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MISSIE

We streven naar 

 een transparante

 toegankelijke

 voorziening-overschrijdende  crisishulp

 aan kinderen en jongeren en hun context

 bij acute psychische 

 en kinder/jeugdpsychiatrische crisissen



Definitie van crisis 

• Een acuut beleefde noodsituaties, 

• waarbij de draaglast de 

draagkracht van het systeem 

overstijgt en 

• er een duidelijke persoonlijke 

component van ernstig psychisch of 

psychiatrisch lijden bij de jongere 

aanwezig is. 



VISIE

1. Geen exclusiecriteria aan het 
meldpunt: alle meldingen moeten 
gehoord worden en een 
antwoord krijgen 

2. Bereikbaarheid via verschillende 
wegen: elke partnerorganisatie 
moet bereid zijn te luisteren naar 
crisismeldingen 

3. De nodige tijd (kunnen) nemen als 
hulpverlener per crisissessie

4. Triage naar de juiste modaliteit 
(mobiel, ambulant, (semi-
)residentieel): volgens het 
subsidiariteitsprincipe 

5. GGZ-specifieke factoren als 
indicatie: zie definitie

6. Betrekken en integreren van de 
basishulp die al aanwezig is (in 
twee richtingen

7. Duidelijk onderscheid tussen 
crisishulp en reguliere 
hulpverlening

8. Zorg op maat en gestuurd door de 
hulpvraag van de jongere en de 
context 



VISIE

9. Het programma crisiszorg GGZ is 

geïntegreerd en globaal. Het is 

ingebed in het crisisaanbod van alle 

partners

10. Er wordt toegewerkt naar een 

geïntegreerd meldpunt dat verder 

bouwt op de bestaande 

crisismeldpunten in de integrale 

jeugdhulp. 

11. Spoedeisende psychiatrische zorg 

moet ingezet worden voor het kind 

in zijn omgeving en dus ambulant 

en mobiel zijn met aandacht voor 

de jongere en zijn context. 

12. Residentiële opvang kan een 

noodzakelijke intensiteit van zorg zijn 

voor de jongere

13. Toegankelijkheid op elk moment, 

maar kort van duur 

14. Inhoudelijk: stabilisatie, psycho-

educatie, (oplossingsgerichte en 

multisystemische) behandeling en 

eventuele verwijzing naar 

vervolghulpverlening 



BOUWSTENEN

 Onthaal (meldpunt) : vraagverheldering, ernstinschatting, 
screening naar psychische/psychiatrische component, 
oriëntatie, crisisregie

 GGZ-crisisconsult(atie) / Kinderpsychiatrische consult(atie) 
in crisissituatie: (eenmalig) contact voor overleg (consult) of 
face to face (consultatie) en/of advies t.a.v. het plan van 
aanpak vanuit GGZ-expertise 

 Crisisgesprek met gekende jongere: eenmalig contact 
door de gekende hulpverlener vraagverheldering m.b.t. de 
crisis, ernstinschatting en oriëntatie 



BOUWSTENEN

 Assessment op spoedgevallen: bij acute ernstige psychiatrische 
problematiek met gevaar voor de jongere of anderen, met het oog 
op diagnostiek, ernstinschatting, eventuele indicatiestelling tot 
opname 

 Crisisnetwerktafels kunnen georganiseerd worden in de loop van 
een crisisbegeleiding of opname en brengen alle reeds betrokken 
en nuttige adviserende partners aan tafel (veelal samen met de 
jongere en ouders) in functie van de opmaak van een concreet 
(be)handelplan. 

 Crisisbegeleiding: meerdere contacten met als bedoeling 
crisishantering: stabilisatie en indien nodig toeleiding naar reguliere 
hulpverlening. Inzet van een multidisciplinair team, directe reactie 
op de crisissituatie en inzet van evidence-based psychotherapie en 
psychofarmacologie voor specifieke individuele en gezinsdoelen. 
Crisisbegeleiding kan ambulant of mobiel zijn



BOUWSTENEN

 Crisisopname GGZ: van 1 tot maximaal 14 dagen. Bij nood 
aan een intensief crisishanteringsaanbod dat de 
mogelijkheden van het mobiele/ambulante aanbod 
overstijgt en/of onvoldoende draagkracht van de context. 
Exclusiecriteria voor GGZ-crisisopname zijn: zwaar agerend 
antisociaal gedrag, sexueel daderschap en matige-
ernstige verstandelijke beperking. 

 Crisisholding: overbruggingsfunctie daar waar nog een 
wachttijd moet overbrugd worden. 

 Casemanagement – wraparound: opzetten van een 
multisectoraal en multimodaal plan van aanpak 



STROOMDIAGRAM



ORGANISATIE

Inbedding in de basiszorg en integratie met bestaande crisiszorg 

Via het crisismeldpunt Vlaams-Brabant in voortdurende afstemming met 

de regie van het Yuneco CrisisNET, die door de kinderpsychiater(s) zal 

gevoerd worden. Er wordt sterk geïnvesteerd in wederzijdse intervisie tussen 

de geestelijke gezondheidszorg en de welzijnszorg op het niveau van het 

team- en het netwerk. 

De ambulante diensten (CGG, de CAR, MSOC en poliklinieken van de K-

diensten) zullen instaan voor de crisisgesprekken met gekende jongeren. 

Het UPC-KUL staat daarnaast in voor de spoedpermanentie en 

kinderpsychiatrische supervisie van de spoedgevallen.



ORGANISATIE

De mobiele en ambulante crisisfunctie 

De crisisteams zullen gevormd worden onder de leiding van 2 
deeltijdse (0,5 vte) kinder- en jeugdpsychiaters in het netwerk. Samen 
verzorgt het team de crisisconsulten, consultaties en 
crisisbegeleidingen met een zwaartepunt in het arrondissement Halle-
Vilvoorde (4VTE)en een zwaartepunt in het arrondissement Leuven-
Hageland (2,6 VTE).

Het crisisteam wordt aangevuld met 3,2 vte ambulante medewerkers 
uit de cgg’s.

Om de crisisfunctie maximaal in de nabijheid van de jongeren in te 
zetten zullen de crisismedewerkers gespreid werken vanuit 5 locaties 
voor 5 subregio’s: 1. Halle-Dilbeek (2vte), 2. Asse (1 vte), 3. Vilvoorde-
Grimbergen (1 vte), 4. Leuven (1 vte) en 5.Aarschot (1,5vte). Deze 
crisismedewerkers krijgen een standplaats in de vestigingsplaatsen van 
de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

Yuneco ggz JeugdNET



ORGANISATIE

Het residentieel crisisaanbod 

Organisatie Roepnaam CrisisNET

Alexianen Tienen Pathways 2 

UPC KUL Leuven LUK 4

UPC KUL Kortenberg Beaufort 4

Casemanagment


