottenlan
d

Sofie 
CreemersInfants

Fanny 
Bouche 

ELZ Bravio & 
Grimberge

n

Tine 
Leesen

ELZ 
Grimberge

n 

Laura 
Schattem

an 

Teamcoörd
inator

 www.1g1p.be

 Je kan ons allemaal 
mailen met onze 
naam, gevolgd door 
@1g1p.be 

 Bellen kan je op 
02/306 19 45

 Laura Schatteman : 
0499/92.83.06

http://www.1g1p.be/


Contact 1G1P Oost-Brabant

Aanmeldingen: op aanmeldnummer 0490/644.450 op 

maandagnamiddag van 13u-17u en woensdagvoormiddag van 9u-

12u30

Vragen: via mail naar het aanmeldteam of via…

Mailadressen eerstelijnspsychologen:

• Leuven-Noord: chloe.denayer@1g1poostbrabant.be

• Leuven: kaat.vandenbossche@1g1poostbrabant.be

• Leuven-Zuid: catherine.saey@1g1poostbrabant.be

• Druivenstreek: catherine.saey@1g1poostbrabant.be

• Demerland: Hannelore.janssens@1g1poostbrabant.be

• Zuid-Oost Hageland: charlotte.Janssen@1g1poostbrabant.be

Meer info op onze website: https://www.jeugdhulphageland.be (later
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De nieuwe folder…

 Is in opbouw

We mikken voor de 5e coronagolf  ;-)


