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Hoe verloopt een hulpverleningstraject?

Stap 1: aanmelding en screening

Stap 2: intake

Stap 3: diagnostiek en indicatiestelling

Stap 4: behandeling

De cliënt kan op eigen initiatief, bij voorkeur telefonisch, contact opnemen, of  
doorverwezen worden door een verwijzer, bijvoorbeeld een huisarts, een CLB, of 
een andere instantie. Tijdens dit eerste contact verzamelen we een aantal basis- 
gegevens en plannen we zo snel mogelijk een telefonische screening.

Als uit de telefonische screening blijkt dat we kunnen helpen volgt een intake-
gesprek. Een hulpverlener helpt de cliënt om de problemen en een mogelijke 
aanpak te verkennen. De werking van het CGG wordt toegelicht.

Het multidisciplinair team bespreekt de resultaten van het intakegesprek en 
formuleert een behandelvoorstel dat met de cliënt wordt besproken en zo 
nodig aangepast.

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.

Activiteiten naar specifieke doelgroepen
Centrum        voor    

Geestelijke   Gezondheidszorg
Gerechtelijke Alternatieve Maatregelen (GAM)

Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (PZT)

Tender Zorgbegeleiding

Groepstrainingen voor kinderen en jongeren en 15- tot 18-jarigen

Infantwerking -  Wetteren

Als hulpverlener geconfronteerd met verontrustende opvoedingssituatie?  TKD  helpt.

Behandeling van mensen met grensoverschrijdend gedrag. Deze behandeling beoogt het voorkomen van herval.  
Het project wordt gesubsidieerd door de FOD Justitie. 
Info: Claire Barragan - tel. 052 21 36 95

Begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie van mensen met langdurige psychische of psychiatrische  
problemen: www.pztdemonding.be

- Regio Dendermonde, Lebbeke en Hamme :  PZT “De Monding”:  tel. 052 25 98 48     
- Regio Lokeren:  PZT “Pion”: tel. 09 348 91 42
- Regio Wetteren en omliggende gemeenten: PZT “Pion”: tel. 09 369 49 41 

Psychologische begeleiding van werkzoekenden bij wie psychische problemen een hinderpaal vormen voor het vinden van 
een baan. In afspraak met de VDAB en GTB en met de steun van het Europees Sociaal Fonds. 
Info: Severina De Nil - tel. 052 21 36 95

In 8 sessies begeleidt een psycholoog een groepje met 5 tot 8 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. 

Lokeren  Voor jongeren van 15 tot 18 jaar
  Info: Daan Van den Bossche - tel. 09 348 91 42  of  daanvandenbossche@cgg.dedriestromen.be
Dendermonde Voor lagere schoolkinderen
  Info: Philippe Vandenameele - tel. 052 21 36 95 of  philippevandenameele@cgg.dedriestromen.be 

  Voor jongeren van 12 tot 18 jaar: Teens in ACT-ie! (Acceptance & Commitment Therapy). De Groep  
  wordt samengesteld volgens leeftijd. 
  Info: CGG Dendermonde  tel. 052 21 36 95

Een laagdrempelig aanbod  met outreachende zorg voor baby’s, peuters en kleuters (0j.- 5j.) en een groepsaanbod voor 
ouders. Info:  Kathy Colson - tel. 09 369 49 41

Het Team Kinderzorg Dendermonde (TKD) sensibiliseert en biedt ondersteuning voor hulpverleners die in hun werk 
geconfronteerd worden met verontrustende opvoedingssitiaties (bv. kindermishandeling). Een initiatief van CGG De Drie 
Stromen, CGG Waas en Dender, Kind & Gezin, OCMW Dendermonde, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het 
AZ St.-Blasius.
Info: Saskia Van Paesschen - tel. 052 21 36 95

Buddywerking
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Buddywerking brengt mensen met een psychische kwetsbaarheid in contact met een vrijwilliger (de buddy) voor een bab-
bel, een wandeling, een fietstochtje, een filmvoorstelling, … Omdat een ‘klik’ belangrijk is, houden we altijd rekening met 
de verwachtingen van deelnemer en buddy.     
Info: www.buddywerking.be     Aanmelding van deelnemers:Severina De Nil - tel. 09 348 91 42  
Aanmelding van vrijwilligers: Isabel Duchesne: isabel.duchesne@cm.be - tel. 03 760 38 50  

Ja
ar

ve
rs

la
g 

20
15

Centrum        voor    

Geestelijke   Gezondheidszorg

Crisiszorg Kinderen en jongeren
CGG De Drie Stromen participeert in de mobiele crisiszorg voor kinderen en jongeren, gecoördineerd door het provinciaal 
netwerk geestelijke gezondheid (GGKJ).  Het betreft mobiele, intensieve diagnostiek en behandeling in de leef- en leerom-
geving van kinderen en jongeren in een crisissituatie waarbij dringende, intensieve hulpverlening noodzakelijk is. 
Info:  Hilde Van De Velde - tel. 09 369 49 41
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In 2015 realiseerde CGG De Drie Stromen 11.941 
sessies voor 1709 actieve behandelingen.  
22,1% van het cliënteel zijn kinderen en jongeren.  
17,2% van de volwassenen zijn zestigplussers.

In 2015 waren 625 nieuwe cliënten goed voor 
36,6% van de actieve dossiers.

Jaarverslag 2015

Bij de doelgroep volwassenen is zowat een op vijf 
cliënten langer dan 5 jaar in behandeling. Voor de 
cliënten met psychiatrische zorg in de thuissituatie 
geldt dit voor een kwart van de cliënten.

CGG De Drie Stromen bedient voornamelijk de 
eigen regio: 85% van de cliënten woont in de regio 
Wetteren - Dendermonde - Lokeren. 15% komt uit 
de aanpalende regio’s.

Cliënten krijgen kort na aanmelding een 
telefonische screening. In een aantal urgente 
situaties wordt een eerste afspraak gepland 
binnen 24 uur.  Wachttijden zijn onderhevig 
aan schommelingen. Neem contact op voor 
de meest actuele wachttijden per doelgroep 
of team. Met bijkomende acties hopen we de 
wachttijden in 2016 te verkorten.

56,5%  Geneesheer
15,7%  Algemeen ziekenhuis  
  8,1%  CGG
  8,1%  Psychiatrisch ziekenhuis
  6,9%  Paramedicus 
  2,4%  Samenwerkingsverband beschut wonen
  4,0%  Overige initiatieven in de gezondheidszorg
  2,8%  Andere dienst (AZ)
 

Gent 8,8%
Z.O.-Vlaanderen 2,4%

Antwerpen 0,3%
Namen, 0,1%

Behandelduur actieve dossiers (eind 2015)

Hoe komen cliënten bij het CGG terecht? (verwijzers 2015 CGG De Drie Stromen)

2015 -  Driekwart van de cliënten startten met de behandeling binnen ... weken.

2015  -  % cliënten volgens regio

De geestelijke gezondheidszorg is volop in beweging. Samen met onze zorgpartners, 
ambulant en residentieel, zoeken we naar de meest doeltreffende en doelmatige hulp 
voor mensen met psychische problemen. Dit jaarverslag geeft een beknopt beeld van 
ons doelpubliek en onze deelwerkingen. Hebt u bijkomende vragen? Contacteer ons!{
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2015 - Behandelingen gestart 
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Eigen initiatief

Gezondheidszorg

“Truth is always exiting. Speak it then. Life is dull without it” (Pearl S. Buck)


