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Platformvergadering
29 maart 2022

Welkomstwoord

Welkom
Programma

20u00 “Als geweld de overhand neemt in je leven: wat kan het CAW dan voor je 
doen?”  – Ronny Daemen, Clusterverantwoordelijke Familiaal Geweld –
Crisisteam bij CAW Boom Mechelen Lier vzw

20u45 Het belang van multidisciplinair werken – Ann Dingemans, Expert eerste lijn 
en externe relaties bij i-mens

If you want to go fast, go alone; 

but if you want to go far, go together.

(Cory Booker)

Tijdens deze presentatie wordt er aan de hand van een casus het belang van 
multidisciplinair werken toegelicht, maar ook wat de valkuilen zijn en hoe je deze kan ombuigen tot een 
succesverhaal. 

21u30 Stand van zaken uitrol Bewegen op Verwijzing Pallieterland + Wie kan 
doorverwijzen en hoe? – Hannah Verhoeven van Lokaal Gezondheidsoverleg Mechelen

21u35 Voorstelling Bewegen Op Verwijzing-coaches - Kathleen Van Ingelghem en Pieter Mariën

21u40 Vragenronde en afsluiting/netwerking 

22u00 Einde

Als geweld de overhand 
neemt in je leven: wat 
kan het CAW dan voor 

je doen?

“Als geweld de overhand neemt in 
je leven: wat kan het CAW dan 
voor je doen?” 
• Door Ronny Daemen, Clusterverantwoordelijke 

Familiaal Geweld – Crisisteam bij CAW Boom 

Mechelen Lier vzw

Familiaal geweld in het 
CAW BML
Datum: 29/03/2022
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Familiaal geweld in het CAW Boom Mechelen Lier 
: inhoud
1. Enkele definities en cijfers over familiaal geweld

2. Visie van het CAW op familiaal geweld

3. Naar een continuüm in de aanpak van Familiaal geweld

4. Kinderen en familiaal geweld

5. Netwerkvorming en samenwerking rond Familiaal geweld

6. Enkele cijfers over familiaal geweld in het CAW Boom Mechelen Lier

7. Sterktes rond familiaal geweld in het CAW BML

8. Vroegdetectie : enkele houvasten

1. Enkele cijfers en definities

1.1 Enkele cijfers : 

 In België : 
 44% vrouwen en 11% mannen zijn slachtoffer geweld van een familielid
 16% vrouwen en 5% mannen zijn slachtoffer van verkrachting in hun leven 

 Vormen familiaal geweld : verbaal geweld : 41%, intimidatie : 22%, slaan : 15%, sexueel
geweld (vooral door vrouwen gemeld) 5,6%. 

 Mannen praten minder over het ervaren geweld dan vrouwen : 69% tgo 85% vrouwen

 Slechts een minderheid doet aangifte van geweld : 14% vrouwelijke slachtoffers, 10% 
mannelijke

 In 2021 : 18 vrouwenmoorden in België (telling op basis van info uit de pers)
 7% is slachtoffer van ernstig geweld tijdens de zwangerschap

1. Enkele cijfers en definities

1.2 Definities: 

 (Intra)Familiaal geweld
 Partnergeweld
 Kindermishandeling
 Oudermishandeling
 Ouderenmisbehandeling
 Stalking
 Cybergeweld
 Eergerelateerd geweld
 Gedwongen huwelijk
 Genitale verminking

2. Visie op familiaal geweld in het CAW BML

 We vertrekken vanuit de overtuiging : “Elke vorm van familiaal geweld kan stoppen”

 We onderscheiden “situationeel geweld” t.o.v. “intiem terrorisme”

 We overstijgen het “dader” – “slachtoffer” perspectief bij situationeel geweld

 We werken samen over de grenzen van deelwerkingen en over de grenzen van het CAW, 
waar nodig 

3. Een continuüm in de aanpak van familiaal 
geweld
Een gefaseerde aanpak :

 Preventie: voorkomen dat problemen escaleren

 Vroegdetectie : herkennen, bespreekbaar stellen, oriënteren

 Helpen stoppen van het geweld

 Normaliseren : ruimte maken voor analyse en aanpak van onderliggende problemen

 Herstel  (met oog voor alle betrokkenen) : herstel van relaties, emotionele schade, …

 Voorkomen van terugval

4. Kinderen en familiaal geweld

 Jaarlijks zijn er in Belgïë tot 170 000 kinderen getuige van partnergeweld

 Als er familiaal geweld is, stellen we ons de vraag of er (ook) fysieke kindermishandeling is ? 

 Als kinderen betrokken zijn, dienen we ons de vraag te stellen of we verontrust zijn ? Zo ja, 
dan dienen we actie te overwegen, best in overleg met de ouders. Als het niet kan, dan 
dienen we te overwegen om te melden.

 Kinderen kunnen ook de signaalgevers zijn : schoolproblemen, vandalisme, bedplassen 
zonder duidelijke lichamelijke oorzaak, concentratie problemen, geen vrienden maken, zeer 
druk of zeer stil zijn, lichamelijke problemen, … kunnen verwijzen naar familiaal geweld

 De kinderen kunnen een belangrijke motivationele factor zijn voor ouders om hulp te 
zoeken, te aanvaarden

Blootstelling aan familiaal geweld = kindermishandeling !
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5. Netwerkvorming en samenwerking rond FG

 Samenwerking : als CAW hulpverlening alleen niet volstaat

 FJC : bij zeer ernstig geweld, grote onveiligheid, of geweld dat steeds weer terugkeert

 Het FJC Mechelen is een netwerkorganisatie die o.a.

o Een juridisch kader aanbiedt waarin hulpverleners informatie kunnen delen met 
justitiële partners (parket, politie, …) via het art 485ter

o Spoor 1 : Consult aanbiedt rond casussen van familiaal geweld
o Spoor 2: Casusregie biedt die : de hulpverlening coördineert, afstemt, de cliënten 

aanklampend opvolgt en motiveert tijdens het traject dat met hen gelopen wordt
o Spoor 3: Ketenaanpak : samen met juridische partners een plan van aanpak 

opmaken en opvolgen
o Binnenkort omturning tot IFG centrum (uitrol over gans Vlaanderen)

6. Enkele cijfergegevens voor 2021

 Rond familiaal geweld in CAW BML : In 2021 werden 555 ( 2020 : 426) cliënten gezien in de 
onthalende fase van een traject en 270 (2020 : 173) in een begeleidingsfase. In volgorde van 
belangrijkheid :
o partnergeweld
o kindermishandeling 
o ouderenmisbehandeling
o eergerelateerd geweld 
o oudermishandeling

 Er werden in 2021 weren  casussen opgevangen in het kader van FG : 
o 32 in het Crisisteam 
o 36 in het Emmahuis
o 2 in het Samhuis

7. Sterktes CAW BML

 Er is een gefaseerd continuüm

 Er is opleidingstraject verbonden aan deze gefaseerde aanpak

 Er zijn enkele speerpunten ontstaan in de aanpak van FG :

o eergerelateerd geweld : referentie CAW
o Kennis EFT
o mobiele crisishulp in casussen met familiaal geweld in gans de zorgregio
o ouderenmisbehandeling
o Mannenvluchthuis + referentie CAW rond mannelijke slachtoffers van familiaal geweld
o Rotonde : groepsaanbod voor vaders die “pleger” zijn van familiaal geweld, met FJC
o Lotgenotengroep mannelijke slachtoffers van familiaal geweld samen met FJC

6. Vroegdetectie : enkel houvasten
8. Vroegdetectie: enkele houvasten

Herkennen, bespreekbaar maken, oriënteren : veelal worden signalen “ingepakt” omwille van 
schaamte, schuldgevoel, angst, onwetendheid, zowel bij “slachtoffers” als bij “daders”.

 Let op signalen van familiaal geweld ook bij mensen die je over iets heel anders komen 
spreken

 Laat merken dat je bezorgd bent en in eerste instantie vooral wil luisteren
 Ga er niet van uit dat je je niet mag moeien met zogenaamde “privé aangelegenheden”
 Maak contact en blijf bij je gevoel
 Hou rekening met schaamte en schuldgevoelens, bij alle betrokkenen
 Respecteer het tempo van degene die je komt opzoeken en laat haar/hem beslissingen 

nemen
 Geef eventueel “vrijblijvend” info over waar betrokkenen terecht kunnen : 1712, 

“luisterende oren”, CAW, VK (kindermishandeling), politie (bij escalatie), huisdokter, 
OCMW, therapeut, lotgenotengroepen…

 Signalen : https://www.blijfgroep.nl/signalen-huiselijk-geweld/

Titel slide

Dank voor uw aandacht ! 
Vragen? Het belang van 

multidisciplinair 
werken
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Het belang van 
multidisciplinair werken
• Door Ann Dingemans, Expert eerste lijn en 

externe relaties bij i-mens
If you want to go fast, go alone; 

but if you want to go far, go together.

(Cory Booker)

• Tijdens deze presentatie wordt er aan de hand 
van een casus het belang van multidisciplinair 
werken toegelicht, maar ook wat de valkuilen zijn 
en hoe je deze kan ombuigen tot een 
succesverhaal. 

MULTIDISCIPLINAIR 
WERKEN

1. CASUS

2. HET BELANG VAN SAMEN-WERKEN

3. DE UITDAGINGEN IN SAMEN-WERKEN

4. DE BOUWSTENEN VOOR SUCCESVOL 
SAMEN-WERKEN

5. HET IDEALE SCENARIO VOOR SAMEN-
WERKEN

6. METHODIEKEN VOOR SAMEN-WERKEN

The nice thing about teamwork 
is that you always have others
on your side. 

(M. Carty)

1. CASUS

Jonas en zijn gezin hebben een lastig jaar achter de rug: de 
corona-pandemie die zijn tol eiste, de manisch depressieve 
periode van Sofie (partner) tijdens de zomer, psychoses van 
dochter Leonie … Daarnaast had Jonas ook nog een zwaar 
arbeidsongeval, waardoor hij  nog een lange revalidatieweg 
moet afleggen. 

Ondanks dat Jonas en zijn gezin een uitgebreid 
hulpverleningsnetwerk rondom zich hebben, merken ze dat 
de effectieve hulp vaak tekort schiet.  

Alle hulpverleners werken binnen hun eigen domein op hun 
eigen eilandje, maar er is weinig communicatie onderling. 
Jonas is, samen met de thuisbegeleidster, vragende partij  
voor dit multidiscipl ina ir overleg. 

Ze willen graag alle hulpverleners rond de tafel krijgen opdat 
zij  elkaar leren kennen en er concrete afspraken gemaakt 
worden. 

CASUS

PERSONEN MET EEN ZORG- EN/OF ONDERSTEUNINGSNOOD

19 20

21 22

23 24



Platformvergadering ELZ Pallieterland 31/03/2022

5

CASUS

HET NETWERK

2. HET BELANG VAN SAMEN-WERKEN

• Kenn i s  de l en  

• Gedee lde zorg

• Zorgcont i nu ï te i t  waarborgen

• Doe lger i chte  zorg  

• Kwal i te i tsvol le  zorg  

• Vraagges tuurde zorg  

• Samenwerk ingen op  l ange te rmi jn  

3. DE UITDAGINGEN IN SAMEN-WERKEN

• Goedkeur i ng  van de  zorgvrager   

• Moei l i jkheden om het  netwerk  i n  kaar t    
te  brengen

• Ti jds i n tens i e f

• Erkenni ng  van zorgvrager  en z i jn  
i n formee l  ne twerk

• Gel i jkhe id  tussen hu lpver l eners  

• Ste l l en  van een gezamenl i jk  doe l

• Geen ééndu id i ge tool

• Geen du ide l i jke  taakverde l i ng

• Geen conc re te  a f sp raken

• Geen opvolg i ng  

4. DE BOUWSTENEN VOOR SUCCESVOL SAMEN-
WERKEN

• Gedee lde zorg

• Hel dere  en t ransparante  
communi cat i e  (ook nad i en! )

• Rol l en  respec te ren 

• zorgvrager  i s  reg i s seur  

• Opmaak van een zorgp l an

• Aans te l l en van een zorgbemidde l aar  

• Rege lmat i ge  opvolg i ng  

5. HET IDEALE SCENARIO VOOR SAMEN-WERKEN 6.METHODIEKEN VOOR SAMEN-WERKEN

• Ideaal scenario: 1 (digitaal) dossier 

• Communicatieschrift 

• Telefonische communicatie 

• Digitale communicatie (zorgvrager en/of mantelzorger 
steeds mee betrekken)

• Multidiscipl inair overleg 

• ...
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EEN METHODIEK VOOR SAMEN-WERKEN:
MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

• Voorwaarde: zorgvrager is aangesloten bi j VSB

• Aanvraag: zorgvrager/vertegenwoordiger/zorgaanbieder

• Doel: bespreken van multicomplexe zorg in een 
thuissituatie

• Vergoeding: min. 3 verschi l lende discipl ines aanwezig
1 vergoedbaar overleg per 365 dagen 

• Overzicht overlegorganisatoren is hier terug te vinden. 

VRAGEN?

E: ann.dingemans@i-mens.be
T: +32 493 25 68 96

www.i-mens.be

Stand van zaken 
Bewegen op Verwijzing 

Pallieterland + 
wie kan doorverwijzen 

en hoe?

Stand van zaken uitrol Bewegen 
op Verwijzing Pallieterland + 
Wie kan doorverwijzen en hoe?
• Door Hannah Verhoeven van Lokaal 

Gezondheidsoverleg Mechelen
Bewegen Op Verwijzing

Hannah Verhoeven
Logo Mechelen
Platformvergadering ELZ Pallieterland
29/3/2022
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https://www.nieuwsblad.be/
cnt/dmf20220323_9428086
9

Bewegen Op 
Verwijzing-

coach
Huisarts

Specialist 

Kinesitherapeut

Diëtist Psycholoog  

Apotheker

Verpleegkundige

Maatschappelijk en sociaal 
Werker

1. Arts* verwijst patiënt door
2. Deelnemer maakt afspraak
3. Samen beweegplan maken = 

maatwerk
4. Deelnemer probeert uit
5. Opvolging van coach
6. Actieve levensstijl zonder opvolging 

van coach
7. Opvolging van arts

Individuele coaching (per 15’) Groepscoaching (per 15’)

Punten
(84 totaal)

Max. 
persoonlijk
e bijdrage

Vlaamse
terugbetaling

Punten
(84 totaal)

Max. 
persoonlijke

bijdrage

Vlaamse
terugbetalin

g

VT
(Verhoogde 

tegemoetkoming)
- 3 € 1 € 14 - 1 € 0,5 € 4,5 

Niet-VT - 3 € 5 € 10 - 1 € 1 € 4

Online verwijstool

▸Generische verwijsbrief die je zelf maakt

▸Je vult een voorgedrukte verwijsbrief in
•Papieren exemplaren zo dadelijk te verkrijgen

▸Online verwijstool
•Volgende slides

Hoe doorverwijzen?

▸www.bewegenopverwijzing.be
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Printen + meegeven aan patiënt

Contact

Hannah Verhoeven – Logo Mechelen
hannah@logomechelen.be

015/43 63 66

www.logomechelen.be

Platformvergadering ELZ Pallieterland 29/3/2022

Voorstelling Bewegen 
op Verwijzing coaches

Voorstelling Bewegen op 
Verwijzing coaches

• Kathleen Van Ingelghem

• Pieter Mariën

Kathleen Van Ingelghem

• Leerkracht Lichamelijke opvoeding / voedings- en dieetdeskundige
• Lier.kathleen@bewegenopverwijzing.be
• 0495/245 245

”Goed in je vel en fit in het hoofd, dat is de doelstelling. Mensen coachen op weg naar meer energie, daar 
haal ik mijn energie uit.”
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Pieter Marien

• Sport & Bewegen (Thomas More)
• Lier.pieter@bewegenopverwijzing.be
• 0499/254 197

“Mensen zowel fysiek als mentaal zien groeien na het opstellen van een beweegplan zal mij enorm veel voldoening geven!”  

Vragenronde en 
afsluiting/netwerking

Einde

BEDANKT!!!

www.elzpallieterland.be

49 50

51 52


