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Yuneco mobiele crisis -

en care team

An-Sofie Nieuwdorp Jan Goossens

Yuneco Crisis- en Care medewerker Halle – Vilvoorde Yuneco Crisis medewerker Halle - Vilvoorde

Algemene situering

 Yuneco is het netwerk en samenwerkingsverband tussen verschillende 

partners betrokken bij de geestelijke gezondheid van alle kinderen en 

jongeren wonend in de provincie Vlaams-Brabant

 Richt zich vnl. op kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) met een psychische of 

psychiatrische stoornis en hun context

 Aandacht voor de scharnierleeftijd 18 -23 jaar 

Het netwerk 

 In gezamenlijke regie en 

verantwoordelijkheid.

Zorgprogramma's Yuneco

 Zorgprogramma’s

 Yuneco Crisis

 Yuneco Care 

 Care 

 Combi

 Vluchtelingen

 For-Care 

 Casemanagment

 Yuneco Connect

 Yuneco Caro ( in ontwikkeling )

Yuneco Crisis

Zorgprogramma Yuneco Crisis 

 Kortdurende crisishulp aan kinderen, jongeren en hun context bij acute psychische en
kinder/jeugdpsychiatrische crisissen

 Draaglast de draagkracht van het systeem overstijgt

 Er is een duidelijk persoonlijk component van ernstig psychisch of psychiatrisch lijden bij de jongere
aanwezig

 Voor kinderen en jongeren van 0- 18 jaar

 Met aandacht voor transitieleeftijd

 geen exclusiecriteria

 Verschillend van een urgentie = levensbedreigend en vraagt om een dringend antwoord.
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Zorgprogramma Yuneco Crisis

 Integratie met het bestaande crisisaanbod 

 Samenwerking met crisisnet integrale jeugdzorg en CMP

 Aanmeldingen via CMP

 Streven naar een aanbod dat het best aansluit bij de vraag van de jongere en hun 

context

Ambulant op het CGG

Outreachend en mobiel (max. 4 weken)

Ziekenhuisopname (max. 14 dagen)

Zorgprogramma Yuneco Crisis

 Vrijwillige hulpverlening 

 Het momentum van de crisis zoveel mogelijk benutten om krachten te mobiliseren in 

de omgeving van de jongere 

 Interventies die er op zijn gericht om de zelfredzaamheid van het netwerk rond de 

jongere te versterken en te activeren

 Oplossingsgericht 

De jongere

 Vertrekkende vanuit de vraag van de jongere

 'Hoe kan ik jou helpen?‘

 verwachtingen expliciteren en doelen afbakenen

 Jongeren moeten het gevoel hebben mee te kunnen beslissen in het te volgen traject

 Vertrekkende vanuit de veerkracht en de sterkte van de jongere

De jongere

 Doelgericht werken

 Samen bedenken van haalbare en concrete doelen

 Psycho-educatie

 Hoop en perspectief bieden

 Wegnemen van drempels naar vervolghulpverlening

Het gezin en familie

 Ouders bij de hulpverlening betrekken is noodzakelijk en heeft vele voordelen

 Ze zijn de belangrijkste informanten over de jongere

 Inzetten op een gedeeld plan

 Psycho-educatie; ontstaan van suïcidegedachte, 

waarom stelt de jongere bepaald gedrag, hoe nu 

verder, … Leidt tot een beter begrip.

 Gezinsgesprekken 

 Verbindend werken als tegenwicht tegen negatieve 

interactiepatronen

 Communicatie binnen het gezin herstellen

 Samen op zoek gaan ….

 Bevragen van de noden van de andere gezinsleden 

Ruimere context 

 Samen op zoek gaan naar aanwezige hulpbronnen buiten het gezin,

 Invullen van vrije tijd (flexbudget)

 Ruimere familie 

 school

 Buren

 Positieve ervaringen creëren 
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De school 

 Terugkeer en opvang van de jongeren wordt besproken en goed voorbereid

 Terugkeer is er op gericht de jongere zo gewoon mogelijk de schoolperiode te laten 

doorlopen

 Concrete aanspreekpunten en hulpmogelijkheden aanbieden

 Creatief nadenken over alternatieven wanneer een normaal schools traject niet meer 

mogelijk is,

Hulpverleningsinstanties

 Werken vanuit netwerkgedachte

 Bij voorkeur blijft de aanmelder dan ook betrokken doorheen het traject 

 Naast elkaar staan en samen werken

 Bereidheid om mekaar te ondersteunen of taken over te nemen

 ‘Zorg’ voor een degelijke informatie overdracht

 Allemaal rond de tafel

Veel voorkomende aanmeldingen

 Intensieve begeleiding nodig na crisisopname

 Suïcide dreiging/onverklaarbare agressie uitval waar volgens huidige hulpverlening 

extra (intensieve) hulp nodig is, of waar nog geen hulpverlening betrokken is

 Acuut schoolverzuim omwille van depressieve klachten

 Vraag naar inschatting opname

Mobiel team Yuneco crisis

 4,3 VTE

 Multidisciplinair team / wekelijkse teamvergadering 

 Ondersteund door Netwerkpsychiater Dr. Sanneke Wilson en 
zorgcoördinator

 Asse: An-Sofie Nieuwdorp, Laura Boeykens

 Halle: Inna Katnelson, Elke Carlier, Isabelle Vrijders 

 Vilvoorde: Marijke Vanbilloen, Jan Goossens, Fien Bonte  

+ 10% CGG inzet

Yuneco Care 

Zorgprogramma Yuneco Care 

Y
u

n
e

c
o

 C
a

re
 

Care

Combi

For Care 

Vluchtelingen

Casemanegement
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Team Care 

 5,5 VTE

 Ondersteund door Netwerkpsychiater Dr. Sanneke Wilson en zorgcoördinator Begga Van De 
Velde

 Care: Elke Carlier, Jade Neeskens, Ina Katnelson, Eline Segers, Lisa Liekens, An-Sofie 
Nieuwdorp en Fien Bonte

 Combi: An-Sofie Nieuwdorp, Lisa Liekens

 Vluchtelingen: Karlien Verstegen

 For Care: Inna Katnelson , Jade Neeskens 

 Casemangement; Klara Smout , Eline Segers

Zorgprogramma Yuneco Care 

Kwetsbare en moeilijk bereikbare jongeren met een complexe en ernstige 
GGZ – problematiek, die niet (meer) tot bij de nodige hulpverlening raken.

Grote bezorgdheid voor de verdere ontwikkeling van het kind/de jongere

Het traject is in die mate vastgelopen dat de huidige hulpverlening zelf geen 
initiatief meer kan nemen en/of bedenken en het huidige aanbod niet 
voldoet

De overtuiging dat de hulp zoals ze momenteel georganiseerd is, te kort 
schiet

Zorgprogramma Yuneco Care 

 Expertise van verschillende diensten is nodig

 Langdurig en aanklampend aanbod 

Het creëren van een persoonlijk en professioneel dragend netwerk voor de 

jongere.

Toeleiden naar de bestaande hulpverlening 

GEEN therapie aan huis, wel therapeutisch proces aangaan

Zorgprogramma Yuneco Care 

 Fase 1: Verkenning 

 gezin leren kennen, jongere leren kennen 

 verkennen hulpverleningscontext

 Samenbrengen in een zorgoverleg 

 Fase 2 en 3: opstellen en implementeren van het plan

 Fase 4: afronding

 Toewerken naar een afronding

 Follow-up plannen

Plan opstellen Plan evalueren 

Plan toepassen Plan aanpassen

Yuneco Combi

 Hulpverlening aan kinderen en jongeren met een dubbel diagnose (GGZ factor in 

combinatie met een verstandelijke beperking):

 Toe leiden naar bestaande hulpverlening

 Kortdurende therapeutische interventies bieden in geval van ontbrekend aanbod

 Bestaande hulpverlening helpen met integratie van deze kinderen en jongeren

 Consultfunctie naar organisaties

 Coördinatie van afstemming netwerk

Yuneco For - Care

 Justitiële jongeren met forensische problematiek (VOS en MOF)

 Voortrajecten Fordulas

 Motivationeel traject

 Mogelijke behandeldoelen voor opname exploreren en formuleren

 Diagnostiek:

Psychiatrische problematiek verder uitklaren

Forensische problematiek verder uitklaren

Exclusiecriteria Fordulas uitklaren

 Nazorgtrajecten Fordulas

 Focus op reïntegratie

Geleerde tijdens opname vasthouden in (thuis)context
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Yuneco Vluchtelingen

 Doelgroep: recente migratieachtergrond

 Aanbod: consult of traject

 Doel:  Toeleiden naar en drempels naar hulpverlening proberen weg te werken 

 Mogelijke drempels bij gezin/jongere

 Niet vertrouwd zijn met westerse hulpverlening

 Stigma tov psychische hulpverlening, taboe rond “gek zijn”

 Ontbreken van een netwerk dat doorverwijzing ondersteunt

 Andere kijk op oplossing vanuit cultuur/gemeenschap

 Mogelijke drempels bij hulpverleningsinstantie

 Taal en werken met tolken

 Handelingsverlegenheid

 Niet vertrouwd met andere culturele kaders

 Netwerk in kaart brengen en indien nodig uitbreiden België/thuisland 

Casemanagement: Kwetsbare jongeren: 

Omringen met zorg?

Jongere 

PAPA

HUISARTS

OPNAME psychiatrie

PSYCHOLOGE CGG

PSYCHIATER

CLB
PLEEGZORG

TIME-OUT VAPH

PLEEGOUDERS

ZORGCÖÖ school

Consulente
JEUGDRECHTBANK

CONTEXTBEGELEIDER

MAMA

Broer en zus

Beste 
vriend

Opzet casemanagement

ZORGPLAN
- Participatie

- Communicatie
- engagement

PAPA

HUISARTS

OPNAME psychiatrie

PSYCHOLOGE CGG

PSYCHIATER

CLB

PLEEGZORG

TIME-OUT VAPH

PLEEGOUDERS

ZORGCÖÖ school

Consulente
JEUGDRECHTBANKCONTEXTBEGELEIDER

MAMA

JONGERE CASEMANAGER

Broer

Wat we vooral ook doen 

 Op maat van de jongere spreken 

 Creatief zijn 

 Out of the box denken 

 Soms meer doen en minder taal

 wandelen, dansen, tekenen, ijsjes eten, slijm maken, hond wandelen, cake bakken, 
samen op sociale media zitten, liedjes luisteren, autorijden met karaoke

 Op zoek naar succeservaringen, zoeken naar plezier, dingen die wél lukken. Altijd 
beginnen vanaf niveau ‘samenzijn’ en van daaruit opbouwen.

Website Yuneco

www.yuneco.be

Hoe ons contacteren?

 Crisismeldpunt Vlaams Brabant 078 050038

 In geval je wilt weten wat mogelijkheden zijn binnen crisisaanbod van 
zowel Yuneco als  Jongerenwelzijn

 Algemene crisismail: 

crisis@yuneco.be

Voor alle vragen aangaande crisisaanmeldingen

 Algemene caremail:

yunecocare.halle-vilvoorde@yuneco.be

Voor alle vragen aangaande care aanmeldingen

http://www.yuneco.be/
mailto:crisis@yuneco.be
mailto:yunecocare.halle-vilvoorde@yuneco.be

