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YUNECO?

Ontstaan in 2015

• De Gids naar een nieuw geestelijk

gezondheidsbeleid voor kinderen

en jongeren k&j 0-18j &

transitieleeftijd

www.psy0-18.be

Samenwerkingsverband tussen

verschillende partners betrokken op

de GG van kinderen en jongeren,

voor kinderen en jongeren

Netwerk GG kinderen & jongeren Vl.-Br

http://www.psy0-18.be/


Opdracht

• GG-beleid voor alle jongeren en hun context, vnl. 

psychische en of psychiatrische problemen

• Noden en behoeften van jongeren en hun context

staan centraal

• Samenwerking met alle partners binnen en buiten 

GGZ



Hoe?

• Voor alle provincies in België en het Brusselse 

gewest

• Via programma’s, in opdracht van de 

overheid, op basis van de opdrachten 

geschreven in de gids cfr. activiteiten inzake 

preventie, promotie van de ggz, 

vroegdetectie, screening en diagnosestelling

• Uitgewerkt samen met de partners in Vlaams-

Brabant, betrokken op de GG van kinderen en 

jongeren



Missie & visie

Optimale GG voor alle kinderen en jongeren via kennisdeling en 

samenwerking : Zorgcontinuïteit en kwaliteitsvolle zorg op maat

Werkbaar werk
Signaalfunctie naar het beleid

Engagement naar de samenleving

• Programmagestuurd

• In gezamenlijke regie en verantwoordelijkheid

• Via kennisdeling

• Jongeren- en ouderparticipatie
• Gelijkwaardigheid en respect

• Resultaatgericht



Structuur 
YUNECO



Vl.-Brabant : arr. Halle-
Vilvoorde &   
arr. Leuven



Vanuit de Gids





YUNECO Crisis



Wanneer?  Wat?

• Acuut beleefde noodsituatie

• Persoonlijke component van psychisch/psychiatrisch lijden

• Crisis = niet-levensbedreigend en vraagt dringend antwoord om 

erger te voorkomen

• Bij urgentie is de situatie levensbedreigend en is onmiddellijk 

antwoord nodig



Aanbod YUNECO

Afhankelijk van de hulpvraag en het hulpaanbod kan begeleiding

worden opgestart op maat van de jongere en zijn/haar context

(binnen 48u tijdens de werkweek)

• Crisisconsultatie

• Crisisbegeleiding (mobiel of ambulant)

• Crisisopname te Kortenberg en Leuven = 8 bedden

Eerste inzet door bestaande hulpverlening





Aanmelden

Via het Crisismeldpunt Vlaams-Brabant :

078/05.00.38



YUNECO Care



Aanklampend aanbod voor

• De meest kwetsbare kinderen en jongeren

• Met een meervoudige en complexe problematiek

Via een dragend persoonlijk netwerk 

Doelstelling : toeleiden en vasthouden indien nodig



YUNECO Combi



Aanmelden

Via www.yuneco.be : 

https://yuneco.be/aanmelden-yuneco-care

http://www.yuneco.be/


YUNECO Crosslink



Doelstelling

Bestaand GGZ-expertise delen met partners in de eerste 

lijn en andere sectoren via intersectorale kennisdeling

• Referentiepersonen – kenniskringen

ADHD : https://www.adhd-traject.be/nl
Kenniskring vroegdetectie-vroeginterventie

• Esperto

• Intervisiegroep

• Wisselleren

https://www.adhd-traject.be/nl


Consultdesk

Telefonisch : 02/425 17 70    optie 1

Thema’s : ADHD, ASS, eetstoornissen, infants, KOPP/KOAP, 

psychofarmaca, psychose, schoolverzuim/uitval, suïcide, combi, 

verslaving, jongeren met een migratieachtergrond, ...

consultdesk@yuneco.be - www.consultdeskggz.be

mailto:Consultdesk@yuneco.be
http://www.consultdeskggz.be/


Psychewijzer

Sociale kaart GGZ-aanbod Vlaams-Brabant

Op zoek naar hulpverlening voor kinderen en jongeren met 

een psychische kwetsbaarheid?

http://www.psychewijzer.be/



YUNECO Connect



• Richt zich op UHR die kunnen leiden tot ernstige 

geestelijke problemen

• Snel en tijdig detecteren en interviniëren

• 14-23j

Pluis/niet-pluis situaties

Programma vroegdetectie – vroeginterventie

i.s.m.

Samenwerkingsverbanden 1Gezin – 1 Plan



Basispijlers

• Verbinding
Bestaande hulpverlening op elkaar afstemmen, zichtbaar 

en toegankelijker maken

• Expertise – YUNECO Crosslink

Verzamelen en verspreiden van wetenschappelijk 

gevalideerde tools en methodieken

• Adviesfunctie
Ondersteuning van de zorghulpverleners in de 0e en 1elijn



Geconventioneerde 
eerstelijnspsychologen 
YUNECO

https://yuneco.be/aanbod-

eerstelijnspsychologische-functie

Betaalbare psychische ondersteuning bij

lichte tot matig psychologische

problemen.

Bij een eertselijnspsycholoog in de buurt.

https://yuneco.be/aanbod-eerstelijnspsychologische-functie


Aanbod

 ELP 

 max. 10 sessies, waarvan de eerste 
gratis

 outreachend

 groepsaanbod

 vindplaats

 GELP

 max. 20 sessies, waarvan de 
eerste gratis

 na opmaak inschattingsverslag

 groepsaanbod



In samenwerking met

Samenwerkingsverband 1G1P Halle/Vilvoorde

• Gezinscoaches

• Eerstelijnspsycholoog

• Positieve heroriëntering

Via vindplaatsen zoals OverKop-huis, JAC, CLB, ..



Bedankt voor uw 
aandacht


