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Opdracht CGG

Behandeling van 
ernstige psychische 
problemen
Individu / Gezin / 
Relationeel 

Behandeling van 
ernstige psychische 
problemen
Individu / Gezin / 
Relationeel
Alianza 



Waar?

CGG Ahasverus 

Regio Halle Vilvoorde 

Vestigingen in:

• Asse

• Halle

• Vilvoorde

• Grimbergen

www.ahasverus.be

02/80.101.80

CGG PassAnt

Regio Vlaams-Brabant

Vestigingen in:

• Halle

• Dilbeek

• Leuven

• Haacht

www.passant.be

02/361.21.28

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


HULPVERLENING

Behandeling van ernstige psychische problemen

→ Individu

→ Gezin

→ Relationeel





HULPVERLENING

VROEGINTERVENTIE EN VDIP
* GROEPSAANBOD

* INDIVIDUEEL AANBOD

REGULIER AANBOD FORENSISCH AANBOD













HULPVERLENING

VROEGINTERVENTIE 
EN VDIP

REGULIER AANBOD FORENSISCH 
AANBOD



Regulier aanbod
CGG Ahasverus:

• Kinder- en jongerenteam < 18 jaar

(niet in vestiging Grimbergen)

• Volwassenteam 18 - 60 jaar

• Ouderenteam > 60 jaar

CGG PassAnt:

• Kinder- en jongerenteam schoolgaand

• Volwassenteam werkend

• Ouderenteam > 60 jaar



Regulier aanbod

• Ambulant – op afspraak

• Tweedelijnsvoorziening (getrapte zorg)

• Voornamelijk via verwijzing

• Multidisciplinaire aanpak (team)

• Multi-methodisch

• Samenwerking - netwerken



Regulier aanbod

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

• 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

• Intake team – beslissing

- Wachtlijst (geen uitspraak over tijd)

- Doorverwijzing

* Privé

* Psychiater

• Behandelfase – therapeutisch traject

- Individueel

- Groep



Regulier aanbod

Multidisciplinair en multi-methodisch

• Psychiatrisch: diagnosestelling, ev. medicamenteuze behandeling

• Sociaal-maatschappelijk – gerichte toeleiding i.f.v.

- Juridische/sociale vragen: scheiding, budgetbegeleiding, huisvesting,…

- Tewerkstelling: WerkWerkt, Perron 70,…

• Psychotherapeutisch

- (Cognitieve) gedragstherapie

- Systeemtherapie (individueel of koppel/gezin)

- Psychoanalytische therapie (CGG Ahasverus) / Speltherapie (CGG PassAnt)

- Specifieke behandelvormen (EFT, EMDR,…)



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 



Regulier aanbod

Ouderenwerking

• Jongere senioren (< 75) met nieuwe GGZ problematiek

• Oudere senioren  (> 75) met GGZ problemen ten gevolge van 

toenemende biopsychosociale kwetsbaarheid

• Ouderen met “historiek” in de GGZ

Beperkt outreachend

• Samenwerking met WZC 

• Huisbezoeken



Groepsaanbod

Voor een actueel overzicht van ons groepsaanbod, raadpleeg onze websites:

www.ahasverus.be

www.passant.be

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


Groepsaanbod CGG PassAnt
Groepstherapie Ik & de Ander 5 - 6e leerjaar

• Sociale vaardigheidstraining

• Tweewekelijks

• 10 sessies

• Na inschatting ook 4e leerjaar mogelijk

• Intake, Terugkomdag en evaluatiegesprek

• 2 ouderavonden

• Mogelijkheid tot schooloverleg

• Doorverwijzen via www.passant.be of 02/361.21.28

http://www.passant.be/


PROJECTEN CGG PassAnt

ALIANZA GEESTIG GEZOND 

SPORTEN



Alianza

• Project ingebed in de kinderen en jongerenwerking 

• Voor ouders in een hoogconflictscheiding

• Systeemtheoretische achtergrond

• Focus =  het ouderschap. 

- We spreken met één ouder (niet als ex-partner) 

- over zijn/haar ouderschap

- én over zijn/haar kind en wat zijn/haar kind van hem/haar nodig 

heeft



Alianza
Vrijwillige individuele oudertherapie, parallel aan elkaar

• Vrijwillig: ouder kiest zélf voor deze vorm van hulpverlening, we 

vragen een minimale motivatie

• Individueel: we werken met 1 ouder individueel en focussen op 

zijn/haar ouderschap en ouder-kind relatie

• Oudertherapie: het is een therapeutisch proces, waarin de ouder 

aangespoord wordt om over zichzelf  en het eigen ouderschap na te 

denken

• Parallel: eventueel komen beide ouders in therapie. Dit zijn parallelle 

processen, los van elkaar, er wordt geen informatie doorgegeven



Alianza
En de kinderen? 

• Het project richt zich op ouders. 

• Indien er binnen Alianza een gesprek plaatsvindt met de kinderen, heeft dit als focus: 

- Uitleg geven over onze werking en wat we wel/niet kunnen doen

- Uitleg geven over een hoogconflictscheiding

- Beleving, positie en de noden van het kind/de jongere zichtbaar maken 

- Voeling krijgen met noden en tempo van het kind/de jongere 

- Versterken van het kind/ de jongere om hun gevoelens en noden kenbaar te  
maken aan hun beide ouders en hun omgeving

Wanneer kinderen een individueel therapeutisch traject nodig hebben, worden zij hiervoor 
verwezen naar ofwel een zelfstandige kindertherapeut, ofwel het reguliere kinder- en 
jongerenteam



Alianza
En de kinderen? 

Binnen een individueel oudertraject kan een ouder–kind gesprek aangewezen zijn.  

Dit is mogelijk indien:

• Kinderen hier een vraag naar hebben

• We inschatten dat de ouder zich voldoende kan verplaatsen in de positie van het 

kind om te luisteren naar wat het kind wil vertellen

• De ouder in de mogelijkheid is om ervoor te zorgen dat het kind naar het 

centrum komt



Alianza
Wat kan Alianza niet bieden?

• Scheiding of ouderschapsbemiddeling

• Inhoudelijke verslaggeving voor de rechtbank

• Deskundigenonderzoek of expertise

• In kader van oudervervreemding: 

- Opbouw van de contacten tussen deze ouder en het kind

- Verplichten/ druk uitoefenen van de andere ouder om ook te komen

- Info geven over het al dan niet aanmelden of over het traject van de andere 

ouder

- Advies geven aan familierechter over de ‘rechten’ van deze ouder



Alianza
Alianza biedt ook

• Vorming, opleiding en supervisie aan hulpverleners

• Publicatie van het boek “Blijven staan ondanks de storm” 

Meer info?

info@alianza.be

www.alianza.be

mailto:info@alianza.be
http://www.alianza.be/


PROJECTEN CGG PassAnt

ALIANZA GEESTIG GEZOND 

SPORTEN



Geestig gezond sporten

• Inclusief sportaanbod voor kinderen en jongeren met psychische 

kwetsbaarheden

- informeren 

- ondersteunen en praktische handvatten aanreiken

• ‘Ook wij sporten geestig gezond’ charter

→ https://www.geestiggezondsporten.be/

https://www.geestiggezondsporten.be/


HULPVERLENING

VROEGINTERVENTIE 
EN VDIP

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

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


PREVENTIE

• TAD: Tabak, alcohol en andere drugs (maar ook gokken, medicatie, gamen,…)

→ CGG Ahasverus (doelgroep intermediairs)

• Seksueel overschrijdend gedrag

→ I.T.E.R.

• Suïcidepreventie 

→ CGG PassAnt



Preventie TAD

• Aanbod: 

Coaching, vorming, supervisie, informatie, advies en consult (en 

vroeginterventie)

• Doelgroep: 

Intermediairs in alle sectoren (lokale besturen, onderwijs, gezondheid 

en welzijn, vrije tijd en cultuur, arbeid, politie en justitie,...)

• Hoe? 

Op maat met nadruk op beleidsmatige aanpak en lange termijnvisie.



Suïcidepreventie

• Aanbod: 

Deskundigheidsbevordering (open aanbod of vormingen op maat), 

coaching suïcidepreventiebeleid, consult & advies, intervisie/supervisie

• Doelgroep: 

Intermediairs in alle sectoren, (non-)profit

→www.1813.be

http://www.1813.be/


HERSTEL

‘T ATELIER BUDDY OK! HERSTELACADEMIE





VRAGEN?!

Spreek ons ook gerust aan tijdens de pauzes!

CGG Ahasverus & CGG PassAnt


