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Overleg “transitie” - 29 november 2019 

 

 

Aanwezigen 

Sara Keymolen (netwerkcoördinator PANGG 0-18), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Geert 

Vandendriessche (VDIP/Connect), Willem De Muer (ZG Multiversum), Anne Grimon (CGG Andante), Dr. Vicky 

Matthysen (ZNA PZ Stuivenberg), Dominick Vosters (Jongerenwelzijn), Erwin Heylen (UKJA), Helga Peeters 

(netwerkcoördinator SaRA), Sarah De Graef (communicatiemedewerker SaRA) 

Verontschuldigd 

Wim Vanspringel (TG De Evenaar – RC De Keerkring), Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), Veerle 

Vermeulen (CGG VAGGA), Tony Declippele (Casemanager PANGG 0-18) 

 

1. Doelstelling vergadering 

Deze vergadering had tot doel een verkennend overleg te organiseren m.b.t. zorgcontinuïteit voor jongeren die 

kampen met een (ernstige) GGZ-problematiek in de transitieleeftijd (15 tot 25 jaar). Specifiek worden 

mogelijkheden onderzocht om voor deze doelgroep een mobiel psychiatrisch team op te starten waarbij we de 

expertise uit de netwerken wensen te bundelen. 

 Mogelijkheden voor middelen worden onderzocht o.a. via een reconversieaanvraag vanuit ZNA PZ-

Stuivenberg. 

 

2. Context 

Ter intro werd de aanleiding van het overleg nog eens overlopen. 

 

Jongeren die kampen met een psychische kwetsbaarheid, worden - naast deze kwetsbaarheid - geconfronteerd 

met heel wat uitdagingen in hun weg naar zelfstandigheid. 

Daarbij is het zo dat net tijdens een levensfase waarin jongeren op verschillende levensdomeinen een toename 

van verantwoordelijkheden tegemoetzien, er tegelijk grote veranderingen plaatsvinden op vlak van 

hulpverlening en ondersteuning. De combinatie van een psychische kwetsbaarheid, uitdagingen op verschillende 

levensdomeinen en een sterk veranderende hulpverleningscontext, maakt dat de transitieleeftijd dan ook een 

kwetsbare periode is. De realisatie van zorgcontinuïteit is dan ook essentieel.  

 

Dat deze zorgcontinuïteit een uitdaging is, blijkt uit de ervaringen van Tony De Clippele (casemanager binnen 

PANGG 0-18). Hij heeft de knelpunten die hij tegenkomt in de dagelijkse praktijk geagendeerd op verschillende 

overlegfora:  
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 Netwerkknooppunt: overleg waar de netwerkcoördinatoren van PANGG 0-18, Emergo, GGZ-Kempen, 

SaRA en het Overlegplatform elkaar ontmoeten. 

 

 Provinciaal PZ-PAAZ-overleg: provinciaal overleg waaraan de directies en hoofdgeneesheren van de 

verschillende psychiatrische ziekenhuizen en PAAZ-diensten participeren onder procesbegeleiding van 

OGGPA. Binnen dit overleg werd besproken dat de opstart van gesloten afdelingen voor jongeren die 

kampen met een psychiatrische problematiek geen optie is. Psychiatrische ziekenhuizen hebben een 

behandelfunctie (kort en intensief) en hebben geen verblijffunctie. Mogelijk is wel om verder in dialoog 

te gaan met partners van PANGG 0-18 om zicht te krijgen op doelgroep en te bekijken wat er mogelijk 

is vanuit andere zorgvormen. 

 

 Mind the GAP – werkgroep zorgcontinuïteit: intersectorale werkgroep onder de vleugels van A way 

Home – Mind the GAP. Zie volgende link voor meer info hierover: https://www.awayhome.eu/mind-

gap-nl/roadmap-acties 

  

Vanuit het PZ-PAAZ overleg heeft OGGPA samen met enkele partners van het PZ-PAAZ-overleg het initiatief 

genomen om een eerste verkennend overleg te organiseren met partners van het GGZ-netwerk SaRA en de 

netwerkcoördinatoren van PANGG 0-18 en SaRA.  Dit overleg vond plaats op 6 september 2019. 

Vanuit dit overleg werd de noodzaak onderstreept om tot een inhoudelijk kader te komen m.b.t. jongeren in 

transitie die kampen met een (ernstige) psychiatrische problematiek.  

 

Welke zorg is noodzakelijk? Wat kunnen we leren uit wat reeds onderzocht is op dit vlak en uit de 

bevindingen van experten en praktijkwerkers? Hoe bereiken we deze jongeren? (Er blijken op dit moment 

nog veel jongeren niet door hulpverlening bereikt te worden). Hoe kunnen we preventief aan de slag 

gaan? Wat is er nodig om zorgcontinuïteit te realiseren? Hoe kunnen we de expertise vanuit de 

verschillende organisaties en netwerken verbinden? 

 

  Afgesproken werd om op 29 november 2019 dit inhoudelijk kader verder uit te werken. Een start werd 

gemaakt om stapsgewijs tot een conceptnota te komen. Zie afspraken. 

 

3. Afspraken 

 Bespreking thema “transitie” op netwerkcomités van PANGG 0-18 en SaRA 

o 17 december 2019 – 09u30: aansluiting netwerkcoördinator SaRA bij het netwerkcomité van 

PANGG 0-18 (CGG De Pont – Mechelen) 

o 8 januari 2020 – 16u000: aansluiting netwerkcoördinator PANGG 0-18 bij het netwerkcomité van 

SaRA (ZG Multiversum – campus Mortsel) 

 Vraag aan Willem De Muer en Frieke Van Zundert om mee de brug te maken tussen deze twee 

comités. 

 Inhoudelijk overleg op 28 januari om 14u00 in UKJA 

o Overleg experten inzake transitie en GGZ: psychiaters, psychologen en/of coördinatoren van de 

relevante organisaties m.b.t. GGZ en transitie + kernactoren belendende sectoren: jongerenwelzijn 

en CAW-Antwerpen  verbinding met Mind the Gap. 

https://www.awayhome.eu/mind-gap-nl/roadmap-acties
https://www.awayhome.eu/mind-gap-nl/roadmap-acties
hpeeters
Doorhalen
Werd verplaatst intussen naar 12 februari.  Zie uitnodiging.
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o Voorstel voor deelnemende partners wordt uitgewerkt: zie Excel-tabel – kolom 28/01. Vraag om 

deze verder aan te vullen zodat uitnodiging snel kan vertrekken. 

 Vraag aan Erwin Heylen om een vergaderlocatie vast te leggen binnen UKJA en deze te communiceren 

naar Sara Keymolen en Helga Peeters 

 Vraag aan partners om lijst met deelnemers na te kijken en aan te vullen tegen donderdag 19 

december. 

 Uitwerking conceptnota 14 februari 14u – Kievitplein 20 

o Uitwerking conceptnota ter voorbereiding van overleg dat wordt aangevraagd met Overheden (o.a. 

vraag naar regelluwte m.b.t leeftijdgrenzen) 

 

  




