
Sas 13-14 
9200  Dendermonde
tel  052 21 36 95
fax 052 25 98 49

Haarsnijderslaan 14 
9160 Lokeren
tel  09 348 91 42
fax 09 348 49 31

Koningin Astridlaan  12  
9230  We eren
tel  09 369 49 41
fax 09 366 48 87

Lokeren

We eren

Dendermonde

Hoe verloopt een hulpverleningstraject?

Stap 1: aanmelding en screening

Stap 2: intake

Stap 4: behandeling
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Centrum        voor
Geestelijke   Ge ond eids org
Centrum        voor
Geestelijke   Ge ond eids org

Wij gebruiken 
voor het veilig uitwisselen van 
gegevens via de eHealthBox. 

ediris

Professioneel verwijzer?

 www.dedriestromen.be



In 2016 realiseerde CGG De Drie Stromen 11.987
sessies voor 1722 ac eve be andelingen.
15% van de volwassenen ijn es g lussers.

aarverslag 2016

In 2016 waren 588 nieuwe cli nten goed voor 
34,1% van de ac eve dossiers.

1/3de van de volwassenen is minder dan een jaar 
in t era ie, maar 1 o  vijf is na 5 jaar nog in be an-
deling. Bijna de el  v/d kinderen  jongeren is 
minder dan een jaar in t era ie en 1 o  20 is na 5 
jaar nog in be andeling.

CGG De Drie Stromen bedient voornamelijk de eigen 
regio  Zo woont 90,5% van de cli nten in de regio  
We eren - Dendermonde - Lokeren. 9,5% komt uit 
de aan alende regio s.

Gent- eklo 2,8%
Antwer en 0,9%

W.-Vlaanderen 0,3%

< 1 jr   1 tot 2 jr 2 tot 3 jr 4 tot 5 jr3 tot 4 jr     

Ac eve dossiers in 2016 2016 - Be andelingen gestart 

2016 - be andelduur ac eve dossiers 2016  -  % cli nten volgens regio
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“Hart en hersens horen bij elkaar. Het gevoel 



Het aantal aanmeldingen overs jgt on e 
be andelca aciteit, wat tot wac tlijsten 
leidt. In urgente situa es wordt een eerste 
afs raak ge land binnen 24 uur. 

Hoe komen cli nten bij et CGG terec t  verwij ers 2016 CGG De Drie Stromen

2016 -  Driekwart van de cli nten star en met de be andeling binnen ...  weken

In 2016 ebben we verder inge et o  et aanbieden van toegankelijke, deskundige org 
in de regio Dendermonde, Lokeren, We eren en omliggende gemeenten, in samen-
werking met verwij ers en org artners. Dit jaarverslag gee  een bekno t beeld van 
ons doel ubliek en on e deelwerkingen. Hebt u bijkomende vragen  Contacteer ons{
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54,3%  Genees eer 
18,1%  Algemeen ieken uis  
  9,8%  syc iatrisc  ieken uis
  6,7%  Besc ut wonen
  5,9%  CGG
  4,3%  aramedicus
  0,4%  Drug ul verlening
  0,4%  Ge ond eids org  andere

K.  . Dendermonde   19 w.  

Volwassenen Lokeren 28 w.

uderenteam 30 w.

Volwassenen Dendermonde 32 w.

Volwassenen We eren 35 w.  

Kinderen  ongeren We eren 43 w.  

is verstandig en denken is gevoelig”

In 2016 ad 75% van de cli nten de intake-
rocedure doorlo en en was de be andeling 

gestart binnen 7 maanden. Door de gemid-
delde be andelduur te be eersen willen we 
meer mensen sneller el en.

eem contact o  voor de meest actuele 
wac jden er doelgroe  of team.

[Connie Palmen]



Ac viteiten naar s eci eke doelgroe en

Gerec telijke Alterna eve aatregelen GA

syc iatrisc e Zorg in de T uissitua e ZT

Tender Zorgbegeleiding

Groe straining voor jongeren  Acce tance  Commitment T era y - Dendermonde

Infantwerking -  We eren

Als ul verlener geconfronteerd met verontrustende o voedingssitua e   TKD  el t.

Be andeling van mensen met grensoversc rijdend gedrag. De e be andeling beoogt et voorkomen van erval.  
Het roject wordt gesubsidieerd door de D us e. In 2016 werden 13 nieuwe be andelingen o gestart. 

Begeleiding en ondersteuning in de t uissitua e van mensen met langdurige syc isc e of syc iatrisc e  
roblemen  

- Regio Dendermonde, Lebbeke en Hamme   ZT “De onding”   
- Regio Lokeren   ZT “ ion”  
- Regio We eren en omliggende gemeenten  ZT “ ion”   

syc ologisc e begeleiding van werk oekenden bij wie syc isc e roblemen een inder aal vormen voor et vinden van 
een baan. In afs raak met de VDAB en GTB en met de steun van et uro ees Sociaal onds. In 2016 werden 32 nieuwe 
begeleidingen o gestart. 

In 8 sessies begeleiden twee t era euten een groe je met een 8-tal jongeren om asser ever in et leven te staan, om te 
gaan met faalangst en elf ekerder te worden. r wordt gewerkt met interac eve, verbale en ex ressieve werkvormen 
rond t ema s die ook de jongeren elf aanbrengen. 

Voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De groe  wordt samengesteld volgens lee ijd.

en laagdrem elig aanbod  met outreac ende org voor baby s, euters en kleuters 0j.- 5j.  en een groe saanbod voor 
ouders. In 2016 werden in de ves ging We eren 14 kinderen van 1 tot 5,5 jaar  ge ol en.  

Het Team Kinder org Dendermonde TKD  sensibiliseert en biedt ondersteuning voor ul verleners die in un werk 
geconfronteerd worden met verontrustende o voedingssi a es bv. kindermis andeling . en ini a ef van CGG De Drie 
Stromen, CGG Waas en Dender, Kind  Ge in, C W Dendermonde, de Centra voor Leerlingenbegeleiding CLB  en et 
AZ St.-Blasius.

Buddywerking
Buddywerking brengt mensen met een syc isc e kwetsbaar eid in contact met een vrijwilliger de buddy  voor een bab-
bel, een wandeling, een etstoc tje, een lmvoorstelling,  mdat een klik  belangrijk is, ouden we al jd rekening met 
de verwac ngen van deelnemer en buddy.  r ijn meer kandidaat deelnemers dan kandidaat buddy s.   
In 2016 waren 22 duo s deelnemer  buddy  ac ef.     

 
  

RADAR, mobiel crisisteam kinderen en jongeren 
CGG De Drie Stromen ar ci eert in de mobiele crisis org voor kinderen en jongeren.  Het betre  mobiele, intensieve 
diagnos ek en be andeling in de leef- en leeromgeving van kinderen en jongeren in een crisissitua e waarbij dringende, 
intensieve ul verlening nood akelijk is. In 2016 werkten we mee aan 17 crisis-aanmeldingen. 

aa
rv

er
sl

ag
 2

01
6

aa
rv

er
sl

ag
 2

01
6


