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CGG De Pont maakt met haar gespecialiseerde aanbod voor vroeg-interventie, preventie en behandeling 

van ernstige psychische problemen deel uit van regionale én provinciale netwerken voor geestelijke ge-

zondheidszorg. De zorgnetwerken kregen hun juridische basis in het Decreet betreffende de organisatie en 

ondersteuning van het geestelijke gezondheidsaanbod en vormen de context waarin we samenwerken met 

partnerorganisaties. Ze zijn de nieuwe autoriteit en bepalen de richting op basis van het ondertussen opge-

bouwde vertrouwen en de bereidheid om samen verantwoordelijkheid op te nemen. Dit resulteerde reeds 

in mooie gezamenlijke projecten. 

 

Wij maken deel uit van de volgende zorgnetwerken:  

 

 PANGG 0-18: naast de bestaande mobiele (crisis- en care-) equipes werd gestart met Connect (voor 
vroegdetectie en –interventie) en Crosslink (een provinciale dienst voor vorming en advies); 

 Trawant: biedt ons via “1 Gezin 1 Plan” een platform voor eerstelijnspsychologen in wijkgezondheids-
centra en sociale huizen in vijf steden van ons werkingsgebied; 

 Emergo: we integreerden het Knooppunt structureel in onze werking en investeerden in de samen-
werking met de opstartende eerstelijnszones, de psychologenkringen en de eerstelijnspsychologen; 

 Psycho Geriatrisch Netwerk: naast diverse vormingen voor mantelzorgers organiseerde men met de 
Antwerpse partners o.a. een diversiteitsproject met symposium over “Dementie kent geen kleur”; 

 

 Zorg aan Geïnterneerden – Hof van Beroep Antwerpen biedt verschillende projecten (o.a. de nieuwe 
schakelteams internering) om de maatschappelijke integratie van geïnterneerden faciliteren.  

 

Tussen de draden en mazen van deze geestelijke gezondheidsnetwerken ontwikkelen zich ook nog net-
werkteams voor specifieke werkingsonderdelen:  

 De forensische werking: samen met het CAW wordt steeds meer gewerkt vanuit één geïntegreerd 

team, in het bijzonder voor de seksueel delinquenten. Wekelijkse teambesprekingen, intakes en het 

groepsaanbod worden samen uitgevoerd.  

 

 De online-werking alcoholhulp, drughulp en depressiehulp wordt uitgebouwd vanuit een team dat 

samengesteld is uit medewerkers van CGG Kempen, Zorggroep Zin en CGG De Pont. Naast informatie 

en zelfhulp werd vooral ingezet op blended hulp voor cliënten van het CGG, waarbij intensiever 

wordt gewerkt door de afwisseling van face to face en online gesprekken. 

  

Met de herstelvisie, integraal werken en samensturing als uitgangspunten reorganiseren we ons zorgaan-
bod in oriënterings- en behandelteams. Dit vernieuwingsproject “De Pont 2028” start in de loop van 2020. 
Ondersteunend daarin is ongetwijfeld de overstap naar een nieuwe versie van het Elektronisch Patiënten 
Dossier (EPD 2.0). Centrale doelstelling is een betere en snellere toegankelijkheid voor verwijzers in hun 
vraag om advies of hulp voor cliënten. Einde 2019 organiseerden we een nulmeting voor de mate waarin we 
als CGG herstelgericht werken. Het is een eerste stap in de permanente externe toetsing van onze werking 
door verwijzers én cliënten.  

Netwerken als nieuwe autoriteit 

https://pangg0-18.be/
https://pangg0-18.be/connect/
https://pangg0-18.be/crosslink/
https://www.jeugdhulptrawant.be/
https://www.netwerkemergo.be/
https://www.netwerkemergo.be/advies-en-coaching-voor-hulpverleners/
http://www.dementie.be/orionenpgn/ecd-orion-ism-pgn/wie-zijn-wij-2/
https://www.netwerksara.be/wp-content/uploads/Overzicht-projecten-Zorg-aan-Ge%C3%AFnterneerden-2019.pdf
http://www.cggdepont.be/src/Frontend/Files/userfiles/files/TKP%2004-2019_De%20draden%20en%20mazen%20van%20geestelijke%20gezondheidsnetwerken.pdf
https://www.cggdepont.be/groepsaanbod-forensisch/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.cggdepont.be/groepsaanbod-forensisch/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag
https://www.alcoholhulp.be/
https://www.drughulp.be/
https://depressiehulp.be/
https://www.cggkempen.be/
http://www.zorggroepzin.be/


Vanuit het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Trawant zijn we ge-

start met gratis eerstelijnspsychologische hulp aan kinderen, jonge-

ren, gezinnen en aanstaande ouders op de volgende locaties: 

 Huis Van Het Kind Mechelen 

 CAW Boom 

 Wijkgezondheidscentrum Lier 

 Wijkgezondheidscentrum Willebroek 

 Wijkgezondheidscentrum Heist op den Berg 
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“Zorg dichter bij 

cliënt brengen 

door mobiele 

teams.”  

PANGG 0-18: mobiele teams in beeld 

Emergo knooppunt : 297 aanvragen  

“Knooppunt bereikbaar 

elke werkdag 9u-16u30 

via 0471 804 826 ”  

 Mobiel crisisteam  

Verwijzer - Gezondheidszorg  (arts en kinderpsy-
chiatrische afdeling algemeen zieken-
huis) 

59% 

 

22% 

Aanmeldingsklacht - Suïcidepoging/gedachten 

- Agressie 

44% 

15% 

Hoofddiagnose - Communicatiestoornissen 

- Aanpassingsstoornissen 

23% 

18% 

Mobiel care team    

Verwijzer - Gezondheidszorg 87,5% 

Hoofddiagnose - Relationele problemen 33% 

Knooppunt  Aantal Totaal 

Aanmelder - Huisarts 

- CGG De Pont 

- CAW en OCMW 

69 

20 

19 elk 

127 

Reden van 

aanmelding 

- vraag naar verwijsmogelijkheden binnen netwerk 

- vraag naar coaching 

- crisishulpverlening CGG 

155 

44 

18 

217 

Signalering - Zorgmijders (vnl. psychotische kwetsbaarheid) 

 - Verslaving (geen eigen hulpvraag, minimaliseren) 

- Crisis 

22 

18 

23 

63 

Belangrijkste activiteiten: crisisinterventie (82%), crisisevaluatie (13%) 

Belangrijkste activiteiten: individuele therapie (25%),  oudertherapie (19%) 

http://www.jeugdhulptrawant.be
https://www.mechelen.be/huis-van-het-kind
https://www.caw.be/locaties/onthaal-boom/
https://www.dezilverenknoop.be/
http://www.wijkgezondheidscentrumdewille.be/
https://wgckempen.be/wgcheist


 

 

 

Hoofddiagnoses 

  Verwijzers 

Volwassenenzorg  

Depressieve stemmingsstoornissen 35,5% 

Trauma en stressgerelateerde stn. 19,2% 

Persoonlijkheidsstoornissen  14,3% 

Ouderenzorg  

Trauma en stressgeralteerde stn. 24,9% 

Neurocognitieve stoornissen 17,4% 

Depressieve stemmingsstoornissen 17,4% 

Forensische zorg  

Periodieke explosieve stoornis 37,1% 

Parafiele stoornis 6,1% 

Middelgerelateerd en verslaving 6,1% 

Forensische zorg  

Justitiehuis 47,4% 

Gevangenis 22,3% 

Eigen initiatief                                  6,5% 

Kinder- en jeugdzorg  

CLB 11,6% 

Huisarts 9,8% 

Welzijnszorg 8,5% 

Ouderenzorg  

Woonzorgcentra 37,5% 

Huisarts 21,4% 

Heraanmelding 5,4% 

In 2019 behandelden we 
2373 cliënt(system)en in 
het CGG, ongeveer status-
quo met 2018. 
 
Steeds vaker merken we 
dat gepaste zorg voor een 
hulpvraag gevonden wordt 
in de combinatie van ex-
pertise van de verschillen-
de teams, zogenaamd inte-
graal werken. 
 
 

Volwassenenzorg  

Huisarts 21% 

VDAB 11,7% 

Heraanmelding                                   11,3%  

Bij 29,5% van de mensen in behandeling is er sprake van suïciderisico (poging in het 

verleden en/of suïcidegedachten in het heden). 

 

* PrOS = Positieve relaties Op School 

Getrapte zorg: sinds 2013 werken we in principe op verwijzing van een professionele hulpverlener:  

het percentage “eigen initiatief of omgeving” daalde van 17,6% in 2012 naar 9,0% in 2019. 

  Cliëntenaantal per deelwerking* 

Kinder- en jeugdzorg  

Trauma en stressgerelateerde stn. 24,6% 

Relatie en opvoedingsproblemen 20,4% 

Depressieve stemmingsstoornissen 13,7% 



Maatschappelijke zetel De Pont 

Lange Ridderstraat 20 

2800 Mechelen 

Telefoon: 015/42.08.32 www.cggdepont.be 
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Suïcidepreventie Drugpreventie 

Preventie 

In 2019 werden één of meerdere 
vormingen suïcidepreventie ver-
zorgd voor volgende organisaties: 

-De Voorzorg 

-AZ Rivierenland 

-AZ Sint-Maarten 

-UPC Duffel 

-Sint-Romboutscollege 

-Tejo 

 

Het Heilig-Hartcollege, het Sint-
Norbertusinstituut, AZ Sint-
Maarten en het Sociaal Huis wer-
den ondersteund m.b.t. het suïci-
depreventiebeleid.  

Suïcidepreventie Drugpreventie 

Hoeveel  activiteiten in uren en per sector? 

Werken we al herstelgericht? 
Op onze vraag werd in december 2019 door twee externe ervaringsdeskundigen een audit uitgevoerd om te bepalen in 
welke mate we herstelgericht werken op De Pont. Aan de hand van interviews met enkele medewerkers en cliënten uit 
onze volwassenen-, forensische en ouderenwerking en via inhoudelijke analyse van enkele geanonimiseerde patiënten-
dossiers scoorden ze de Recovery Oriented Practices Index-Revised (ROPI-R). We zijn het eerste Vlaamse CGG waar deze 
audit werd uitgevoerd! Het was een nulmeting en het oordeel was streng maar rechtvaardig: onze drie werkingen scoor-
den elk ongeveer de helft van de maximaal mogelijke score. Verbetering is dus mogelijk!  
 
We besloten alvast tot het volgende actieplan: 
- We investeren in herstelgerichte vormin-
gen voor medewerkers.   
- We versterken de samenwerking met Simi-
les Mechelen en lotgenoten-organisaties. 
- Op basis van het Globaal Plan Ervaringsdes-
kundigheid schrijven we samen met (familie)
ervaringsdeskundigen een functiebeschrij-
ving met het oog op aanwerving ervan.  
- We streven ernaar om onze groepen in duo 
te geven met een ervaringsdeskundige en  
integreren het aanbod van de Herstelacade-
mie Mechelen nog sterker in onze werking. 
- We gaan door met De Pont 2028 en onze 
keuze voor samen-sturing, integraal en her-
stelgericht werken.  

http://www.cggdepont.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-actieplan-su%C3%AFcidepreventie-2012-2020
https://www.facebook.com/cggdepont/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/dl014-recovery-oriented-practices-index-ropi
https://nl.similes.be/mechelen-regionaal
https://nl.similes.be/mechelen-regionaal
https://www.netwerkemergo.be/lotgenotencontact/
http://www.herstelplatform.be/media/docs/Globaal%20Plan%20Ervaringsdeskundigheid_201909.pdf
http://www.herstelplatform.be/media/docs/Globaal%20Plan%20Ervaringsdeskundigheid_201909.pdf
https://www.herstelacademie.be/mechelen/
https://www.herstelacademie.be/mechelen/

