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CASUSOVERLEG  

JONG KIND EN CONTEXT 

 

In 2018 startte de CKG’s het Open Poortje, Betlehem en Koraal, 

naar analogie met het Limburgse initiatief ‘Observatorium 

Limburg’, een ‘Hechtingsoverleg’ voor jeugdhulpverleners binnen 

de provincie Antwerpen op.  

Met de komst van het team Crosslink binnen PANGG0-18 dat als 

doelstelling heeft om intersectorale uitwisseling en expertise te 

creëren en deskundigheid te bevorderen, zullen zij de fakkel van 

dit ‘Hechtingsoverleg’ overnemen.  

Het concept blijft qua basis hetzelfde, maar krijgt hier en daar 

een extra dimensie. Meer toelichting vind je hierover in deze 

brochure.  
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Wat is het Casusoverleg Jong Kind en Context?  

Vanuit de grote nood aan intervisie en overleg die 

hulpverleners ervaren om verder aan de slag te kunnen (blijven) 

gaan met casussen waarin jonge kinderen en hun context 

betrokken zijn, is het ‘Casusoverleg Jong Kind en Context’ 

gegroeid.  

Het ‘Casusoverleg Jong Kind en Context’ wil een plek zijn 

waar hulpverleners kunnen samen komen, hun expertise 

kunnen delen en elkaar als hulpverlener verder op weg helpen. 

Dit met het oog op zo veel mogelijk welzijn voor het jonge kind 

en zijn gezin/ruimere context én zo goed mogelijk afgestemd 

op hun noden.  

Achterliggende visie:  

Vanuit Crosslink PANGG0-18 willen we er mee onze schouders 

onder zetten om oprechte aandacht te hebben voor de sociaal 

– emotionele ontwikkeling van jonge kinderen (baby’s, peuters 

en kleuters), hun gezinnen en hun onderlinge relatie. Jonge 

kinderen hebben zelf nauwelijks tot geen stem, daarom is het 

zo noodzakelijk dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt 

om mee zorg te dragen voor hen, en specifiek ook voor hun 

geestelijke gezondheid. Deze kan maar gepaste ondersteuning 

krijgen als iedere betrokken professional meekijkt en zich 

afvraagt: Hoe stelt het (ongeboren) kind het in deze context? 
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Enkel op deze manier kan er zorg en ondersteuning worden 

geboden tijdens een cruciale fase in de ontwikkeling.   

Dit ‘Casusoverleg Jong Kind en Context’ wordt mee 

aangestuurd vanuit de provinciale werkgroep ‘Infant Mental 

Health’, samengesteld met vertegenwoordigers uit organisaties 

die zorg verlenen aan infants en hun context. Dit in nauwe 

samenwerking met Crosslink PANGG 0 – 18.  

We danken erkentelijk Louise – Marie vzw om dit project 

financieel mee te steunen.  

Doelstellingen:  

• Hulpverleners hebben weer grip op hun begeleiding  

o door de ondersteuning die zij kunnen ervaren van mee-

denkende collega’s  

o door het verhelderen van haalbare doelen en ev. grenzen 

van hun begeleiding. 

o door suggesties voor ev. bijkomende (multidisciplinaire) 

hulpverlening in samenwerkingsverband. 

• Kunnen leren van elkaars ervaring en deskundigheid 

• Jonge kinderen krijgen gepaste hulp 

Voor wie?  

Hulpverleners, vanuit verschillende sectoren en zorglijnen 

(zowel kinder – als volwassenhulpverleners) die vastlopen in 
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hun begeleidingstraject met cliënten van -9 maanden tot en 

met 6 jaar & hun context.  

Wat mag je verwachten van een Casusoverleg Jong Kind en 

Context?  

Tijdens een sector-overschrijdend casusoverleg wordt een 

anonieme casus voorgelegd en besproken met hulpverleners 

met ervaring en expertise betreffende jonge kinderen, Infant 

Mental Health-denken en hechtingskaders.  

De medehulpverleners zijn zelf geen betrokken partij. Ze 

denken mee na, en helpen inhoudelijke kaders en voorzetten 

aan te reiken vanuit een concrete vraagstelling betreffende 

jonge kinderen waar een hulpverlener mee worstelt. De 

bedoeling is om niet-bindende adviezen mee te geven die de 

betrokken hulpverlener of team op weg kan helpen.  

Casus-overstijgend kan dit casusoverleg tot 

beleidsaanbevelingen voor de organisatie van de jeugdhulp 

komen.  

Hoe deelnemen aan Casusoverleg Jong Kind en Context?   

Indien u een casus hebt, die u met uw team (maximum ruimte 

voor 4 collega’s) wilt voorleggen, dient u bijgevoegd 

aanmeldingsformulier  in te vullen en te bezorgen aan 

annelien.stuyck@pangg0-18.be U zal dan verder gecontacteerd 

worden om het juiste aanvangsuur verder af te stemmen.   

 

https://pangg0-18.be/wp-content/uploads/Aanmeldingsformulier-Casusoverleg-Jong-Kind-Context-.docx
mailto:annelien.stuyck@pangg0-18.be
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Partners en andere betrokken hulpverleners rond het dossier 

kunnen mee aanwezig zijn.  

Data van het overleg: 

Het casusoverleg vindt op maandelijkse basis plaats (afwijkende 

regeling tijdens de zomermaanden). Per overleg kunnen er 3 

casussen besproken worden.  De voorziene tijd is ongeveer 1,5 

u per casus.  

 

- 17/09/2020: 9.30 – 13.00 u @ online 

- 23/10/2020: 13.00-16.30 u @ online  

- 23/11/2020: 9.30 – 13.00 u @ online  

- 14/12/2020: 13.00 – 16.30 u @ online  

 

Contactpersoon:  

Annelien Stuyck 

Referent het Jonge Kind 

Crosslinkmedewerker PANGG0-18 

GSM: 0488 17 00 73 

Aanwezig op: maandag – donderdag – vrijdag.  

 

Annelien.stuyck@pangg0-18.be  

mailto:Annelien.stuyck@pangg0-18.be

