
KICK-OFF CONVENTIE
psychologische zorg in de 

eerste lijn

2 maart 2023

Lokaal dienstencentrum De Maretak Aalst



Bedankt! 



Wie mogen we welkom heten vandaag? 

 32 psychologen 

 2 orthopedagogen

 24 sociaal/maatschappelijk werkers

 4 leerlingbegeleiders, 2 ondersteuners, zorgcoördinator school

 1 diëtist

 1 huisarts

 2 apothekers

 Stafmedewerkers, coördinatoren, teamverantwoordelijken, regiodirecteur, 
regisseur lokaal sociaal beleid, (pleegzorg)begeleider… 

Vanuit diverse organisaties/diensten



Programma

 Plenaire introductie (15’)

 Parallelle sessies (60’)

 Introductie - Netwerkpunten GGZ - Toelichting conventie 
“psychologische functies in de eerstelijn”

 Ontmoeting tussen (geconventioneerde) psychologen/orthopedagogen

 Pauze (15’)

 Multidisciplinaire lokale samenwerking (60’)

 Getuigenis (10’)

 Kennismakingstafels (50’)

 Ontmoeting tussen eerstelijnsactoren en (geconventioneerde) 
psychologen/orthopedagogen



Plenaire 

introductie

 Anneleen Baetens – Conventie 

psychologische functies in de eerste lijn 

ELZ Regio Aalst en Dender Zuid

 Kristoff Apers – ELZ Regio Aalst

 Danny Tant – Advies en Coaching GG ADS

 Joke Vrijders – RADAR

 Lynn Delfosse – Psychologenkring Aalst

 Jenna Baert – Conventie psychologische 

functies in de eerste lijn ELZ Panacea en 

Vlaamse Ardennen



Plenaire introductie

 Deze “kick-off conventie” is een 

samenwerking tussen…

 Netwerken Geestelijke Gezondheid

 Het PAKT

 RADAR

 GG ADS

 Eerstelijnszone Regio Aalst



Netwerken Geestelijke Gezondheid

 Algemeen – hervorming van de Geestelijke Gezondheid (GG):

 Organisatie van de geestelijke gezondheid in netwerken

 Netwerken GG voor volwassenen (2010)

 Netwerken GG voor Kinderen en Jongeren (2015)

 Netwerken Zorg aan Geïnterneerden (2018)

 Het doel: ontwikkeling van een globaal en geïntegreerd geestelijke 
gezondheidsbeleid

 Specifiek

 32 netwerken in België waarvan 3 in Oost-Vlaanderen

 Regio Aalst

a. Volwassenen – GG ADS – www.ggzads.be

b. Kinderen en jongeren – RADAR – www.radar.be

→ Één van de meest recente opdrachten: uitrol conventie “psychologische 
functies in de eerstelijn”

http://www.ggzads.be/
http://www.radar.be/




Eerstelijnszone Regio Aalst

• Welkom

• Wie zijn we? Wat doen we?

• Netwerkorganisatie

• Zorgraad

• Samenwerking en afstemming

• Gezondheid en welzijnsbevordering

• Voorstelling team

• Stephanie: coördinator - ontslagmanagement - Babyboon

• Aline: stafmedewerker – communicatie – Zipster

• Petra: administratieve medewerker - financiën - PZON

• Kristoff: stafmedewerker – signalenbeleid - geïntegreerde 

zorg



Eerstelijnszone Regio Aalst



Eerstelijnszone Regio Aalst op de kick-off

 Troeven: samenwerking en communicatie

 Bekendmaking van de conventie

 Informatie verspreiden

 Meer info?

 www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-regio-aalst

 Info@elzregioaalst.be

 Voorjaarsforum

 Donderdag 4 mei 2023

 12u – 14u30

 Cultuurhuis EMotia

http://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-regio-aalst
mailto:Info@elzregioaalst.be


Affiche forum



Evaluatieformulieren

 Evaluatieformulier van deze kick-off zit in jullie goodiebag

 Vul in aan het einde van de netwerklunch en deponeer in de bus! 

Dankzij jouw input kunnen we toekomstige initiatieven nog beter afstemmen 

op de noden in onze regio. Bedankt!



Parallelle sessies

Introductie – Netwerkpunten 
GGZ - Toelichting conventie 

“psychologische functies in de 
eerstelijn”

Ontmoeting tussen 
(geconventioneerde) 

psychologen/orthopedagogen



Introductie

Netwerkpunten GGZ

Toelichting conventie 
“psychologische functies in de 
eerstelijn”



Cijfers psychisch (on)welbevinden

 Gezondheidsenquête: de Belg in het algemeen tevreden over zijn leven

 Nationale Geluksonderzoek: een op de drie Belgen is perfect gelukkig, maar 
een kwart van ons is ongelukkig.

 Er is een gestage toename van mensen met een psychisch onwelbevinden
(29,8%)

 En ook van mensen met een reële kans op een psychische aandoening (15%)

 Een derde van de Belgen wordt persoonlijk geconfronteerd met psychische 
stoornissen in zijn of haar levensloop.

Bron: gezondleven.be



Cijfers klachten en stoornissen

Op jaarbasis heeft ongeveer 1 op 5 

minderjarigen en 1 op 7 volwassenen een 

psychische stoornis

Bron: Zorgnet-Icuro ‘De mythes voorbij’ (Dr. Bruffaerts)



Drempels om te zoeken naar hulp

Bron: Zorgnet-Icuro ‘De mythes voorbij’ (Dr. Bruffaerts)



Belang preventie en vroeginterventie op 

jonge leeftijd

50% ontstaat 

vóór 19 jaar

75% ontstaat 

vóór 27 jaar

Focus op 

preventie 

6 – 12 jarigen



https://www.youtube.com/watch?v=BMRs71eZ7ow

https://www.youtube.com/watch?v=BMRs71eZ7ow


Wat kan ik doen als professional in de 

eerste lijn? 

 Wees alert op signalen en neem ze serieus

 Benoem wat je hoort/ziet/opmerkt - Praat erover

 Vraag door

 Houd zelf contact en/of betrek de omgeving

 Zorg goed voor jezelf

 Zoek, indien nodig, professionele hulp



Online hulp / interessante links

 Voor burgers, professionals en apps-aanbieders

 Onlinehulp-apps.be biedt een overzicht van apps of websites die bedoeld zijn om welzijn of 
geestelijke gezondheid te behouden of verbeteren

 Via de zoek- en filterfuncties kan je snel zoeken op doelgroep of thema. Je ziet dan dadelijk 
welke apps of websites beschikbaar zijn

 Het aanbod bestaat uit ‘gescreende apps of websites’ die helder, toegankelijk en 
betrouwbaar zijn

 www.geluksdriehoek.be – een online coaching platform waar mensen hun mentale 
veerkracht kunnen versterken 

 www.noknok.be (jonger dan 16 jaar) 

https://www.onlinehulp-apps.be/
https://www.onlinehulp-apps.be/screeningskader
http://www.geluksdriehoek.be/
http://www.noknok.be/


Netwerkpunten GGZ

ADVIES EN COACHING

NETWERK GG ADS

PROGRAMMA CROSSLINK NETWERKPUNT & 
CONSULT 

NETWERK RADAR 



Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Aalst Dendermonde Sint-Niklaas

Functie 1: preventie, promotie, 
advies, coaching, 

vroegdetectie, screening en 
ambulante therapie

Advies&Coaching ADS

Conventie 
psychologische zorg in 

de eerste lijn

Transmuraal Zorgpad
suïcide ADS

Functie 2: 
Behandelingsteams in 

de thuisomgeving

Mobiel Team Acute 
Zorg (MTAZ) + 

aanklampende zorg

Mobiel Team 
Langdurige Zorg 

(MTLZ) + 
aanklampende zorg

Functie 3: 
Psychosociale 
Rehabilitatie

Parcoer VZW

HerstelAcademie ADS

Functie 4: 
Residentiële Zorg

Intensieve Diensten

(ID/HIC)

Functie 5: 
Woonvormen



Advies & Coaching ADS



A&C ADS: Oriëntatie/Advies



A&C ADS: 

Oriëntatie/Advies

 Telefonisch

 Per mail

 Hulpverlener of mantelzorger

 Levende sociale kaart

 Intelligente sociale kaart

 Regie blijft in handen van 

hulp/dienstverlener

 Zicht op mogelijkheden

 Antwoord binnen 5 dagen

 Geen toeleiding/versnelde 

doorverwijzing



Praktisch

 Bereikbaarheid:

 Telefonisch

 Permanentie elke werkdag 9.00 uur tot 12.00 uur

 0499/90 49 44

 Per mail:

 advies.coaching@ggzads.be

 www.ggzads.be

 U ontvangt een antwoord binnen de 5 werkdagen –
vaak vroeger en mogelijks een aanvulling in de loop 
van de week.

mailto:advies.coaching@ggzads.be
http://www.ggzads.be/


RADAR

1
32



RADAR-programma's

In Gijzegem

Gratis

Inschrijven kan nog!

via www.radar.be

http://www.radar.be


Netwerkpunt RADAR



RADAR Consult

 ADHD

 Eetstoornissen

 Epilepsie

 Gamen en gokken

 Gender

 KOPP/KOAP

 Psychose

 Slaapstoornisen

 Zelfverwondend gedrag

 ...



Voorstelling conventie “psychologische 

functies in de eerstelijn”



Uitrol conventie

 Opdracht en financiering via FOD Volksgezondheid 

 Uitrol conventie is een opdracht van de netwerken geestelijke gezondheid, 

via de lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden (= eerstelijnszones)

 In Oost-Vlaanderen: samenwerking 3 netwerken

 Operationeel sinds voorjaar 2022 (matchingsprocedure eind april 2022)



Algemeen

Doel? 

De psychologische noden van de burgers worden zo vroeg 

mogelijk opgespoord (vroegdetectie) en op passende wijze 

behandeld (matched care)

Hoe?
 Geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen

 Overeenkomst met een (of meerdere) netwerken GG

 Zelfstandig of in loondienst bij een erkende organisatie



Visie conventie – Public 
Mental Health benadering

 Aanbod afstemmen op de 
epidemiologie van de bevolking

 Focus op vroeginterventie, kinderen 
en jongeren

 Verlagen unmet need/onbehandelde 
stoornissen (57 – 69%)

 Ambitie = daling unmet need + 
verkorting tijd tussen ontstaan PP en 
behandeling ervan

 Vindplaatsgericht

 Geïntegreerd: 80 % van de personen 
met psychische problemen krijgen 
aangepaste en geïntegreerde zorg die 
lokaal en in samenwerking met alle 
betrokken actoren wordt aangeboden 
op de eerste lijn



Public Health – TED Talk Prof. Bruffaerts

‘De Mythes voorbij’

https://youtu.be/Pa-zeVXg014

https://youtu.be/Pa-zeVXg014


Algemeen

Voor wie? 

 Voor “alle burgers” met milde tot matig ernstige psychische klachten en in 

het bijzonder voor de meest kwetsbare burgers 

 Focus op “unmet need” en prioritaire doelgroepen (zie slide 7)

Hoe aanmelden? 

 Geen verwijsbrief nodig

 Rechtstreeks of via de huisarts/andere diensten

 Overzicht bestaand aanbod KP/KO Oost-Vlaanderen via www.psy-ovl.be (nu 

enkel individueel aanbod) 

http://www.psy-ovl.be/




Algemeen

Kostprijs voor de cliënt (remgeld)
 0 euro voor de eerste sessie

 4 (VT)- 11 euro voor een individuele sessie

 2,5 euro voor een sessie groepsaanbod



Algemeen

Aanbod? 

Twee psychologische functies in de eerstelijn

 Eerstelijnspsychologische zorg (ELP)

 Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ)

Andere opdrachten

 Oriëntatie en advies/consult/coaching aan eerstelijn

 Nog niet operationeel

 Intervisie/vorming aan eerstelijn

 Nog niet operationeel

 Gemeenschapsgerichte groepsinterventies

 (Geïndiceerde preventie), grote groepen >15 personen, bijv. stress, veerkracht, slaap…

 In ontwikkeling – CLB’s konden hier al op intekenen in het kader van klasgericht aanbod voor 
kinderen en jongeren



1) Eerstijnspsychologische zorg (ELP)

Wat?

 Kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies, 

oplossingsgericht

 Voor mensen met een gerichte en behapbare hulpvraag

 Gericht op herwinnen algemeen psychisch welbevinden en/of oriëntatie in 

hulpverleningslandschap, voor mensen die vaardigheden willen versterken

Waar en hoe?

 Individuele of groepssessies

 Kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook via "outreaching" (in 

de directe omgeving van de cliënt) of via video

Hoeveel sessies?

 Volwassenen (vanaf 15 jaar) recht op 8 individuele sessies en/of 5 groepssessies

 Kinderen en jongeren (tot 23 jaar) recht op 10 individuele sessies en/of 8 

groepssessies



2) Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ) in de 

eerste lijn

Wat?

 Gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door onderliggende psychische

problemen.

 Voor mensen die bepaalde zaken willen verwerken, aanvaarden of aanpakken en die een verdiepend inzicht

willen krijgen in hun eigen problemen/functioneren of hoe ze in elkaar zitten.

 Voor mensen op zoek naar een psycholoog die gespecialiseerd in een bepaalde problematiek (bijv. ASS,

trauma…)

Waar en hoe?

 Individuele of groepssessies

 In het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, maar ook via "outreaching" (in de directe omgeving

van de patiënt) of via video.

Hoeveel sessies?

 Volwassenen (vanaf 15 jaar) recht op max. 20 individuele sessies (gemiddeld 8) en/of max. 12 groepssessies.

 Kinderen en jongeren (tot 23j) recht op max. 20 individuele (gemiddeld 10) en/of max. 15 groepssessies.
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Primary mental health care

Specialized mental health care

K&j:

Individuele sessie: gem. 10, max. 20

Groepssessie: max. 15 (+1 ind. ervoor/erna)

Volw:

Individuele sessie: gem. 8,max. 20

Groepssessie: max. 12 (+1 ind. ervoor/erna)

Gespecialiseerde psy functie

Eerstelijnspsychologische functie

K&j:

Individuele sessie: max. 10 

Groepssessie: max. 8 (+1 ind. ervoor/erna)

Volw:

Individuele sessie: max. 8

Groepssessie: max. 5 (+1 ind. ervoor/erna)

• Cumulatie van 

individueel aanbod

en groepsaanbod is

mogelijk gemaakt

(januari 2023)

• 1 psy/ortho kan 2 

functies uitoefenen

Uitzonderlijk 1 sessie extra* 

Zorgaanbod



Zorgaanbod - cumulatie

Eerstelijn

Maximum 10 

individuele sessies, 

of

Maximum 8 

groepssessies, of

Eerstelijn

Maximum 18 individuele en groepssessies 

waarvan maximum 10 individuele 

sessies, of

Eerstelijn + 

Gespecialiseerde

Maximum 10 eersteelijn individuele sessies 

+ Maximum 15 gespecialiseerde 

groepssessies

Gespecialiseerde

Gemiddeld 10 

individuele sessies 

(maximum 20), of

Maximum 15 

groepssessies, of

Gespecialiseerde

Gemiddeld 10 individuele sessies (maximum 

20) + maximum 15 groepssessies, of

Gespecialiseerde + 

Eerstelijn

Gemiddeld 10 gespecialiseerde individuele 

sessies (maximum 20) + maximum 8 

eerstelijn groepssessies

Eerstelijn
Maximum 8 

individuele sessies, of

Maximum 5 

groepssessies, of

Eerstelijn

Maximum 13 individuele en groepssessies 

waarvan maximum 8 individuele sessies, of

Eerstelijn + 

Gespecialiseerde

Maximum 8 eerstelijn individuele sessies + 

Maximum 12 gespecialiseerde groepssessies

Gespecialiseerde

Gemiddeld 8 

individuele sessies 

(maximum 20), of

Maximum 12 

groepssessies, of

Gespecialiseerde

Gemiddeld 8 individuele sessies (maximum 20) 

+ maximum 12 groepssessies, of

Gespecialiseerde + 

Eerstelijn

Gemiddeld 8 gespecialiseerde individuele 

sessies (maximum 20) + maximum 5 eerstelijn

groepssessies

In een netwerk kinderen en jongeren 

(t.e.m. 23 jaar)
In een netwerk volwassenen (vanaf 15j)



Vindplaatsen

 Vindplaatsen worden binnen de conventie omschreven als laagdrempelige en toegankelijke 

plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Het zijn niet-

stigmatiserende plaatsen waar de burger regelmatig aanwezig is voor een ander doeleinde dan 

psychische gezondheid. Binnen de conventie worden deze plekken ingezet om psychologische 

hulpverlening dichter bij burgers te brengen die hier anders moeilijker toe zouden komen.

Bijv. JAC, huisartsenpraktijk, buurtcentrum, lokaal dienstencentrum, jeugdhuis… 

 Voordelen: bekend gezicht, nauwe samenwerking met psycholoog/orthopedagoog

 Belangrijke voorwaarde: brede toegankelijkheid, aanbod naar (buurt)bewoner en niet enkel eigen 

cliënteel 

 We zijn nog op zoek naar bijkomende vindplaatsen

 Altijd welkom om een engagement in te dienen, dit kan via: https://forms.gle/Exum7NkeAxJXcJz

https://forms.gle/Exum7NkeAxJXcJzK9


Inzet intercultureel bemiddelaars

 Geconventioneerde KP/KO kunnen gratis gebruik maken van intercultureel 

bemiddelaars

 Met behulp van internetverbinding en een laptop (of tablet) kan men via een 

beveiligd platform een afspraak met een intercultureel bemiddelaar maken



Cijfers Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

 Meer dan 340 geconventioneerde KP/KO werkzaam op meer dan 360 unieke 

locaties

 Samen goed voor

 Wekelijks meer dan 3000 individuele psychologische sessies

 +/- 84 verschillende groepstrajecten in het voorjaar van 2023 



Stavaza ELZ Regio Aalst

 41 geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen, op 46 locaties

 20 KP/KO gaan aan de slag met kinderen en jongeren (t.e.m. 23 jaar)

 27 KP/KO gaan aan de slag met volwassenen (vanaf 15 jaar) 

 14 geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen gaan aan de slag 
op één of meerdere vindplaatsen*

*(voor een gedeelte van / het volledige toegekende contingent, voor individueel aanbod en/of 
groepsaanbod) 

 Wervingsreserve sinds december 2022 – januari 2023 voor KP/KO die met 
volwassenen aan de slag gaan, voor kinderen en jongeren is er nog ruimte 
voor ELP



Stavaza ELZ Regio Aalst

 Op basis van beschikbare budget en contractueel toegekende uren (sessies)

 Samen goed voor 437 ELP en GPZ sessies/week voor zowel kinderen, jongeren 

als volwassenen in ELZ Regio Aalst

 134 uren ELP en GPZ sessies/week voor kinderen en jongeren (t.e.m. 23 jaar)

 303 uren ELP en GPZ sessies/week voor volwassenen (vanaf 15 jaar)



www.psy-ovl.be

http://www.psy-ovl.be/


www.psy-ovl.be



Naar een aangepaste website! 



Stavaza ELZ Regio Aalst

 Organisaties die actief zijn binnen het project en KP/KO in loondienst hebben 

aangesteld

 CGG ZOV: GPZ aanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

 A.S.Z. Aalst: GPZ aanbod voor kinderen, jongeren en kwetsbare ouders in het kader 

van perinatale mentale gezondheid

 Vrij CLB Aalst: ELP aanbod voor kinderen en jongeren 

 Groepspraktijk Apeiron: ELP en GPZ aanbod voor trauma- en stressklachten voor 

volwassenen

 De Hoofdzorg (i.s.m. lokaal bestuur Denderleeuw): ELP aanbod voor volwassenen 



Vindplaatsen

Lopende (en potentiële) 
samenwerkingen in ELZ Regio 
Aalst 

Huisartsenpraktijk; 3

CLB; 2

AZ; 2

LDC; 2

Huis van het Kind; 1

Ontmoetings-/ 
activiteitenhuizen; 4

OCMW / Sociaal 
Huis; 2

CAW; 1

WGC; 1

WZC; 2

Multidisciplinaire 
groepspraktijk; 2

Type vindplaatsen ELZ Regio Aalst

Huisartsenpraktijk CLB

AZ LDC

Huis van het Kind Ontmoetings-/ activiteitenhuizen

OCMW / Sociaal Huis CAW

WGC WZC

Multidisciplinaire groepspraktijk



Lopende (en potentiële) samenwerkingen met 
vindplaatsen in ELZ Regio Aalst

Vrij CLB Aalst (EO) en 
betrokken scholen

A.S.Z. Aalst

(EO)

Huis van het Kind 
Aalst

Lokaal 
dienstencentrum

De Maretak

Huisartsenpraktijk 

De Windmolen 150 
Haaltert

Huisartsenpraktijk 
Weyvelt

Hofstade

Huisartsenpraktijk 
Lede

O.L.V. Aalst -
Slaapkliniek

Gezondheidshuis 
Lede –

multidisciplinaire 
groepspraktijk

SKOG Aalst -
multidisciplinaire

groepspraktijk
OCMW Denderleeuw OverKophuis Aalst*

CAW-Huis Aalst*
Ontmoetingshuis De 

Palaver 
Denderleeuw*

‘t Kasteeltje
Denderleeuw*

Ontmoetingshuis De 
Brug Aalst*

Wijkgezondheids

centrum Daenshuis 
Aalst*

Woonzorgcentrum 
OLV Ten Rozen Aalst* 

(in het kader van 
groepsaanbod)

Woonzorgcentrum 
Sint-Anna Haaltert*

(in het kader van 
groepsaanbod)

Lokaal
dienstencentrum ‘De 
Dendervallei’ Aalst*

Sociaal Huis Haaltert*
GO! CLB Dender 
(hoofdvestiging

Aalst)*

*Nog op zoek naar een ‘match’ met één of meerdere KP/KO voor individueel en / of groepsaanbod (als werkplaats)



Enkele praktijkvoorbeelden

 Huis van het Kind Aalst: samenwerking met zelfstandig psycholoog in opstart ikv individueel 
ELP aanbod lagere schoolkinderen en samenwerking met psycholoog CGG ZOV in het kader 
van groepsaanbod (zie volgende slides)

 Vrij CLB Aalst en betrokken scholen (lager en secundair): individueel ELP aanbod in opstart 
via twee psychologen in loondienst die ook outreachend op scholen aan de slag gaan

 A.S.Z. Aalst: individueel GPZ aanbod via psycholoog in loondienst voor kinderen en kwetsbare 
ouders in het kader van perinatale mentale gezondheid

 Lokaal dienstencentrum De Maretak: individueel GPZ aanbod via samenwerking met 
psycholoog CGG ZOV in loondienst voor kwetsbare ouderen, mantelzorgers…

 Huisartsenpraktijk Weyvelt: individueel ELP & GPZ aanbod en groepsaanbod rond piekeren 
voor (jong)volwassenen via zelfstandig psycholoog

 Huisartsenpraktijk De Windmolen 150: individueel ELP aanbod voor volwassenen via 
zelfstandig psycholoog

 …



Groepsaanbod ELZ Regio Aalst - Voorjaar 2023

Titel en thema Doelgroep Aanmelden/meer info

Wegwijzers in het 

ouderlandschap

Prille ouders die 

zoekende zijn in hun 

ouderschap, helpen 

dragen in en bij deze 

zoektocht. 

Een belangrijk doel is om 

te komen tot meer 

herkenning en inzichten 

in wat er speelt in deze 

periode. 

Ouders die een eerste 

kind verwachten eind 

oktober 2023, en 

ondersteund willen 

worden in hun zorgen en 

vragen omtrent het 

ouderschap

Sara Casalin

sara@praktijkumane.be

0478 96 66 44 

Locatie en data nog te 

bepalen

mailto:sara@praktijkumane.be


Groepsaanbod ELZ Regio Aalst - Voorjaar 2023

Titel en thema Doelgroep(en) Aanmelden/meer info

Pak krijgen op piekeren 

Aanleren van 

vaardigheden om 

piekeren te leren 

doorbreken en om 

negatieve 

gedachtenspiralen weer 

onder controle te leren 

krijgen. 

Voor jongeren en 

jongvolwassenen van 16 

t.e.m. 25 jaar

met piekerklachten 

Voor volwassenen van 26 

t.e.m. 60 jaar met 

piekerklachten

Annie Props

dr.annie.props@skynet.be

0496 39 93 50

Huisartsenpraktijk 

Weyvelt Hofstade

Data nog te bepalen

mailto:dr.annie.props@skynet.be


Groepsaanbod ELZ Regio Aalst - Voorjaar 2023

Titel en thema Doelgroep Aanmelden/meer info

Oudertraining “Zet jezelf even 

op pauze”

Er zijn heel wat uitdagingen en 

hindernissen die opvoeden 

stressvol kunnen maken. Deze 

stress beïnvloedt de manier 

waarop je reageert op het gedrag 

van je kind. Vaak lukt het op zo’n 

moment niet om de ouder te zijn 

die je eigenlijk zou willen zijn. 

Tijdens deze actieve sessies leer 

je mindfulnessvaardigheden toe 

te passen op jezelf en op de 

manier waarop je jouw kind 

opvoed.

Voor ouders en opvoeders van 

kinderen lager onderwijs

www.huisvanhetkind.be

(+ doorklikken op ‘info-avonden’)

Door Isabella Huygens (CGG ZOV) 

i.s.m. Lieselot Malfroy (Huis van 

het Kind)

Huis van het Kind Aalst

17 – 24 april

8 – 15 – 22 mei

5 juni

15 september

Telkens van 19u tot 20.30u

http://www.huisvanhetkind.be/


Groepsaanbod ELZ Regio Aalst - Voorjaar 2023

Titel en thema Doelgroep Aanmelden/meer info

Psycho-educatieve oudertraining 

voor jongeren met een 

eetstoornis

Een oudertraining ontwikkeld door 

Eetexpert. 

Wat zijn eetstoornissen? Welk 

effect heeft eetstoornissen op ons 

als ouders en gezin? Hoe ga je om 

met alle emoties? Wat met 

tafelmomenten?

Het doel is: De kennis vergroten 

over eetstoornissen, Begrip voor 

hun kind vergroten Verbeteren van 

vaardigheden in het dagelijks 

leven. 

Voor ouders van een jongere (+12 

jaar) met een (vermoeden van) 

een eetstoornis

Isabella Huygens 

Isabella.huygens@zov.be

0472 24 19 97 

Veerle Roggeman 

Veerle.roggeman@zov.be

0472 54 07 25

CGG ZOV vestiging Aalst en dienst 

pediatrie O.L.V. Aalst

27 februari, 6 maart,13 maart, 20 

maart, 27 maart, 3 april 

Telkens van 18u tem 20u 

mailto:Isabella.huygens@zov.be
mailto:Veerle.roggeman@zov.be
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Anti-piekertraining

- wat verstaan we onder piekeren 

- zich zorgen maken versus 

rumineren 

- hoe piekeren in zijn werk gaat 

- negatieve gevolgen van piekeren 

- waarom piekeren? 

- cognitieve coping met negatieve 

gevoelens en gedachten -

neurobiologie van piekeren

Via cognitieve gedragstherapie en 

mindfulness 

Jongvolwassenen en 

volwassenen die overmatig

piekeren

Hashini Amarasekara

psycholoog.hashini@gmail.com

0493 43 58 93

Locatie en data nog te bepalen 

(regio Denderleeuw)

mailto:psycholoog.hashini@gmail.com
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Rots en Water training

De doelstelling is het bevorderen 

van een positieve ontwikkeling 

van sociale en emotionele 

competenties en het voorkomen 

en/of verminderen van 

problemen op het 

intrapersoonlijke domein (hoe 

zien kinderen zichzelf) en het 

interpersoonlijke domein (hoe 

gaan kinderen met elkaar om) bij 

kinderen en jongeren.

Voor kinderen van 7-11 jaar Gwen Taylor

gwen@hetfluisterendoor.be

0476 55 30 18

Locatie en data nog te bepalen

mailto:gwen@hetfluisterendoor.be


Vragen? 



Vragen en info 

 Algemene vragen/info

Info.conventie@psy-ovl.be

 Regio gebonden vragen/info

Anneleen Baetens – ELZ Regio Aalst en Dender Zuid – 0490 11 57 50 

anneleen.baetens@psy-ovl.be

mailto:Info.conventie@psy-ovl.be
mailto:anneleen.baetens@psy-ovl.be


PAUZE 

Neem gerust een kijkje op de 

tafels met flyers en folders! 

Check ook de posters! 



Multidisciplinaire 

lokale samenwerking

 Getuigenis – multidisciplinaire 

en intersectorale 

samenwerking (10’)

 Kennismakingstafels

 Ontmoeting tussen 

eerstelijnsactoren en 

(geconventioneerde) 

psychologen/orthopedagogen 

(50’)





Getuigenis

 Rollen toewijzen

 Cliënt zelf

 Huisarts

 Thuisverpleegkundige

 Woonassistent serviceflat

 Begeleider dagverzorgingscentrum

 Psycholoog

 Reflecteren over de volgende vragen

 Wat heeft de samenwerking voor jou opgebracht?

 Stel je deze situatie voor als er niet werd samengewerkt, wat waren de gevolgen 
voor jou? 



Waarom (meer) samenwerken rond 

geestelijke gezondheid? 

Hulpverlener(s)
Cliënt & 
context







Kennismakingstafels

Doelstelling: 

Ontmoeting tussen eerstelijnsactoren en (geconventioneerde) 
psychologen/orthopedagogen

Hoe:

 Aan hoge tafels

 5 – 6 personen per tafel

 Psychologen/orthopedagogen blijven staan aan tafel (alleen of per twee) – de 
eerstelijnsactoren schuiven door – blijf niet steeds bij hetzelfde groepje staan, zo 
leer je meer mensen kennen! 

 Wissel om de 7 minuten – GELUIDSSIGNAAL! – 7 sessies in totaal

 Psychologen/orthopedagogen hebben een kleursticker op hun naamkaartje

 Roze: kinderen en jongeren

 Groen: volwassenen

 Blauw: beide



Kennismakingstafels

Twee centrale vragen:

 Stel jezelf voor in 2-3 zinnen 

 Hoe zie jij jezelf samenwerken met diegene die bij jou aan tafel staat rond 
geestelijke gezondheid / psychologische zorg? 

 Hoe wil ik zelf in contact treden met anderen? 

 Hoe wil ik aangesproken worden door anderen? 

 Wat werkt er voor mij? 

 Wat heb ik hier voor nodig?

Schrijf conclusies neer en deponeer in bus: 

 Kaartjes op de tafels

 Noden, behoeften

 Acties

 Suggesties



Afronding

 Evaluatieformulier niet vergeten invullen! 

 Jullie ontvangen morgen een mail met de presentatie en de

deelnemerslijst + contactgegevens (enkel indien toestemming werd gegeven) 



Hartelijk

bedankt! 
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