
CGG AHASVERUS & CGG PASSANT Netwerkbeurs 2020



WAAR 

•Regio Halle-Vilvoorde

•4 vestigingen Ahasverus - 4 vestigingen Passant:

• Asse Dilbeek

• Grimbergen Halle

• Vilvoorde Haacht

• Halle                                      Leuven

www.ahasverus.be www.passant.be

02 80 101 80                02 361 21 28

http://www.ahasverus.be/
http://www.passant.be/


OPDRACHT CGG

Preventie Hulpverlening Herstel 

Tabak, alcohol en andere drugs

Suïcide  

Behandeling van ernstige 

psychische problemen

Individu / Gezin / Relationeel 

T’Atelier, Buddy Ok en de 

Herstelacademie 

 Heeft een eigen infosessie



PREVENTIE 
TAD: Tabak, alcohol en andere drugs (maar ook gokken, medicatie, gamen,…)
 CGG Ahasverus (doelgroep intermediairs)

Seksueel overschrijdend gedrag
 I.T.E.R.

Suïcide
 CGG Passant (heeft ook een eigen sessie op de netwerkbeurs)

Aanbod
Coaching, vorming, supervisie, informatie, advies en consult (en vroeginterventie), 
deskundigheidsbevordering

Doelgroep 
Intermediairs in alle sectoren 

Hoe? 
Op maat met nadruk op beleidsmatige aanpak en lange termijnvisie.



HULPVERLENING 

Behandeling van ernstige psychische en/of psychiatrische problemen

 Individu

 Gezin

 Relationeel



HULPVERLENING 



HULPVERLENING 

VROEGINTERVENTIE
GROEPSAANBOD

INDIVIDUEEL AANBOD

REGULIER AANBOD FORENSISCH AANBOD



VROEG INTERVENTIE – GROEPSAANBOD
Jongerengroep alcohol en drugs – voor jongeren die experimenteel bezig zijn met 
alcohol of drugs, om wie de omgeving zich zorgen maakt

Cursus minder drinken - voor mensen die moeilijkheden ondervinden met hun drinken 
en erover nadenken minder te gaan drinken

Is alcohol drinken een probleem ? – voor mensen die moeilijkheden ondervinden met 
hun alcoholgebruik en/of mensen die problemen ondervinden met overmatige 
drinkers

Familiegroep alcohol – gespreksgroep voor familieleden van mensen met een 
alcoholprobleem

Rebootkamp – kamp voor problematische gamers tussen 15 en18 jaar



VROEG INTERVENTIE – INDIVIDUEEL AANBOD

YUNECO CONNECT

• 14 – 23 jaar

• Gewone aanmeldingsprocedure 

• Voor jonge mensen met verhoogd risico op ontwikkelen van psychiatrische 

problematiek 



HULPVERLENING 

VROEGINTERVENTIE
GROEPSAANBOD

INDIVIDUEEL AANBOD

REGULIER AANBOD FORENSISCH AANBOD



REGULIER AANBOD

Teams per leeftijd 

Kinder- en jongerenteam < 18 jaar
(niet in vestiging Grimbergen)

Volwassenteam 18 - 60 jaar

Ouderenteam > 60 jaar



REGULIER AANBOD 

Werkwijze

• Ambulant – op afspraak

• Tweedelijnsvoorziening (getrapte zorg)

• Voornamelijk via verwijzing

• Multidisciplinaire aanpak (team)

• Multi-methodisch

• Samenwerking - netwerken



REGULIER AANBOD

Tweedelijnsvoorziening  : ‘Personen met ernstige psychische problemen of psychiatrische 
stoornissen of met een risico tot het ontwikkelen van deze stoornissen’ : 

• stemmingsstoornissen
• angstproblemen
• persoonlijkheidsstoornissen
• gedragsproblemen
• hechtingsproblemen
• verwaarlozing
• mishandeling en seksueel misbruik
• middelenmisbruik
• (pre)psychotische stoornissen
• fobische klachten
• identiteitsproblemen
• eetproblemen
• dubbeldiagnose verstandelijke handicap/psychische problemen
•….



REGULIER AANBOD

Procedure 

Onthaalfase – screening 
- Telefonisch contact met cliënt
- (Telefonisch contact met belangrijke anderen)
 doorverwijzing / intake / afsluiting

Fase van uitklaring – intake
- Individueel
- Al dan niet samen met belangrijke andere(n)



REGULIER AANBOD

Kostprijs 

11€ - 4€ - 0€ 

• Gereglementeerde categorieën uniform voor alle CGG in Vlaanderen (decreet)

• De bijdrage mag geen hinderpaal vormen om recht te hebben op hulpverlening

• Bespreekbaar – tijdelijk 



GROEPSAANBOD

Voor een actueel overzicht van ons groepsaanbod, raadpleeg onze website: 
www.ahasverus.be en www.passant.be

ACT

Assertiviteit

Zelfbeeldtraining 

Weerbaarheidstraining 

Agressietraining 

Sociale vaardigheden

Mindfulness

http://www.ahasverus.be/
http://www.passant.be/


CGG IN CORONA-PERIODE

- bereikbaarheid bleef idem

- maximaal ingezet op beeldbellen waar mogelijk (lockdown), indien wenselijk

- paraatheid voor crisissen via Tele-onthaal, zelfmoordlijn, Awel

- via wellweb ondersteunende functie tav deze eerstelijnslijnen – oa chatfunctie



HULPVERLENING 

En dit alles binnen het GGZ netwerk YUNECO, maar ook SaVha.

VROEGINTERVENTIE
GROEPSAANBOD

INDIVIDUEEL AANBOD

REGULIER AANBOD FORENSISCH AANBOD



FORENSISCH AANBOD IN BRUSSEL

I.T.E.R.

 Gespecialiseerde hulp voor (potentiële) daders van strafbare zedenfeiten

www.iter-hulp.be

www.stopitnow.be (0800/200.50) 

www.familievan.be

Psychotherapie-Brug 

 psychotherapie in de gevangenis

http://www.iter-hulp.be/
http://www.stopitnow.be/
http://www.familievan.be/


CONSULTDESK

Consultdesk Vlaams-Brabant

De Consultdesk Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant biedt telefonisch 
advies aan artsen en hulpverleners uit de eerstelijn die kampen met vragen over 
psychische of psychiatrische problemen bij hun cliënten of patiënten. Meer info via 
http://www.consultdeskggz.be/

http://www.consultdeskggz.be/


VRAGEN? 


