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1. NETWERKEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Wat ? Inhoudsvorm?  Voor wie?   Contactgegevens  

Netwerk  
Huis van het Kind  
 
 

-Elkaars werking/aanbod leren 
kennen 
-Samenwerking en afstemming 
faciliteren 
-Opvolging aanbod Huis van het 
Kind  
-Signaalfunctie naar elkaar/ 
lokale beleid/ Vlaams beleid 
 

Alle organisaties betrokken bij de preventieve 
gezinsondersteuning én die een aanbod hebben 
voor gezinnen/kinderen/jongeren. 
 
 

http://www.huizenvanhetkind.be/hk/d
ehuizen/antwerpen/  

Pré-en perinataal 
overleg 
 
 

Perinataal overleg binnen het 
netwerk van het Huis van het 
Kind of Eerstelijnszone.  
 
Vorm van het overleg is 
afhankelijk van de 
organiserende partner, o.a.:  
 
-Elkaars werking/aanbod leren 
kennen 
-Samenwerking en afstemming 
faciliteren 
-Lacunes in kaart brengen en 
acties opzetten  
-Signaalfunctie naar elkaar/ 
lokale beleid/ Vlaams beleid 
 
 

Alle organisaties betrokken bij de preventieve 
gezinsondersteuning én een aanbod hebben 
aanstaande ouders en/of ouders met jonge 
kinderen.  
 

- Het perinataal overleg van HvhK 
Midden-Kempen in Herentals. 
an.vanmechelen@isom.be 

- Het perinataal overleg Huizen 
van het Kind Voorkempen 
Zoersel-Brecht-Zandhoven-
Wijnegem-Schilde: Emma 
Lambre 
emma.lambretgts@kina.be 

- Huizen van het Kind Mol Balen 
Dessel Retie: Kim Custers - 
Coördinator perinataal netwerk 
Balen - Dessel - Mol – Retie Kim 
Custers 
Kim.Custers@gemeentemol.be  

- Huis van het Kind Zwijndrecht: 
Vicky Van Goethem 
huisvanhetkind@zwijndrecht.b
e  

http://www.huizenvanhetkind.be/hk/dehuizen/antwerpen/
http://www.huizenvanhetkind.be/hk/dehuizen/antwerpen/
mailto:an.vanmechelen@isom.be
mailto:emma.lambretgts@kina.be
mailto:Kim.Custers@gemeentemol.be
mailto:huisvanhetkind@zwijndrecht.be
mailto:huisvanhetkind@zwijndrecht.be
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- Het perinataal overleg in het 
Huis van het Kind Hoogstraten: 
Ronny Pijpers: 
Ronny.Pijpers@hoogstraten.be  

- PANZA specifiek het netwerk 
perinataal voor gezinnen in 
Kansarmoede 
saskia@kraamvogel.be  

- In de Huizen van het Kind van 
de stad Antwerpen: 
veerle@kraamvogel.be  
 

- Er is ook een ronde tafel 
perinatale zorg van de SEL 
Amberes die nu een andere 
vorm moet krijgen via de ELZ of 
de komende regionale 
zorgraden. 
 

- Werkgroep perinataal binnen 
Samen Zorgkrachtig van ELZ 
Noorderkempen: Hanne 
Aernoudts 
hanneaernouts@lmnnoorderke
mpen.be  

 
 

- Mechelen: 
Stad Mechelen - afdeling     
Sociaal beleid -  Gezin& 
Opvoeding 
T 015 44 52 42 
  

mailto:Ronny.Pijpers@hoogstraten.be
mailto:saskia@kraamvogel.be
mailto:veerle@kraamvogel.be
mailto:hanneaernouts@lmnnoorderkempen.be
mailto:hanneaernouts@lmnnoorderkempen.be
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Platform Kind in Nood 
(kindermishandeling/ 
verontrusting)  

Regionaal samenwerkings-
verband dat inzet op:  
Netwerkvorming 
Samenwerking 
Uitwisseling  
Toelichting actuele werking 
deelnemende diensten 
 

Alle organisaties die met kinderen in kwetsbare 
situaties werken => focus op hulpverleners. 
 
Opdeling in 3 platformen 
Mechelen (+ regio Willebroek) 
Lier 
Heist-op-den-Berg 
FREQUENTIE: 4 x per jaar 

Kelly De Saeger 
Coördinator Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Mechelen 
T 015 20 21 31 
Kelly.desaeger@vkmechelen.be 

2. CONSULTFUNCTIE 

 Aanbieder  Doelgroep Inhoudsvorm  Contactgegevens  

CGG De Pont  Baby – peuters  

 

Casusbespreking   015/42.08.32 

 
GGZ Kempen  Jonge kinderen – ouders met 

psychische kwetsbaarheid  

 

Advies en coaching voor hulpverleners  https://www.ggzkempen.be/advies-en-

coaching-voor-hulpverleners/   

CGG VAGGA     

De Kraamvogel,  

Expertisecentrum 

Kraamzorg Antwerpen  

Perinatale zorg   

Kwetsbare zwangere vrouwen   

• Perinatale expertise delen in Huizen van 

het Kind  

• Ondersteuning voor toekomstige en 

prille ouders  

• Bibliotheek en uitleendienst 

draagdoeken & educatief materiaal en 

werkvormen voor professionele 

hulpverleners  

Biedt expertise rond perinatale netwerking, 

samenwerken in de Huizen van het Kind, 

https://www.kraamvogel.be/   

Bibliotheek: https://kraamvogel.libib.com/  

 

https://www.ggzkempen.be/advies-en-coaching-voor-hulpverleners/
https://www.ggzkempen.be/advies-en-coaching-voor-hulpverleners/
https://www.kraamvogel.be/
https://kraamvogel.libib.com/
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psychisch welbevinden, kwetsbare doelgroepen 

en een borstvoedingsvriendelijke eerstelijn.  

Crosslink – Wegwijzer 

Jeugdhulp  

Hulpverleners   De opdracht binnen deze pijler bestaat er uit om: 

1. hulpverleners wegwijs te maken 
in het hulpverleningslandschap  

2. advies of consult te verstrekken 
bij bepaalde trajecten 

3. hulpverleners te informeren en 
te sensibiliseren over specifieke 
thema’s en problematieken 

4. de noden aan de hand van de 
vragen te inventariseren. 

Om dit te realiseren bundelen we de krachten 
van de Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT), 
PANGG0-18 en Onada onder de vorm van één 
telefonische permanentie over de werkweek 
heen. Op deze manier realiseren we een 
intersectoraal geïntegreerde functie.  

https://pangg0-18.be/crosslink/  

https://pangg0-18.be/wegwijzer-jeugdhulp/  

 

Telefoon: 03/614 51 50 – vraag naar 
‘Wegwijzer Jeugdhulp’ 

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9u-12u. 

  

ONADA VAPH – GGZ  

 

Helpen vastgelopen situatie te doorbreken via 

kort consult, intervisie of zoeken naar dienst / 

organisatie die verder kan helpen. 

Onada richt zich tot kinderen, jongeren en 

volwassenen met een verstandelijke beperking 

en/of ASS of NAH met bijkomend psychische of 

gedragsproblemen die zich in een vastgelopen 

situatie bevinden. Zowel professioneel netwerk, 

0472 30 79 27 of 

onada@multiversum.fracarita.org 

Sylvia vande Broek 

Joyce Heylen 

Aanmelden mogelijk in de voormiddag van 

maandag tot donderdag. 

https://jongerenwelzijn.be/contact/buitendiensten/itp-continuiteit/
https://www.multiversum.care/nieuwesite/ambulante-geestelijke-gezondheidszorg/
https://pangg0-18.be/crosslink/
https://pangg0-18.be/wegwijzer-jeugdhulp/
mailto:onada@multiversum.fracarita.org
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natuurlijk netwerk als cliënten kunnen hier 

terecht.  

Werkzaam in provincie Antwerpen. 

Overlegtafel Family 

Justice Center 

 

Gezinnen met IFG waarin de 

aanmelder zich zorgen maakt 

over de veiligheid van de 

gezinsleden en waarin een 

aftoetsing en/of samenwerking 

met politie en parket gewenst is. 

 

Intersectorale infodeling en risico inschatting + 

indien nodig opstart ketenaanpak.  

 

https://fjc-veiligthuis.be/  

Consult GV: VK  Professionele hulpverleners met 

een vermoeden van 

kindermishandeling 

Advies, consult en coaching bij een vermoeden 

van kindermishandeling. 

De casus wordt (anoniem) besproken en er wordt 

samen gezocht naar mogelijkheden. 

Regio Mechelen  

015 20 21 31 

Regio Turnhout 

014 42 22 03 

Regio Antwerpen 

03 230 41 90 

 

 

Consult GV: OCJ Hulpverleners die in hun 
werksituatie geconfronteerd 
worden met een 
verontrustende 

Advies, consult en coaching bij een 
vermoeden van een verontrustende 
opvoedingssituatie  

03 614 50 00 

https://fjc-veiligthuis.be/
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opvoedingssituatie en vragen 
hebben over de aanpak ervan  
 
 
 

Platform Kind in Nood 
(kindermishandeling/ 
verontrusting)  

Anoniem casusoverleg rond de 
thema’s verontrusting en 
kindermishandeling 

Opdeling in 3 platformen 
Mechelen (+ regio Willebroek) 
Lier 
Heist-op-den-Berg 
 
FREQUENTIE 
4 x per jaar 
 

Kelly De Saeger 
Coördinator Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Mechelen 
T 015 20 21 31 
Kelly.desaeger@vkmechelen.be 

Intervisie IROJ 
omgaan met 
verontrusting: een 
gedeelde zorg 

Casuïstiek rond het thema 
omgaan met verontrusting… 
een gedeelde zorg 
Gedachtenwisseling met GV 
(OCJ en VK) 

Praktijkwerkers binnen en buiten de regio IJH 
die met verontrustende situaties aan de slag 
gaan 

Werkgroep Verontrusting 
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3. INTERVISIE

 Wat? Inhoud  Voor wie?   Aanbieder  Contactgegevens   

Perinataal 

Multidisciplinair 

Casusoverleg   

Open casusoverleg:  

casussen van prille ouders vanaf 

zwangerschap tot de leeftijd van 

één jaar waarbij er sprake is van 

psychische moeilijkheden en/of 

moeilijkheden in de ouder-kind-

interactie  

Gratis 

Alle hulpverleners die 

werken met prille ouders 

vanaf de zwangerschap 

tot de leeftijd van één 

jaar: vroedvrouwen, 

gezinsbegeleiders, 

kraamverzorgenden, 

huisartsen, psychologen, 

...  

Moeder-baby eenheid 

Zoersel 

 ggz.vormingen@emmaus.be  

Lavinia Vervecken  

     

     

Casusoverleg Jong Kind 

en Context  

Tijdens een sector-overschrijdend 
casusoverleg wordt een anonieme 
casus voorgelegd en besproken 
met hulpverleners met ervaring 
en expertise betreffende jonge 
kinderen, Infant Mental Health-
denken en hechtingskaders.  
  

Hulpverleners, vanuit 
verschillende sectoren en 
zorglijnen (zowel kinder – 
als 
volwassenhulpverleners) 
die vastlopen in hun 
begeleidingstraject met 
cliënten van -9 maanden 
tot en met 6 jaar & hun 
context.   

Crosslink PANGG0-18 Annelien Stuyck                                                 

Referent het Jonge Kind,                              

Crosslink PANGG0-18 

Annelien.stuyck@cggdepont.be  

Zie ook: Brochure  

mailto:ggz.vormingen@emmaus.be
mailto:Annelien.stuyck@cggdepont.be
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Platform Kind in Nood Anoniem casusoverleg rond de 

thema’s verontrusting en 

kindermishandeling 

Opdeling in 3 platformen: 

Mechelen (+ regio Willebroek) – 

Lier - Heist-op-den-Berg 

4 x per jaar  

Alle organisaties die met 

kinderen in kwetsbare 

situaties werken => focus 

op hulpverleners. 

 

 

  Kelly De Saeger 

Coördinator Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling Mechelen 

T 015 20 21 31 

Kelly.desaeger@vkmechelen.be  

Intervisiegroep CRISIS 

Mechelen 

Gezinnen met kinderen tussen 0-

18 jaar in crisis 

 

Via casusbespreking elkaars 

noden bevragen, verwachtingen 

afstemmen. 

Delen van expertise rond crisis. 

Ontwikkelen van een 

gezamenlijke en gedragen visie in 

de regio. 

Alle hulpverleners die in 

aanraking komen met 

gezinnen in crisis 

 

 Dorien Vercammen  

Dorien.vercammen@emmaus.be 

  

mailto:Kelly.desaeger@vkmechelen.be
mailto:Dorien.vercammen@emmaus.be
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4. OPLEIDING 

4.1. Perinatale mentale gezondheid  

Wat?  Inhoud   Aanbieder  Extra info  

Basiskennis Perinatale 

Psychiatrie en Infant 

Mental Health 

 

In deze driedaagse opleiding wordt een 

theoretisch en praktisch Infant Mental 

Health perspectief aangereikt, van waaruit 

er gekeken wordt naar ouder, kind en 

interactie in het domein van de Perinatale 

Mentale Gezondheid.  

 RINO Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen,  

VVK (Vlaamse Vereniging voor Kinder- 

en Jeugdpsychiatrie) en VVP (Vlaamse 

Vereniging voor Psychiatrie. 

 

http://www.waimh-

vlaanderen.be/files/Basiskennis_Perinatale_Ps

ychiatrie_-_RINO_2020.pdf  

Perinatale counseling 8- daagse opleiding perinatale counseling  

  

 Kaatje Van Hemelrijk  https://www.draag-kracht.be/  

Opleiding GIO vzw Emotionele en sensorimotorische 

ontwikkeling van jonge kinderen in relatie 

tot hun omgeving 

+  gehechtheidsproblematiek   

Soorten aanbod: 

- Opleiding Praktijkspecialist 

Perinatale Geestelijke 

Gezondheidszorg  

- Praktijkgerichte groepsopleiding 

voor eerstelijns hulpverleners  

- Individuele supervisie voor 

psychotherapeutisch geschoolde 

GIO vzw  https://www.giovzw.be/opleiding   

 https://www.giovzw.be/opleiding-

praktijkspecialist-perinatale-geestelijke-

gezondheidszorg   

http://www.waimh-vlaanderen.be/files/Basiskennis_Perinatale_Psychiatrie_-_RINO_2020.pdf
http://www.waimh-vlaanderen.be/files/Basiskennis_Perinatale_Psychiatrie_-_RINO_2020.pdf
http://www.waimh-vlaanderen.be/files/Basiskennis_Perinatale_Psychiatrie_-_RINO_2020.pdf
https://www.draag-kracht.be/
https://www.giovzw.be/opleiding
https://www.giovzw.be/opleiding-praktijkspecialist-perinatale-geestelijke-gezondheidszorg
https://www.giovzw.be/opleiding-praktijkspecialist-perinatale-geestelijke-gezondheidszorg
https://www.giovzw.be/opleiding-praktijkspecialist-perinatale-geestelijke-gezondheidszorg
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hulpverleners met een klinische 

praktijkervaring 

- Individuele of groepsopleiding 

voor hulpverleners met interesse 

voor de vroege 

gehechtheidsproblematiek  

  

Van wens naar ver-

wachting 

 

 

Gedurende 6 vormingsdagen wordt er 
gewerkt rond de psycho sociale aspecten 
van kinderwens, zwangerschap en 
ouderschap met de focus op de beleving 
in de preconceptionele, prenatale, natale 
en postpartale periode.  Na deze 6 dagen 
wordt er nog een terugkommoment 
voorzien. 

Dit is een samenwerking tussen UCLL, 
UZLeuven en Fara. 

 

 UCLL https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/g

ezondheid/navormingen/begeleidingsvaardigheden

-en-methodieken/17-feb-8-jun-2020-van-wens-

naar-ver-wachting 

   

Over zwangerschap, 

geboorte en gevoelige 

plekken en gezin: 

systemisch 

ondersteunen in de 

perinatale periode 

Tijdens het eerste deel van deze 
opleidingsdag staan we stil bij hoe 
psychische kwetsbaarheid zich in een 
gezin kan manifesteren in de perinatale 
periode. Als er zich moeilijkheden 
voordoen in de perinatale mentale 
gezondheid van ouders werkt dit door in 
de verschillende relaties. Dit legitimeert 

IPRR Mechelen  https://iprr.be/over-zwangerschap-geboorte-

gevoelige-plekken-gezin-systemisch-

ondersteunen-in-de-perinatale-periode/ 

 

https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/gezondheid/navormingen/begeleidingsvaardigheden-en-methodieken/17-feb-8-jun-2020-van-wens-naar-ver-wachting
https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/gezondheid/navormingen/begeleidingsvaardigheden-en-methodieken/17-feb-8-jun-2020-van-wens-naar-ver-wachting
https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/gezondheid/navormingen/begeleidingsvaardigheden-en-methodieken/17-feb-8-jun-2020-van-wens-naar-ver-wachting
https://www.ucll.be/studeren/interessegebieden/gezondheid/navormingen/begeleidingsvaardigheden-en-methodieken/17-feb-8-jun-2020-van-wens-naar-ver-wachting
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de brede kijk die nodig is als hulpverlener 
in deze situaties. 

Het tweede deel van deze opleidingsdag 
bekijken we hoe een 
systeemtherapeutische praktijk er kan 
uitzien bij deze doelgroep. Zwangerschap, 
ouderschap-in-wording en de 
kwetsbaarheid die hieraan inherent is, zijn 
zeer ‘gelaagde’ thema’s, bij uitstek 
systemisch. Aan de hand van concrete 
casussen bekijken we hoe de 
moeilijkheden waarmee cliënten komen 
relationeel te vertalen zijn en hoe de 
verschillende contexten kunnen worden 
binnengebracht in therapie. 

De opzet is een interactieve opleidingsdag 
waarbij je aan de hand van beeldmateriaal 
goed voeling kan krijgen met deze 
thematiek en waarbij we onder andere 
oefenen op een essentiële vaardigheid in 
contact met ouders van jonge kinderen, 
het stilstaan bij de beleving van het pril 
ouderschap. 
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4.2. Infant Mental Health 

Wat?  Inhoud   Aanbieder  Extra info  

Basiskennis Perinatale 

Psychiatrie en Infant 

Mental Health 

 

In deze driedaagse opleiding wordt een 

theoretisch en praktisch Infant Mental Health 

perspectief aangereikt, van waaruit er 

gekeken wordt naar ouder, kind en interactie 

in het domein van de Perinatale Mentale 

Gezondheid.  

 RINO Vlaanderen, WAIMH Vlaanderen,  VVK 

(Vlaamse Vereniging voor Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie) en VVP (Vlaamse 

Vereniging voor Psychiatrie. 

 

https://rinovlaanderen.be/opleiding/49/

Basiskennis%20Perinatale%20Psychiatri

e%20en%20Infant%20Mental%20Health

%20(Zoersel)  

“Van nul tot vijf” Tweejarige opleiding tot deskundige in het 
domein van de Infant Mental Health 

 

 RINO Vlaanderen  https://rinovlaanderen.be/opleidingen   

Opleiding IMH vanuit 

CGG De Pont   

IMH-visie 

Voor professionals binnen de jeugdhulp met 
als doelgroep baby’s, peuters en hun 
zorgfiguren 

CGG De Pont  Vorming tegen betaling en na 

afstemming met baby-peuterteam  

 

  

https://rinovlaanderen.be/opleiding/49/Basiskennis%20Perinatale%20Psychiatrie%20en%20Infant%20Mental%20Health%20(Zoersel)
https://rinovlaanderen.be/opleiding/49/Basiskennis%20Perinatale%20Psychiatrie%20en%20Infant%20Mental%20Health%20(Zoersel)
https://rinovlaanderen.be/opleiding/49/Basiskennis%20Perinatale%20Psychiatrie%20en%20Infant%20Mental%20Health%20(Zoersel)
https://rinovlaanderen.be/opleiding/49/Basiskennis%20Perinatale%20Psychiatrie%20en%20Infant%20Mental%20Health%20(Zoersel)
https://rinovlaanderen.be/opleidingen


Wegwijsgids: Vorming, intervisie en hulpverlening betreffende jonge kinderen en hun gezinnen – Crosslink PANGG0-18  Versie 02-07-2020 
15 

4.3. Ruimere vormingen betreffende thema’s jonge kinderen  

Wat?  Inhoud   Aanbieder  Thema  Extra info  

2-daagse Babo De Beer 
Geweld in het gezin 
bespreekbaar maken 
met jonge kinderen 

 

De methodiek van Babo is ontwikkeld 
voor professionals (hulpverleners en 
leerkrachten) om met jonge kinderen hun 
gezin en vormen van eventueel geweld in 
het gezin bespreekbaar te maken, in 
groep of individueel. Babo nodigt jonge 
kinderen uit om stil te staan bij het leven 
in een gezin en hun ervaringen hierrond te 
delen.  Aan de hand van tekeningen, doe-
opdrachten, handpop en verhalen met 
Babo in de hoofdrol, vertellen jonge 
kinderen over de afspraken en gewoonten 
in hun gezin, over fijne en moeilijke 
gezinssituaties en over hun ervaren 
emoties.   

- zet in op preventie  
- concrete handvaten om 

zorgwekkende gezinssituaties en 
IFG vroegtijdig te detecteren, te 
bespreken en op te volgen.  

 

 UCLL 

 

Aanpak in de preventie van 
intra-familiaal geweld 

 

https://www.ucll.be/studer

en/interessegebieden/welzi

jn/navormingen-

welzijn/begeleidingsvaardig

heden-en-

methodieken/babo-

2daagse 

De kracht van spel in 

psychologische 

begeleidingssituaties 

met kinderen  

Kinderen praten niet zo makkelijk over 

hun problemen. Spel is een natuurlijke 

uiting van het kind; het is de taal van het 

hart. Het kind laat al spelend zijn 

problemen zien maar zoekt ook naar 

oplossingen en mogelijkheden. 

In deze workshop krijg je een inleiding om 

Thomas More   https://www.thomasmore.be/

opleidingen/navorming/perma

nente-vorming-toegepaste-

psychologie/de-kracht-van-

spel-psychologische-

begeleidingssituaties-met-

kinderen 
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in therapeutische of individuele 

begeleidingssituaties gebruik te maken 

van spel. Je krijgt praktische 

mogelijkheden aangereikt om spelend 

meer in contact te komen met het kind en 

het spel tot meer verdieping te laten 

komen. Daarnaast wordt gekeken naar 

wat het spel van een kind kan betekenen. 

Het accent ligt in deze workshop op 

kinderen van 3-11 jaar. 

5. HULPVERLENINGSAANBOD 

PERINATAAL 

 Inhoud  Doelgroep  Extra info  
De Kraamvogel,  

Expertisecentrum Kraamzorg 
Antwerpen  

Perinatale zorg   

Kwetsbare zwangere 
vrouwen   

Ondersteuning voor toekomstige en 

prille ouders  

 

https://www.kraamvogel.be/   

 

Algemene ziekenhuizen  Perinatale consultaties    

Kind en Gezin Ondersteuning van gezinnen 
rond  ontwikkeling en alle 
aspecten van ouderschap.  
Brug vormen tussen de 
preventieve werking en de 
hulpverlening  

Gezinnen met kinderen -9 m tot  3j https://www.kindengezin.be/ 

Centering Pregnancy Mechelen 
– Samen gezond zwanger  

Groepssessies volgens het 
model Centering Pregnancy 
 

Kwetsbare aanstaande ouders uit regio 
Mechelen 

Nel Van lent – projectmedewerker – 
nel.vanlent@mechelen.be  
Leen Diels - projectmedewerker – 
leen.diels@mechelen.be   

https://www.kraamvogel.be/
https://www.kindengezin.be/
mailto:nel.vanlent@mechelen.be
mailto:leen.diels@mechelen.be
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Op maat van de ouders in 
combinatie met Vlaamse 
preventiemethodieken 
(gezonde voeding, roken, 
geestelijke gezondheid,…) 
 
 

Wendy Verdickt – Coördinator HVHK – 
wendy.verdickt@mechelen.be  
 
Huis van het Kind- Sociaal Huis 
Lange Schipstraat 27 
2800 Mechelen 
T 015 44 52 42 
 

BABY’s, PEUTERS EN 
KLEUTERS EN CONTEXT 
 

Inhoud  Doelgroep  Extra info  

CKG: Gezinsbegeleiding (ook 
prenataal) aan huis 

Begeleiden van ouders (reeds 
vanaf zwangerschap) die 
problemen ervaren rond de 
zorg voor kinderen;   
via pedagogische en 
praktische ondersteuning aan 
huis, proberen we het gezin 
terug in zijn kracht te 
plaatsen. De Amber-module is 
de intensieve variant maar kan 
ook lichter. 

CKG’s in prov Antwerpen; zie 
www.CKG.be 

Voor juiste adres; zie www.CKG.be 

CKG: Tuimelwerkingen Kwetsbare ouders en jonge 
kdn (tot 3 jr) stappen in een 
groeps- en individueel 
gerichte training.  Deze 
training wordt o.a. 
gecombineerd met 
gezinsbegeleiding, Triple P, 
video-training, oudercursus, 
netwerkvorming en 
groepswerk. De noden van 

CKG’s De Kleine Vos (Stengels en 
Bengels), Koraal, Lentekind (Okido), 
Zorgbedrijf Antwerpen (Ukkepuk & 
Ankertje) en Het Open Poortje (De 
Tuimel) bieden dit aan. 

Voor juiste adres; zie www.CKG.be 

mailto:wendy.verdickt@mechelen.be
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ouders en kinderen worden op 
mekaar afgestemd. 

CKG: STOP 4-7 Training – en 
behandelprogramma voor 
kinderen tussen 4 en 7 jaar 
met gedragsproblemen thuis 
of op school  

 http://www.stop4-7.be/ 
http://www.hetopenpoortje.be/het-stop-4-7-
programma/ 
https://www.ckgbetlehem.be/ons-
aanbod/trainingen/stop-4-7 

CGG De Pont   ouder-kindbehandeling, 
dubbelspoorbehandeling 
baby-peuter/volwassenen-
team op indicatie, ambulant, 
outreachend (enkel binnen 
Mechelen) 

baby’s, peuters tot 3 jaar en hun 
zorgfiguren 

 

 

http://www.cggdepont.be/  

CGG De Kempen   baby-peuter  ambulante gespecialiseerde 
psychologische behandeling  

consultatie zonder klinische interventie (zorgactoren)  

https://www.cggkempen.be/  
CGG VAGGA Baby’s, peuters en kleuters 

met hun ouders/verzorgers  

Zwangere moeders 

 

 

ouder-kindbehandeling, speltherapie, 

ouderbegeleiding, gezinstherapie, 

medicamenteuze behandeling, psycho-

educatie en opvoedingsondersteuning 

(als onderdeel van een breder 

behandelplan), … 

moeder – baby consult  

 https://www.vagga.be/nl/hulp-voor-kinderen-en-
jongeren/welke-hulp-bieden-wij-aan/0-5-jaar  

Centrum voor Ambulante 
Revalidatie  

Kleuters met complexe 
ontwikkelingsstoornissen 
 
De centrale doelstelling:  het 
bevorderen van de 
maatschappelijke integratie en 
participatie van personen met 
diverse complexe 

gespecialiseerde multidisciplinaire 
diagnostiek en behandeling voor 
personen met 
ontwikkelingsstoornissen, 
gehoorstoornissen, stotteren, 
hersenverlamming (CP) en niet-
aangeboren hersenletsel (NAH). 

https://revalidatie.be/members/?page_89d90=2  
 

http://www.stop4-7.be/
http://www.hetopenpoortje.be/het-stop-4-7-programma/
http://www.hetopenpoortje.be/het-stop-4-7-programma/
http://www.cggdepont.be/
https://www.cggkempen.be/
https://www.vagga.be/nl/hulp-voor-kinderen-en-jongeren/welke-hulp-bieden-wij-aan/0-5-jaar
https://www.vagga.be/nl/hulp-voor-kinderen-en-jongeren/welke-hulp-bieden-wij-aan/0-5-jaar
https://revalidatie.be/members/?page_89d90=2
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ontwikkelingsstoornissen, 
gehoorstoornissen en 
hersenletsel. 

CIG De Stobbe  Hulpaanbod residentieel  
Hulpaanbod mobiel  
 
Aanklampend  

We zijn er voor gezinnen in een 
moeilijke opvoedingssituatie die het op 
eigen kracht niet meer redden en 
waarbij mobiele/residentiële 
ondersteuning nodig is.  

De begeleiding kan binnen de 
vrijwilligheid of in een gedwongen 
kader. 

• ouders met hun kinderen 
en/of zwanger 

• alleenstaande ouders met hun 
kinderen en/of zwanger 

• tienermoeders met hun 
kinderen en/of zwanger 

https://www.cigdestobbe.be/nl/professionelen/  
 

ADIC vzw afdeling OP+  ouders verslaving: alcohol, 
drugs en medicatie ; en 
kinderen tot 6 jaar  

ontwenningsprogramma 
(residentieel)   

 

Moeder baby eenheid Zoersel Ondersteuning aan huis  
Dagbehandeling  
Opname   

Moeder & Baby is een 
behandelcentrum waar moeders met 
psychische problemen in de periode 
voor en na de bevalling samen met 
hun baby terechtkunnen. Dit kan vanaf 
het derde trimester van de 
zwangerschap tot de eerste verjaardag 
van de baby. De behandeling richt zich 
zowel op het verminderen van 
psychische klachten als op de 

https://www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-
gepaste-zorg/zorg-en-expertise-voor-psychische-
problemen-voor-en-na-de-bevalling  
 
 
 
 

https://www.cigdestobbe.be/nl/professionelen/
https://www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-gepaste-zorg/zorg-en-expertise-voor-psychische-problemen-voor-en-na-de-bevalling
https://www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-gepaste-zorg/zorg-en-expertise-voor-psychische-problemen-voor-en-na-de-bevalling
https://www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-gepaste-zorg/zorg-en-expertise-voor-psychische-problemen-voor-en-na-de-bevalling
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ondersteuning van de relatie met de 
baby.  

ZNA – UKJA 

Zorgeenheid Jonge Kind en 
Gezin 

 

Diagnostiek en behandeling:   
- ambulante consultatie 
- dagopname (2,5 tot 6 

jaar) 
- residentiële opname 

(2,5 tot 6 jaar) 
 
 

Baby’s, peuters en kleuters (-9 
maanden tot 6 jaar) 
 
 
 
 

-  

Aanmelden kan via het secretariaat 03/280.49.00.  
Bij specifieke voedingsproblemen: mogelijkheid dat de 
logopediste mee aansluit bij het eerste gesprek.  
 
Kortdurende outreach aan huis is mogelijk, door 
logopedist en kinesist, bij jonge baby’s met voedings – 
of ernstige regulatieproblemen.  
 
Meer informatie:  
https://www.zna.be/nl/zna-
uckja/kinderpsychiatrie/peuters-kleuters 

Pleegzorg gehechtheid en ontwikkeling 
jonge pleegkind: preventie en 
screening  

  

PAAZ Mechelen  psychiater dr. Ingrid Nijs   

 

Ambulant aanbod 

psychiaters polikliniek AZ Sint-Maarten, in 
samenwerking met CGG Mechelen en privépraktijken 
oa De Link  

 

TheA Mechelen Peuters/kleuters van 2 tot 6 
jaar (ook andere 
leeftijdsgroepen)  

Therapeutisch dagprogramma 
gedurende 9 weken.  
 
Samenwerken met ouders en/of 
zorgfiguren vormt de hoeksteen van de 
werking van TheA. Het 
gezin/zorgfiguren wordt één dag per 
week in TheA verwacht om deel te 
nemen aan een gezinstherapeutisch 
groepsprogramma.  

Aanmelden voor een dagopname in TheA kan bij 
voorkeur via mail op TheA.azsintmaarten@emmaus.be  
 
Voor telefonische aanmeldingen of informatieve vragen 
rond een eventuele opname, zijn we steeds bereikbaar 
op het nummer 015/89 26 10 en dat steeds op vaste 
tijdstippen:  

• Maandag en vrijdag: 9-16 uur  
• Dinsdag, woensdag en donderdag: 9-12 uur  

 

https://www.zna.be/nl/zna-uckja/kinderpsychiatrie/peuters-kleuters
https://www.zna.be/nl/zna-uckja/kinderpsychiatrie/peuters-kleuters
mailto:TheA.azsintmaarten@emmaus.be


Wegwijsgids: Vorming, intervisie en hulpverlening betreffende jonge kinderen en hun gezinnen – Crosslink PANGG0-18  Versie 02-07-2020 
21 

   
 
 
 
 

ONADA VAPH – GGZ  

  

Helpen vastgelopen situatie te 

doorbreken via kort consult, intervisie 

of zoeken naar dienst / organisatie die 

verder kan helpen. 

Onada richt zich tot kinderen, jongeren 

en volwassenen met een verstandelijke 

beperking en/of ASS of NAH met 

bijkomend psychische of 

gedragsproblemen die zich in een 

vastgelopen situatie bevinden. Zowel 

professioneel netwerk, natuurlijk 

netwerk als cliënten kunnen hier 

terecht.  

Werkzaam in provincie Antwerpen. 

0472 30 79 27 
onada@multiversum.broedersvanliefde.be  
Sylvia vande Broek 

Joyce Heylen 

Aanmelden mogelijk in de voormiddag van maandag tot 

donderdag. 

Mobiel care team PANGG 0-18 

 

Mobiele begeleiding  

Langdurige zorg (6 maanden 

minimaal) 

 

Criterium: vermoeden van kindfactor 

die de ouder-kindrelatie onder druk zet 

https://pangg0-18.be/care/  
 
voor regio Antwerpen:  
Aanmeldingen kunnen gebeuren op dinsdag van 9-11 u 
op het nummer 03/500 86 98 voor gezinnen uit de regio 
van de grootstad Antwerpen  
 
Voor regio Mechelen – Rupelstreek:   
Op dinsdag van 13u tot 14u op het nummer: 015/ 28 74 
71 

mailto:onada@multiversum.broedersvanliefde.be
https://pangg0-18.be/care/
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Voor regio Kempen:  
annemie.wauters@opzgeel.be  

1Gezin 1 Plan Met gezinnen op zoek gaan 
naar hun netwerk. Het doel 
hiervan is om gezinnen en hun 
netwerk, samen met 
eventueel betrokken 
hulpverlening, te 
ondersteunen in hun vragen 
en zorgen.  
 
De hulpvraag van het gezin en 
het netwerk wordt, met 
ondersteuning van de 
procesbegeleider van 
1Gezin1Plan, in een gezinsplan 
gegoten. Met dit plan gaan we 
aan de slag en trachten we 
aan de hand van de hulpvraag 
de gezinnen terug op de juiste 
weg te zetten, zodat ze zonder 
ons, maar met hun netwerk 
verder kunnen. 
 
 
 

 
 

Voor – en Noorderkempen:  
• Coaching van verwijzers 
• Procesbegeleiding  
• Eerstelijnspsycholoog  
• ! doelgroep: reeds vanaf de 

zwangerschap tot en met jongeren 
tot 25 jaar 

 

Antwerpen:  
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan  
Aanmelden via wijkcontactpunt: 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-
plan/meld-een-gezin-aan  
 
Voor – en Noorderkempen: 
https://www.1gezin1plan.be/  
 
Aanmelden via:  
03/431 23 00 op maandag, dinsdag en donderdag van 
10u00 tot 13u00 
 
 
 
 
Trefplaats Turnhout:  
https://wp.assets.sh/uploads/sites/430/2019/01/wat-
is-krachtwerkt-aanmeldingsinfo-voor-JH-professionals-
181115.pdf  
 
Trawant:  
https://www.jeugdhulptrawant.be/  

PRIVE PRAKTIJKEN     

Mozaïek    

De Link     

Kind & Context    

mailto:annemie.wauters@opzgeel.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/1-gezin-1-plan/meld-een-gezin-aan
https://www.1gezin1plan.be/
https://wp.assets.sh/uploads/sites/430/2019/01/wat-is-krachtwerkt-aanmeldingsinfo-voor-JH-professionals-181115.pdf
https://wp.assets.sh/uploads/sites/430/2019/01/wat-is-krachtwerkt-aanmeldingsinfo-voor-JH-professionals-181115.pdf
https://wp.assets.sh/uploads/sites/430/2019/01/wat-is-krachtwerkt-aanmeldingsinfo-voor-JH-professionals-181115.pdf
https://www.jeugdhulptrawant.be/
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3psy _ GIO vzw     

    

Zelfstandige ELP’ers  Eerstelijnspsychologische hulp 
is een generalistische, 
algemene psychologische zorg 
waarbij er door middel van 
een kort begeleidingstraject 
op een oplossingsgerichte 
wijze ondersteuning wordt 
geboden aan de hulpvraag van 
de cliënt (in dit geval jonge 
ouders). Via psycho-educatie, 
adviezen, begeleide zelfhulp 
wordt gepoogd cliënten terug 
in hun kracht te zetten en hun 
zelfredzaamheid te vergroten. 
Tevens kan een inschatting 
gemaakt worden van de ernst 
van de moeilijkheden en 
gericht doorverwezen worden 
in geval van een complexere 
problematiek 
 
het gaat om 1 tot max 8 
sessies (per reeks van 4 sessies 
dient een gedateerd 
verwijsvoorschrift geven te 
worden door een arts). 

0-18jarigen https://pangg0-18.be/eerstelijnspsychologische-zorg/ 
een lijst van zelfstandige psychologen en 
orthopedagogen die zich aansloten als ELP bij het 
netwerk PANGG0-18 wordt spoedig online gezet 
 
Geïnteresseerde zelfstandigen kunnen zich kandidaat 
stellen bij ELP@pangg0-18.be 

 

https://pangg0-18.be/eerstelijnspsychologische-zorg/
mailto:ELP@pangg0-18.be

