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De Gids
naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren
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Wat vooraf ging: de-institutionalisering in België
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De Gids 

K&J

Overeenkomsten, maar geen doordrukje…

ARTIKEL 107

• Volwassenen 16-65j

• Hefboom = beddenomzetting

• wisselende grootte, niet dekkend

• www.psy107.be

DE GIDS 

• Kinderen en jongeren 0-18 + 18-23j

• Investering nieuwe middelen

• provinciale netwerken, dekkend

•www.psy0-18.be

• samenwerking Integrale Jeugdhulp
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• Visie: vermaatschappelijking, ontschotting, empowerment, toegankelijk

• WHO gebaseerd, nationaal plan, via netwerken, mobiele inzet

Gids naar een nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren
(30.03.2015): MISSIE

GGZ-beleid voor ALLE jongeren en hun 
context, vnl. die met psychische en 
psychiatrische problemen

Noden en behoeften van jongeren en 
context staan centraal

Samenwerking met ALLE partners binnen 
en buiten GGZ

5 functies:
◦ Vroegdetectie, screening,oriëntatie
◦ Diagnostiek
◦ Behandeling
◦ Inclusie in alle levensdomeinen
◦ Samen inzetten van expertise

Gids naar een nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren
(30.03.2015): VISIE

• Globale aanpak: en dus via netwerken en 
zorgprogramma’s

• In beginsel niet-categoriaal; soms via 
specifieke doelgroepen

• preventie en gezondheidspromotie zijn 
cruciaal

• Zoveel mogelijk binnen de eigen omgeving

• Maximale reïntegratie door aanpak 
determinanten 

• Aandacht voor socio-economische 
risicogroepen

• Aandacht voor overgangsleeftijd

Gids naar een nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren: 

5 WHO-gebaseerde strategische 
doelstellingen, omgezet in 36 
actiepunten

Nationaal plan om al die acties uit te 
voeren over 4 jaar

Operationalisering via netwerkvorming 
en programma’s
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Kind en Gezin 

(Gerechtelijk) Jongerenwelzijn  

Eerstelijnsgeneeskunde 

Schoolgezondheidszorg 

Sociale diensten 

Opvoedingsondersteuning 

Zorg voor personen met een handicap 

Politie/justitie 

Gezondheidspromotie 

Jeugdwerk 

Cultuur 

Vrije tijd 

Sport 

Kinderopvang 

http://www.psy107.be/
http://www.psy0-18.be/
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Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren: 
Voorbeelden van actiepunten

1. Coördineren en financieel, logistiek en 
administratief ondersteunen van het nieuwe beleid

6. Informeren en sensibiliseren van alle stakeholders

9. Ontwikkelen van een (wettelijke) basis, erkenning, 
mandaat voor effectieve participatie en inspraak op 
micro, meso, macroniveau van kinderen, jongeren en 
hun context

10. Organiseren van intersectorale intervisie en 
supervisie, vorming of opleiding, stages, workshops, 
personeelsuitwisseling, enz. 

11. Snelle en doeltreffende liaisonfunctie naar 
huisartsen en pediaters, spoedgevallen

Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren: 
Voorbeelden van actiepunten

13. Organiseren van zorgcoördinatie en 
casemanagement rond kinderen en jongeren met 
ernstige, complexe, meervoudige problematiek (oa. 
bij justitiële maatregel)

16. Versterken van ambulante diagnostiek en 
behandeling van kinderen en jongeren

17 & 18. Mobiele diagnostiek en behandeling bij 
crisissen en voor kwetsbare moeilijk bereikbare 
groepen

20. Stimuleren van de ontwikkeling van leer- of 
trainingsgeoriënteerde activiteiten, schooltrajecten 
op maat van jongeren met een hoge psychische 
kwetsbaarheid

Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren: 
Voorbeelden van actiepunten

21. Realiseren van een wederzijdse advies- en 
liaisonfunctie met specifieke aandacht voor de 
jongste leeftijdsgroep (0-6j) (naar vroedvrouwen, 
neonato, pediatrie, Kind & Gezin, kinderopvang, 
enz)

25. KOPP

27. Zorginformatiesysteem

31. Creëren van onderzoeksmogelijlheden

33. Integreren van thema GGZ in 
onderwijscurricula

35. Bevorderen en erkennen van 
beroepspraktijken 

Gids naar een nieuw geestelijk 
gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren: 
operationalisering via 5 programma’s

0. Universele preventie en gezondheidspromotie

1. Vroegtijdige opsporing en interventie

2. Intersectoraal consult en liaison

3. Basisaanbod gespecialiseerde GGZ voor kinderen en 
jongeren vanuit een ambulant, semi-residentieel en 
residentieel kader

4. Crisiszorg

5. Langdurige zorg

6. Integratieve herstelgerichte ondersteuning

Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 
voor kinderen en jongeren: tijdslijn

Netwerken: 1/provincie + Brussel

29.04.2015: Template netwerken + coördinator: deadline 30.06

28.05.2015: Nationaal Infomoment

22.06.2015: Template Crisiszorg: deadline 04.12

03.07.2015: FOD presentatie

07.07.2015: Infomoment toekomst bestaande mobiele teams

25.08.2015: Installatie Beheerscomité Vlaams-Brabant

14.09.2015: Installatie Stuurgroep Vlaams-Brabant

05.10.2015: Template Langdurige zorg: deadline 07.03

05.10.2015: Template Intersectoraal Consult & Liaison deadline 07.03

Besluit: op minder dan 1 jaar: alles operationeel

Wegingscoëfficiënten
Op basis van aantal inwoners / aantal kinderen / SES 

12GGZ-JeugdNET VLAAMS-BRABANT
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Programma’s 
Deadlines = 4 december / 7 maart

Programma Crisisnetwerk Vlaams-Brabant

◦ inleveren mobiel team (2,5 vte)  - 2,5 vte

◦ herverdeling + influx: + 6,6 vte mobiel team 

◦ Labeling crisisbedden (60%) + 2,5 vte 10% K-bedden

◦ Case-management (40%) case-management

Programma Langdurige Zorg + Intersectoraal hulpprogramma
◦ inleveren For-K  mobiel team - 2,5 vte

◦ herverdeling + influx + 6,6 vte mobiel team

◦ brugfunctie / VLABO 33% case-management

Programma Intersectoraal consult & liaison + 1j. ADHD
◦ Globaal + 2,6 vte liaison & consult

◦ Infants, KOPP, justitieel, verslaving 
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Vlaamse Overheid
Intersectorale Zorgnetwerken (Hulpprogramma’s): 2.000.000 €

 3 netwerken in Vlaanderen: O+W-Vl / A’pen / Br+Vl-Br+Limburg

 Intersectoraal: VAPH, BJZ, GI, Psychiatrie

 Leeftijd: 15-25 jaar

 Complex: Verstandelijke handicap + Gedrag + Psychiatrie + Context: 
jongeren die 2-3 in Gemeenschapsinstelling zitten en er niet kunnen 
uitstromen

 30 jongeren voor 7 jaar opnemen in netwerk met additionele                       
financiering van 70.000 €/jaar/jongere

deadline: 4.12
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Vertegenwoordiging intersectoraal

Stuurgroep:
- 2 IROJ leden: Remi Stegen pvv: Tom herbots

Gie Lambeir pvv: Shari Robijns

Werkgroepen:
- Idem 

- Open voor gemotiveerde stakeholders
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Zelftest
1. De operationele doelstellingen werden omgezet in 36

◦ Hoofdfuncties

◦ Programma’s

◦ Voltijdse equivalenten

◦ Actiepunten

2. Remi Steegen vertegenwoordigt in het netwerk YUNECO

◦ Zichzelf

◦ De Bijzondere Jeugdzorg

◦ Het IROJ

◦ LINK
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