
“Wij begeleiden en behandelen 
mensen én hun omgeving die   
ernstige psychische problemen 
hebben en waarvoor hulp uit de 
omgeving en eerstelijnszorg 
(huisarts, diensten maatschappe-
lijk werk,…) onvoldoende blijkt. 
Met ons gespecialiseerd team 
van psychologen, psychiaters, 
logopedisten en maatschappelij-
ke werkers bieden we betaalbare 
en verantwoorde geestelijke 
gezondheidszorg aan. In onze 
zorg en preventie werken wij 
vanuit de mogelijkheden van de 
cliënt en zijn omgeving  samen 
met andere hulpverleners en   
organisaties in onze regio”.  
 

 
 
 

Onze waarden 
 

Verbindend: samen met de  
persoon of organisatie die ons 
een hulpvraag stelt,  stimuleren 
we de krachten die bijdragen tot 
een betere kwaliteit van leven. 
 
Verantwoord: we werken op 
een ethisch en wetenschappelijk       
gefundeerde wijze, die we    
kunnen rechtvaardigen ten  
opzichte van de persoon of  
organisatie waarmee we werken 
of ten aanzien van anderen. 

Onze missie 

Onze ambities 

 Snelle, betaalbare en kortdurende hulp. 

 Tevreden cliënten, verwijzers en medewerkers. 

 Vernieuwend en wetenschappelijk onderbouwd. 

 Voortrekker in de regionale samenwerking voor geestelijke gezondheidszorg. 

Jaarverslag 2017 
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“Met De Pont staan 

we niet alleen: 

geestelijke gezondheid 

blijft een zorg voor ons 

allen!  ” 

Onze realisaties 

2017 werd aangekondigd als het jaar 

van de diversiteit en we hebben er 

werk van gemaakt!  

We  verfijnden het diversiteitsbeleid 

op De Pont. Samen met de netwerken 

PANGG 0-18 en Emergo organiseerden 

we twee studiedagen over diversiteit 

in de zorg. We realiseerden samen met 

o.a. het CAW de opstart  van een Over 

Kop huis om allochtone jongeren met 

psychische problemen in een vroeg 

stadium te kunnen begeleiden (met 

dank aan het Rode Neuzen-project). 

Ook ons zorgaanbod werd diverser. 

Samen met CGG Kempen pionierden 

we aan depressiehulp.be om naast ons 

gespreksaanbod tussentijds ook via 

internet zorg aan te bieden. Dit nieuwe 

‘blended hulp’-aanbod stelden we on-

dertussen open voor de andere CGG . 

Via professor Patrick Luyten (KUL) 

kregen we van het Federaal Kenniscen-

trum een budget om de effectiviteit 

van dit onlineaanbod voor mensen 

met depressie te onderzoeken. 

De netwerken PANGG 0-18 en 

Emergo kwamen op kruissnelheid. 

Ze ondersteunen de regionale sa-

menwerking en versterken onze 

ambulante slagkracht. Enkele cijfers 

over de mobiele equipes vind je op 

pagina 2.  Voor volwassenen bood 

het netwerkknooppunt  van Emergo 

ondersteuning van hulpverleners op 

de eerstelijn. 

De belangrijkste aanbeveling van de 

audit in 2017 was het toegankelijker 

maken van de dossiers voor de team-

leden. Digitalisering van documenten 

helpt hierbij. Communicatie met 

onze verwijzers en evaluatie van 

behandelplan beschouwen we als 

een verbeterpunt. We rekenen op de 

spoedige implementatie van het 

Elektronisch Patiënten Dossier 2.0 

dat ons daarin kan ondersteunen.   

 

http://www.pangg0-18.be/
http://www.netwerkemergo.be/
http://www.depressiehulp.be
http://www.pangg0-18.be/
http://www.netwerkemergo.be/
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“Zorg dichter bij 

cliënt brengen 

door mobiele 

teams.”  

PANGG 0-18: mobiele teams in beeld 

Emergo Knooppunt  

“Knooppunt bereikbaar 

elke werkdag 9u-16u30 - 

0471 804 826 ”  

 Mobiel crisisteam  

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

- Onderwijs en bijzondere jeugdbijstand 

61,3% 

 

10% 

Aanmeldingsklacht - Depressieve / suïcidale klachten 50% 

Hoofddiagnose - Depressieve stoornissen 

- Ontwikkelingsstoornissen 

16% 

13% 

 Mobiel care team   

Verwijzer - Gezondheidszorg  (arts en CGG) 53% 

Aanmeldingsklacht - Psychische problemen 

- Interactieproblemen 

31% 

18% 

Hoofddiagnose - Ontwikkelingsstoornissen 10% 

Knooppunt  Aantal Totaal 

Aanmelder - Huisarts 

- Jeugdzorg 

- OCMW 

75 

30 

28 

281 

Reden van 

aanmelding 

Coaching, verwijzing, info ambulante zorg, vraag 

naar mobiel team, screening, vorming, multidisci-

plinair overleg 

 

379 

Signalering - Zorgmijders (vnl. psychotische kwetsbaarheid) 

 - Verslaving (geen eigen hulpvraag, minimaliseren) 

- Psychose (nazorg opname, VDIP) 

39 

25 

15 

131 

Belangrijkste activiteiten: teamoverleg (516), crisisinterventie (483), crisisevaluatie (204) 

Belangrijkste activiteiten: huisbezoeken (305), gezins/oudertherapie (53), psychothera-

pie (37), crisisevaluatie (204) 



 

 

 

Hoofddiagnoses 

  Verwijzers 

Kinder- en jeugdzorg  

Aandachts- en gedragsstoornissen 16,6% 

Relationele problemen 11,1% 

Ontwikkelingsstoornissen 10,0% 

Volwassenenzorg  

Depressieve stoornissen 33,4% 

Persoonlijkheidsstoornissen 18,7% 

Angststoornissen 10,3% 

Ouderenzorg  

Aanpassingsstoornissen 26,4% 

Depressieve stoornissen 25,0% 

Dementie 11,5% 

Forensische zorg  

Stoornis in de impulsbeheersing 31,0% 

Misbruik & mishandeling 13,1% 

Aan middel gebonden stoornissen 11,4% 

Forensische zorg  

Justitiehuis 52,6% 

Psycho-sociale dienst 20,0% 

Gevangenis (ander)                        5,6% 

Kinder- en jeugdzorg  

CLB 14,2% 

Huisarts 13,3% 

Eigen CGG 8,7% 

Ouderenzorg  

Huisarts 41,2% 

Woonzorgcentra 34,3% 

Eigen CGG 3,9% 

In 2017 behandelden we 
2467 cliënt(system)en in 
het CGG, een stijging met 
3% t.o.v. 2016, voornamelijk 
gekoppeld aan de opstart 
van de mobiele werking en 
de integratie van de vor-
mingsmedewerkers bij de 
forensische werking. 
 
Ook met de periodieke 
wachtlijststop waren er in 
2017 maandelijks 92 star-
tende behandelingen. 
Mensen in crisis kunnen 
zich steeds aanmelden. 

Volwassenenzorg  

Huisarts 27,1% 

OCMW 13% 

Heraanmelding                                     9%  

Bij 29,4% van de mensen in behandeling is er sprake van suïciderisico (poging in het 

verleden en/of suïcidegedachten in het heden). 

 

* PrOS = Problemen op School (zij organiseerden ook 24 vormingen). De activiteiten van het Psycho Geriatrisch Netwerk werden niet meege-
rekend in de ouderenzorg. ** Opgestart in loop van 2016. Bestaat uit mobiel crisisteam (106) en mobiel care team (26) 

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 8,4% in 2017. 

  Cliëntenaantal per deelwerking* 



Maatschappelijke zetel De Pont 

Lange Ridderstraat 20 

2800 Mechelen 

Telefoon: 015/42.08.32 

E-mail: info@cggdepont.be www.cggdepont.be 
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Suïcidepreventie Drugpreventie 

Preventie 

In 2017 werden één of meerdere 
vormingen suïcidepreventie ver-
zorgd voor volgende organisaties: 
Imeldaziekenhuis,Tejo Mechelen, 
PANGG-18 en Emergo crisisteams, 
Thomas More Lier, Buddywerking 
Mechelen 
 
AZ Heilige Familie, AZ Sint-

Maarten en het H.- Hartziekenhuis 

werden verder ondersteund in de 

opvang van suïcidepogers en PZ 

Duffel en het Sint-Norbertus Insti-

tuut werden gecoacht in de ont-

wikkeling van een suïcidepreven-

tiedraaiboek. 

Suïcidepreventie Drugpreventie 

Hoeveel  activiteiten in uren en per sector? 

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

