
Telefonisch via Afdeling Continuïteit

en Toegang (ACT) 
 

02 243 50 05
 

Er wordt met u een kort

aanmeldingsformulier overlopen

waarbij de aanmeldingsvraag wordt

verhelderd en afgetoetst aan het

aanbod.

Online via een aanmeldingsformulier

op de YUNECO website
 

www.yuneco.be/

aanmelden-yuneco-caro
 

U vindt er een formulier, waarbij

informatie wordt gevraagd om de

aanmeldingsvraag te verhelderen.

Voor meer informatie over het

programma YUNECO Caro, de

bouwstenen of het Caro team
 

www.yuneco.be

Outreach GGZ
naar JEUGDHULP
Vlaams-Brabant

ANMELDENA IE ZIJN WE?W
Kinder- en jeugdpsychiater: 
Dr. Helene Van Assche 
Helene.vanassche@yuneco.be 
0476 97 40 52
 

Klinisch psychologe:
Djil Cuveele
Djil.cuveele@yuneco.be
0475 64 18 90
 

We worden versterkt door een kinder-

en jeugdpsychiater in opleiding.

http://www.yuneco.be/aanmelden-yuneco-caro
http://www.yuneco.be/aanmelden-yuneco-caro
https://www.yuneco.be/
mailto:Helene.vanassche@yuneco.be
mailto:Djil.cuveele@yuneco.be


In het hulpprogramma YUNECO Caro slaan

we de brug tussen de Geestelijke

Gezondheidszorg en de residentiële

Jeugdhulp. Daarbij willen we jongeren met

een psychische kwetsbaarheid én hun

teams ondersteunen met een toegankelijk

GGZ-aanbod op maat.
  

Dit doen we met een outreach programma

dat mobiele hulpverlening biedt in de

residentiële voorziening waar de jongere

verblijft.
 

We trachten bestaande hulpverlening te

versterken en mee te denken vanuit een

GGZ-perspectief.

tussen 0 en 18 jaar

die in een residentiele voorziening
blijven in Vlaams-Brabant

met een (vermoeden van) een
psychiatrische problematiek

Voor jongeren
 

 

 

 
én hun teams

Outreach GGZ
naar JEUGDHULP
Vlaams-Brabant

UNECO CAROY
AAR STAAN WE VOOR?W

CONSULT JONGERE
We hebben één of meerdere contacten
met de jongere en eventueel de context
om gedrag en gevoelens anders te
begrijpen. We bespreken de effecten
daarvan met hen en de begeleiders en
hopen dat er zo terug groei en
verbinding kan komen.

 

CONSULT TEAM
We kijken samen met het team naar de
jongere(n) en de interacties die in het
team teweeggebracht worden en
trachten die anders te begrijpen. Dit
kan op het niveau van één specifieke
jongere of in functie van
casusoverschrijdende thema’s.

 

DIAGNOSTIEK
Via klinische consultaties, vragenlijsten
en neuropsychologische testing vormen
we een beeld van de jongere, van zijn
of haar krachten en moeilijkheden,
inclusief eventuele
psychische/psychiatrische
kwetsbaarheden. We hopen zo
aanknopingspunten te vinden die
kunnen leiden tot gewenste verandering
of tot een nieuw begrip en acceptatie. 

 

BEHANDELING/ONDERSTEUNING
We ondersteunen de jongere, in een
afgebakend en kortdurend traject, in
zijn of haar psychologisch groeiproces

AT DOEN WE?W
Elk traject start met een consult dat met

één of meerdere contacten kan uitgebreid

worden, zo werken we trapsgewijs.
 

Tijdens consulten zoeken we desgewenst

mee naar verwijsmogelijkheden naar de

gespecialiseerde GGZ en/of stellen we

samen een indicatie tot diagnostiek of een

specifieke behandeling via YUNECO Caro.


