
“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. 
Ondernemend: we zijn innova-
tief en nemen verantwoordelijk-
heden voor zorgvragen. 
Integraal: we betrekken de con-
text en garanderen zorgconti-
nuïteit. 

Onze missie 

Onze ambities 

 Toegankelijkheid bevorderen en verduidelijken voor cliënten en ver-
wijzers 

 Elke persoon die zich aanmeldt, bekijken we integraal om een zorg-
traject op maat te geven vanuit de krachten van die persoon en zijn 
context. 

Jaarverslag 2018 
  

 V
e

rb
in

d
e

n
d

 e
n

 v
e

ra
n

tw
o

o
rd

 

“CGG De Pont 

werkt aan zorg op 

maat van cliënten in 

samenwerking met 

netwerken.” 

Onze realisaties 

Met enkele vernieuwende initiatieven 

realiseerden we weer een beetje beter 

onze ambitie om geestelijke gezond-

heidszorg beter te laten aansluiten bij 

de behoeften van cliënten: 

- depressiehulp.be werd gelanceerd en 

wordt verder uitgebouwd met online 

begeleiding;  

- in samenwerking met de netwerk-
partners van Trawant startten we in 
Mechelen, Lier, Boom, Willebroek en 
Heist op den Berg met een gratis te 
consulteren  eerstelijnspsycholoog in 
een wijkgezondheidscentrum of huis 
van het kind;  

-   we maakten ons crisisaanbod trans-
paranter en stemden dit af provinciaal 
(PANGG 0-18 voor kinderen/jongeren) 
en regionaal (Emergo voor volwasse-
nen) met de netwerkpartners. 

 

De mobiele crisis en care equipes voor kin-
deren en jongeren geraakten op kruissnel-
heid. Voor de volwassenen vervult het 
Emergo knooppunt voluit haar wegwijsfunc-
tie voor hulpverleners uit de eerstelijn en 
wordt gewerkt aan één centraal crisismeld-
punt. De ouderenwerking werd versterkt 
met een halftijdse preventiewerker alcohol 
en drugs, met bijzondere aandacht voor psy-
chofarmaca gebruik in woonzorgcentra. De 
forensische werking werd herdacht vanuit 
meer gedeelde verantwoordelijkheid in 
plaats van afzonderlijke specialisaties. 

Met het project De Pont 2028 herdenken we 

vanuit de herstelvisie  onze organisatiestruc-

tuur en profileren we ons zorgaanbod. Wel-

licht wordt u als betrokkene hierover binnen-

kort door ons aangesproken. Maar wacht 

daar niet op en laat ons weten wat uw ver-

wachtingen en suggesties zijn voor De Pont 

via vliegwiel@cggdepont.be.  

http://www.depressiehulp.be
http://www.jeugdhulptrawant.be
http://www.cggdepont.be/ik-heb-een-hulpvraag/eerstelijnspsychologische-werking
http://www.pangg0-18.be
http://www.netwerkemergo.be
http://www.cggdepont.be/ik-ben-een-hulpverlener/mcrisis
http://www.cggdepont.be/ik-ben-een-hulpverlener/mcare
http://www.netwerkemergo.be/aanbod/wegwijsfunctie-via-het-emergoknooppunt
mailto:vliegwiel@cggdepont.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 

60,6% 

 

26% 

Aanmeldingsklacht - Suïcidepoging/gedachten 

- Agressie 

42% 

23% 

Hoofddiagnose - Aanpassingsstoornissen 

- Ontwikkelingsstoornissen 

23% 

20% 

 Mobiel care team   

Verwijzer - Gezondheidszorg 40% 

Aanmeldingsklacht - Interactieproblemen 

- Psychische problemen 

41% 

24% 

Hoofddiagnose - Relationele problemen 36% 

Knooppunt  Aantal Totaal 

Aanmelder - Huisarts 

- OCMW 

- CAW 

39 

34 

27 

100 

Reden van 

aanmelding 

- vraag naar verwijsmogelijkheden binnen netwerk 

- vraag naar coaching 

- vraag hulpverlening ambulant/mobiel 

135 

36 

36 

207 

Signalering - Zorgmijders (vnl. psychotische kwetsbaarheid) 

 - Verslaving (geen eigen hulpvraag, minimaliseren) 

- Crisis 

35 

22 

16 

73 

Belangrijkste activiteiten: crisisinterventie (79%), crisisevaluatie (18%) 

Belangrijkste activiteiten: gezins-/ouder-(-kind)therapie (46,5%), individuele therapie (35%) 



 

 

 

Hoofddiagnoses 

  Verwijzers 

Kinder- en jeugdzorg  

Aandachts- en gedragsstoornissen 14,9% 

Ontwikkelingsstoornissen 11,4% 

Depressieve stoornissen 8,5% 

Volwassenenzorg  

Depressieve stoornissen 38,8% 

Persoonlijkheidsstoornissen 18,4% 

Angststoornissen 13,6% 

Ouderenzorg  

Aanpassingsstoornissen 24,9% 

Depressieve stoornissen 21,1% 

Dementie 14,1% 

Forensische zorg  

Stoornis in de impulsbeheersing 40,2% 

Misbruik & mishandeling 16,7% 

Parafilieën 8,8% 

Forensische zorg  

Justitiehuis 48,9% 

Psycho-sociale dienst 18,0% 

Gevangenis (ander)                        5,8% 

Kinder- en jeugdzorg  

CLB 13,5% 

Arts 12,6% 

Eigen CGG 9,3% 

Ouderenzorg  

Arts 31,6% 

Woonzorgcentra 34,7% 

Eigen initiatief 10,5% 

In 2018 behandelden we 
2486 cliënt(system)en in 
het CGG, ongeveer status-
quo met 2017. 
 
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  

Arts 24,7% 

OCMW 14,8% 

Heraanmelding                                   11,4%  

Bij 30,2% 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 (zij organiseerden ook 22 vormingen). De activiteiten van het Psycho Geriatrisch Netwerk werden niet 
meegerekend in de ouderenzorg. ** Opgestart in loop van 2016: bestaat uit mobiel crisisteam (153) en mobiel care team (48) 

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 8,8% in 2018. 
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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 2018 werden één of meerdere 
vormingen suïcidepreventie ver-
zorgd voor volgende organisaties:  
-Imeldaziekenhuis 
-Oikonde Lier 
-Jeugdhulp Stuw   
-Jeugdzorg Emmaüs 
-Geneeskundige Kring Dodoens 
-Mobiel Team Emergo 
 
Het Imeldaziekenhuis in Bonhei-

den werd ondersteund in de op-

vang van suïcidepogers en het 

Sint-Norbertus Instituut werd 

gecoacht m.b.t. de ontwikkeling 

van een suïcidepreventiedraai-

boek.  

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

