Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg

Activiteiten naar specifieke doelgroepen
Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (GAM)

www.dedriestromen.be info@cgg.dedriestromen.be

Behandeling van mensen met grensoverschrijdend gedrag. Deze behandeling beoogt het voorkomen van herval.
Het project wordt gesubsidieerd door de FOD Justitie. In 2018 waren 43 cliënten in begeleiding.
Info: Stefanie Deylgat - tel. 052 21 36 95

Sas 13 - 14
9200 Dendermonde

Trajecten Werk en welzijn W2
Psychologische begeleiding van werkzoekenden bij wie psychische problemen een hinderpaal vormen voor het
vinden van een baan. In afspraak met de VDAB en GTB. In 2018 werden 27 nieuwe begeleidingen opgestart (14
onder het oude stelsel ‘tender arbeidszorg - TAZ’ en vanaf juli 13 ‘werk & welzijnstrajecten W2 ‘, met inbegrip
van het casemanagement. Info: Severina De Nil - tel. 052 21 36 95

Haarsnijderslaan 14
9160 Lokeren
Koningin Astridlaan 12
9230 Wetteren

Groepstraining voor jongeren: Acceptance & Commitment Therapy

tel 052 21 36 95
fax 052 25 98 49

Wetteren

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

Buddywerking brengt mensen met een psychische kwetsbaarheid in contact met een vrijwilliger (de buddy)
voor een babbel, een wandeling, een fietstochtje, een filmvoorstelling, … Omdat een ‘klik’ belangrijk is, houden
we altijd rekening met de verwachtingen van deelnemer en buddy. Er zijn meer kandidaat deelnemers dan
kandidaat buddy’s. Eind 2018 waren 24 duo’s (deelnemer + buddy) actief.

RADAR, netwerk GGZ kinderen & jongeren Oost-Vlaanderen - www.radar.be
CGG De Drie Stromen is partner in:
Zorgprogramma CRISIS: mobiele en ambulante diagnostiek en behandeling in de leef- en leeromgeving, in een
crisissituatie waarbij dringende, intensieve hulpverlening noodzakelijk is.
Info: Stefanie Vandekerckhove en Sanderijn Pisman - tel. 052 21 36 95 of via mail info@cgg.dedriestromen.be
Zorgprogramma CONNECT 0-4: preventie, vroegdetectie en vroeginterventie bij gezinnen met jonge kinderen
(0 tot 4 jaar), in hun context. Hulpverleners met een ‘niet pluis’- gevoel n hun contacten met een gezin worden
ondersteund via gerichte vraagverheldering en oriëntatie, consult, versterking van de context, een interventie
of de organisatie ervan. Info: Gwen Braxel - tel. 052 21 36 95 of info@cgg.dedriestromen.be

Infantwerking
Een laagdrempelig aanbod met ambulante en outreachende zorg voor baby’s, peuters en kleuters (0j. - 4j.)
en een groepsaanbod voor ouders. In 2018 werden in CGG De Drie stromen 28 kinderen van 0j. tot 4 jaar
geholpen, waarvan er 17 een eerste afspraak hadden in hetzelfde jaar.
Info: Gwen Braxel - tel. 052 21 36 95 of info@cgg.dedriestromen.be

Hulp bij verontrustende opvoedingssituaties: team kinderzorg
v.u. Björn Biesiada

Jaarverslag 2018

Aanmelding van deelnemers: Severina De Nil - tel. 052 21 36 95
Aanmelding van vrijwilligers: Isabel Duchesne isabel.duchesne@cm.be - tel. 03 760 38 50

Jaarverslag 2018

Dendermonde

Professioneel verwijzer?

Buddywerking - www.buddywerking.be
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centrale nummers:

In 8 sessies begeleiden twee therapeuten een groepje met een 8-tal jongeren om assertiever in het leven te
staan, om te gaan met faalangst en zelfzekerder te worden. Er wordt gewerkt met interactieve, verbale en
expressieve werkvormen rond thema’s die ook de jongeren zelf aanbrengen.
Info: Anke Schrauwen - tel. 052 21 36 95 of via mail: info@cgg.dedriestromen.be

Het Team Kinderzorg Dendermonde (TKD) sensibiliseert en biedt ondersteuning voor hulpverleners die in hun
werk geconfronteerd worden met verontrustende opvoedingssituaties (bv. kindermishandeling).
Een initiatief van CGG De Drie Stromen, CGG Waas en Dender, Kind & Gezin, OCMW Dendermonde, de Centra
voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Info: Saskia Van Paesschen - tel. 052 21 36 95 of via mail: info@cgg.dedriestromen.be
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Hoe verloopt een hulpverleningstraject?
Stap 1: aanmelding

Je gaat normaal gezien pas naar een CGG wanneer je verwezen wordt door
bv. een (huis-)arts, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of een eerstelijnspsycholoog, bij een matig tot ernstig psychisch probleem. Voor kinderen kan dit het
risico op het ontwikkelen van ernstige psychische of psychiatrische moeilijkheden zijn.
Je kan terecht op werkdagen van 9u tot 17u in onze vestigingen te Dendermonde,
Lokeren en Wetteren. Een geplande afspraak kan op sommige dagen tot 20.00u.

Stap 2: inschatten van de hulpvraag

Een hulpverlener neemt telefonisch contact op met de cliënt (of de ouder van een
jongere) om de problemen en de hulpvraag te verkennen. Vaak wordt ook gevraagd
om een vragenlijst in te vullen en terug te bezorgen. Het gesprek en de vragenlijst(en)
helpen om nadien een gepast advies te geven.

Stap 3: diagnostiek en indicatiestelling

In 1 tot -in enkele gevallen- 4 gesprekken wordt de situatie en de problemen grondig
verkend. Dit mondt uit in een behandeladvies dat met de cliënt wordt besproken.
Een gemotiveerde doorverwijzing blijft in deze fase mogelijk.

Stap 4: behandeling

De cliënt wordt maximaal betrokken bij de uitwerking van het behandelplan.
Afhankelijk van de concrete situatie van de cliënt kan de behandeling bestaan
uit gesprekstherapie (individueel, met het gezin of in groep), medicamenteuze
behandeling, trainingen. De duur van de therapie verschilt van cliënt tot cliënt.
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“Het lijkt erop dat groei in wijsheid gelijk opgaat met het bewust worden van eigen onwetendheid”

Jaarverslag 2018
Actieve dossiers in 2018

2018 - Behandelingen gestart

{

[Anthony de Mello, Indiaas priester, schrijver en psychotherapeut]

Meer cliënten beter en sneller helpen door juiste beslissingen te nemen over de
doeltreffende en doelmatige inzet van onze middelen, in overleg met verwijzers en
zorgpartners. Onderstaande cijfers helpen ons hierbij en zijn een belangrijke aanvulling
op onze dagelijkse ervaringen. Hebt u bijkomende vragen? Contacteer ons!

Hoe komen cliënten bij het CGG terecht? (verwijzers 2018 CGG De Drie Stromen)
Gezondheidszorg
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In 2018 realiseerde CGG De Drie Stromen 11.386
sessies voor 1481 actieve behandelingen. 16,9%
van de volwassenen zijn zestigplussers.

Evolutie behandelduur 2017-2018
eind 2017

volwassenen en ouderen kinderen en jongeren

In 2018 waren 545 nieuwe cliënten goed voor
36,8% van de actieve dossiers. 1 op 6 cliënten
geeft aan dikwijls en/of zeer acute en concrete
zelfmoordgedachten te hebben.

2018 - % cliënten volgens regio

% cliënten langer dan 2 jaar in behandeling

Z.-O.-Vlaanderen 0,8%
Gent-Eeklo 2,1%

eind 2018

Vl. Brabant 0,2%
W.-Vlaanderen 0,2%

42,7%

27,9%
23,0%

28,3%

12,6%

4,1%

Jongerenwelzijn

3,5%

Justitie

2,3%

volwassenen

CGG De Drie Stromen bedient voornamelijk
de eigen regio: zowat alle cliënten wonen in
ons werkingsgebied. 3,3% komt uit de aanpalende regio’s.

62,6%
13,0%
10,6%
4,1%
5,9%
3,3%
3,8%

Ouderenzorg 1,0%
Gehandicaptenzorg (VAPH) 0,8%

2018 - Driekwart van de cliënten start met de behandeling binnen [...] weken:

volwassenen Dendermonde [23w]

kinderen & jongeren Dendermonde [34 w]

60+

Geneesheer
Algemeen ziekenhuis
Paramedicus
CGG
Overige in de Gezondheidszorg
Psychiatrisch ziekenhuis
Samenwerkingsverband GGZ

Voorzieningen kinderen en jongeren 1,2%

kinderen & jongeren Wetteren [26 w]

Door een daling van de gemiddelde behandelduur
kunnen we - bij constante behandelcapaciteit meer cliënten helpen in een gegeven tijdsbestek.
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werkingsgebied
CGG De Drie Stromen 96,7%

5,6%

overige initiatieven

ouderenteam [16 w]
21,6%

kinderen & jongeren

Welzijnszorg (o.m. OCMW, CAW, thuiszorg)

7,9%

volwassenen Lokeren [34w]
volwassenen Wetteren [48w]

2017
2018

Het aantal aanmeldingen overstijgt onze
behandelcapaciteit, wat tot wachtlijsten
leidt. In urgente situaties wordt een eerste
afspraak gepland binnen 24 uur.
In 2018 had 75% van de cliënten de intakeprocedure doorlopen en was de behandeling
gestart binnen 7,2 maanden (2017: 9 maanden).
Door actief beheer van de gemiddelde behandelduur willen we meer mensen sneller
helpen. Op onze website vindt u het aantal
wachtenden per doelgroep.
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Hoe verloopt een hulpverleningstraject?
Stap 1: aanmelding

Je gaat normaal gezien pas naar een CGG wanneer je verwezen wordt door
bv. een (huis-)arts, een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) of een eerstelijnspsycholoog, bij een matig tot ernstig psychisch probleem. Voor kinderen kan dit het
risico op het ontwikkelen van ernstige psychische of psychiatrische moeilijkheden zijn.
Je kan terecht op werkdagen van 9u tot 17u in onze vestigingen te Dendermonde,
Lokeren en Wetteren. Een geplande afspraak kan op sommige dagen tot 20.00u.

Stap 2: inschatten van de hulpvraag

Een hulpverlener neemt telefonisch contact op met de cliënt (of de ouder van een
jongere) om de problemen en de hulpvraag te verkennen. Vaak wordt ook gevraagd
om een vragenlijst in te vullen en terug te bezorgen. Het gesprek en de vragenlijst(en)
helpen om nadien een gepast advies te geven.

Stap 3: diagnostiek en indicatiestelling

In 1 tot -in enkele gevallen- 4 gesprekken wordt de situatie en de problemen grondig
verkend. Dit mondt uit in een behandeladvies dat met de cliënt wordt besproken.
Een gemotiveerde doorverwijzing blijft in deze fase mogelijk.

Stap 4: behandeling

De cliënt wordt maximaal betrokken bij de uitwerking van het behandelplan.
Afhankelijk van de concrete situatie van de cliënt kan de behandeling bestaan
uit gesprekstherapie (individueel, met het gezin of in groep), medicamenteuze
behandeling, trainingen. De duur van de therapie verschilt van cliënt tot cliënt.
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