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Jaarverslag 16

VOORWOORD
2016 is weer voorbij gevlogen! Met voor CGG Kempen een bijzonder jaar en daarom
ook een bijzondere editie van dit jaarverslag. CGG Kempen bestaat 40 jaar! In dit
jaarverslag komen een aantal personen aan bod die door de jaren heen een belangrijk
deel hebben uitgemaakt van CGG Kempen. Zij brengen ‘hun’ verhaal.
40 jaar CGG Kempen – met nog steeds een enthousiaste ploeg van medewerkers die
elke dag de allerbeste zorg geven aan alle cliënten die begeleid worden. Met steeds
nieuwe initiatieven in functie van een beter zorgaanbod. Dit jaar geven we u meer
inzicht in depressiehulp.be, het mobiel crisis team voor kinderen en jongeren, het
zorgaanbod voor vluchtelingen, het contextaanbod voor familieleden van personen met
een verslavingsprobleem en een partnergroep voor cliënten van het forensisch team.
40 jaar CGG Kempen – vieren we met een nieuwe website. Hiervoor verwijzen we
graag naar www.cggkempen.be.
40 jaar CGG Kempen – met ook dit jaar inzicht in een aantal cijfergegevens per
doelgroep zoals de verwijzers van CGG Kempen en de hoofddiagnoses na het 4de
gesprek. Deze editie geeft u eveneens een apart inzicht in de cijfers van de online
drughulpverlening, enkele gegevens m.b.t. het mobiel crisis team en de cijfers voor
het project vluchtelingen.
Op het einde van het jaarverslag zijn algemene gegevens terug te vinden zoals o.a.
de woonplaats van de cliënten.
Veel leesplezier!
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ALGEMENE INFORMATIE
In de jaren ’70 stond de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
echt wel in de kinderschoenen. In de richting Klinische Psychologie deden we als laatstejaars studenten in 1974 uitsluitend
stage in de ziekenhuissector. Half jaren ’70 werden door de
Overheid beslissingen genomen om de psychiatrische zorg te
reorganiseren.
IOK had samen met de mutualiteiten vrij snel ambitieuze plannen
om binnen de regio Kempen een nieuw ambulant centrum op te
richten. Onder impuls van Gerard Van Bael, voorzitter, en Jos Geys,
stafmedewerker, werden de voorbereidingen getroffen. Contacten
werden gelegd met het werkveld om een multidisciplinaire
werking te garanderen. Aan Dr. Jan Schrijvers, psychiater, Frans
Vaneynde, maatschappelijk werker, en mezelf, psycholoog, werd
gevraagd om het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg op
te starten. Voor mij betekende dit een aangenaam weerzien van
2 collega’s met wie ik in de jaren ’75 – ’76 intens samenwerkte
in het OPZ te Geel. Onze partiële medewerking was bedoeld als
opstart, vermits we een volledige tewerkstelling hadden elders.
In februari 1977 was er een voorzichtige start met ons gedrieën
in een gehuurd appartement gelegen aan het Stationsplein te
Geel. Op korte termijn bleek dit een schot in de roos. Vele patiënten, voornamelijk volwassenen-jongvolwassenen, met diverse
problematiek konden beroep doen op het centrum. Reeds na een
half jaar moest het team serieus worden uitgebreid, wat inhield
dat we met ons gestarte team onze tewerkstelling systematisch
afbouwden, gezien onze voltijdse opdracht elders.

uitbreiding en specialisatie van doelgroepen, nieuwe therapiemogelijkheden, uitbreiding van de personeelsequipe, nieuwe
vestigingsplaatsen in de Kempen, de uitwerking van een echt
management, een professionele opvolging van de vzw, zowel
op bestuurlijk als operationeel vlak. De zoektocht naar meer
financiële middelen is een constante gebleven en dus ook de
Kempische werkkracht… Het tekort in Vlaanderen werd meestal
op een creatieve wijze gecompenseerd, o.m. via de inschakeling
in netwerken met andere zorgverleners in de Kempen.

“INSCHAKELING IN
NETWERKEN MET ANDERE
ZORGVERLENERS IN DE
KEMPEN“
CGG Kempen: ik wens jullie een mooie toekomst, dank voor uw
zorg binnen de Kempen en felicitaties met uw werk gedurende
40 jaar !
Jan Verellen

Vanuit een later bestuursmandaat dat ik vanuit CM invulde in
CGG Kempen heb ik een sterke evolutie gezien op alle gebieden :

SAMENWERKING ALS STERK PUNT
Ik heb het genoegen gehad om 12 jaar voorzitter te kunnen zijn
van CGG Kempen. De samenwerking tussen de openbare besturen
en de mutualiteiten verliep zeer vlot , dat is een zeer sterk punt,
zorgorganisaties die er van overtuigd zijn dat samenwerken loont.
Ondanks de beperkte middelen vanuit Vlaanderen, is er in al die
jaren toch veel gerealiseerd.
Qua infrastructuur: een gebouw in Geel, aankoop van een locatie
in Turnhout, huren van lokalen in de Parklaan, antennefunctie
in Herentals, sociale boerderijen, enz. Altijd waren dit stappen
met een zeker risico: kunnen we dit financieel aan? Krijgen we
dit uitgewerkt en opgestart? Het vroeg wel wat durf en niet alles
lukte even goed, maar we pionierden zeker.
Qua personeel: De directie en het bestuur zijn met de regelmaat
van een klok de onderbezetting blijven aankaarten in Brussel
(waarschijnlijk tot vervelens toe : zijn ze daar weer uit de Kempen?)
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en dat leverde toch regelmatig kleine uitbreidingen van FTE’s
op. Zo is team toch behoorlijk groot geworden.
Dit blijft mijn waardering hebben: de niet aflatende inzet van
de directie van het CGG. Ondanks de onderbezetting toch
blijven zoeken naar kansen om het aanbod CGG uit te breiden,
ondanks de onderbezetting toch ruimte zoeken om in te spelen
op initiatieven in de regio, creatief proberen te zijn met beperkte
middelen, verantwoordelijkheid nemen als dit verwacht wordt.
Dit kan je natuurlijk ook maar als je team meewilt, en ook daar
slaagt de directie blijkbaar in.
Fons Michiels
Schepen van Sociale zaken en voorzitter OCMW Herentals

HULPVERLENING IN CIJFERS
DOELGROEP ALCOHOL EN DRUGS
DRUGPREVENTIE
De gegevens voor drugpreventie zijn gebaseerd op de VAD Ginger registratie die een overzicht geeft van alle output-gerichte
preventie activiteiten. De gegevens in verband met CAO 100 (ondersteunen van bedrijven in de non-profit sector en de openbare besturen in het opstellen van een drugbeleid) werden niet mee opgenomen in deze registratie. Naast de gegevens is het
belangrijk te vermelden dat het voorbereiden van preventieactiviteiten niet verrekend werd in de registratie.
Relevant voor dit jaarverslag zijn de parameters ‘soort activiteit’ en met welke sector is gewerkt. Met andere woorden wat (1)
hebben we gedaan met wie (2) en waar (3)?

1. Soort activiteit

2. Met welke sector is gewerkt?
Volgende grafiek geeft een beeld over
hoeveel energie naar welke sector
gegaan is in 2016. Het spreekt voor
zich dat we hier niet kunnen werken
met totalen, gezien één activiteit
meerdere sectoren kan bedienen.

Overleg - 50%
Consult/advies - 12%
Coaching - 1%
Vorming - 28%
Campagnes - 1%
Vroeginterventie - 1%
Ander actie - 7%

Gezondheid - 35%
Onderwijs - 7%
Overheid - 13%
Politie en justitie - 5%
Vrijetijds- en cultuursector - 3%
Welzijn - 15%
Algemene bevolking - 14%
Arbeid - 8%

3. Locatie

Vlaamse gemeenschap - 22%
Gemeente - 37%
Regionaal - 32%
Provinciaal - 9%

DRUGHULPVERLENING

CONTEXT, (Z)ONDER INVLOED?
In het voorjaar van 2016 startte in de Meander het eerste contextaanbod ‘Context, (z)onder invloed?’, een reeks infoavonden voor
iedereen die zich zorgen maakt om iemand uit zijn dichte omgeving omdat deze persoon drugs gebruikt, te veel drinkt, medicatie
gebruikt,… Het doel van de avonden is om mensen te informeren, omkadering te bieden, te ondersteunen en ervaringen uit te
wisselen. De thema’s die aan bod komen zijn algemene informatie over verslaving, de gevolgen voor personen met een verslaving zelf maar ook voor de personen uit de context. Tijdens één van de avonden wordt ook ingegaan op de wetgeving m.n. waar
bestraft de wet en waar helpt de wet. Het aanbod is tot stand gekomen en wordt mee ondersteund in samenwerking met een
aantal ervaringsdragers.
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TERUGBLIK OP 12 JAAR PREVENTIEWERK…
Na mijn legerdienst startte ik bij het CGG op 1 april 1989 als
preventiewerker voor alcohol- en andere drugproblemen mijn
professionele loopbaan. Het team bestond toen uit 6 mensen,
mezelf incluis. Wijlen Luc Coveliers was psychiater, Walter
Luyten en Walter Dierckx psychotherapeut en Magda en Alice
op het secretariaat.
In die eerste jaren was er in de Kempen nog niet veel aandacht
voor de drugproblematiek. Vanaf oktober-november 1992
veranderde dit spectaculair. Het werd een booming business.
Met 1 getal wil ik dit illustreren: in het kalenderjaar 1994 sprak
ik op 38 ouderavonden van lagere en middelbare scholen of van
socio-culturele verenigingen. Ik werd een veel gevraagd spreker
op pedagogische studiedagen, vormingsdagen van instellingen
bijzondere jeugdzorg enz. over ‘een drugbeleid op school of in
de instelling’ en over ‘grenzen stellen bij kinderen en jongeren’.
In 1994 kreeg ik 2 bijkomende collega’s. Hilde en Luc waren
wellicht de eerste drughulpverleners van de Kempen.
Het waren boeiende tijden, er kon en mocht veel gewëxperimenteerd worden. We moesten met zijn allen, zowel ouders,
opvoeders als beleidsverantwoordelijken, OCMW-medewerkers,
… , nog leren hoe om te gaan met drug(sproblemen). Zelfs Justitie
begon stilaan op een andere manier om te gaan met druggebruikers, en wisten al snel dat louter repressie weinig soelaas
bracht, ook (gedwongen) hulpverlening behoorde steeds meer
tot hun repertorium. Niet veel later kreeg ik er eerst met Tina,
later met Inge een collega-preventiewerkster bij.

enthousiasme en arbeidsvreugde gedaan. Het feit dat het een zeer
sterk inhoudelijke job was, zal hier niet vreemd aan geweest zijn.
Ik kon niet alleen mijn persoonlijke interesses (cultuurfilosofie
en de vormgeving van het leven en van de samenleving) ten volle
verder ontplooien en professioneel inzetten, maar ook omdat
ik het gevoel had dat ik op dit terrein voor wel wat mensen en
organisaties een verschil maakte/kon maken.

“HET VOLGENDE
HOOFDSTUK WORDT
GESCHREVEN“
De interesse in de thematiek is gebleven. De voorbije 25 jaar
werd met en door deze mensen veel gerealiseerd in de Kempen.
Het volledige verhaal is echter nog niet ten einde. Een volgend
hoofdstuk dat we nog moeten schrijven betreft het residentieel
drughulpverleningscentrum waar onze regio al even zovele
jaren om vraagt.
Erik Nijsmans
Directeur Welzijnszorg Kempen

In totaal ben ik 12 jaar werkzaam geweest als preventiewerker,
overwegend deeltijds. Ik heb deze job steeds met zeer veel

OPEN VORMINGSAANBOD
Dit jaar werden vanuit de drugpreventie in het open vormingsaanbod volgende activiteiten georganiseerd:
16 maart 2016
De pijn van het verslaafde brein door Paul van Deun (klinisch
psycholoog en ambulant verslavingstherapeut bij De Spiegel,
Leuven) Æ een neuropsychologische blik op verslaving
19 en 20 mei 2016
Motiverende gespreksvoering door Inge Truyens en Ellen Van
Eynde (preventiemedewerkers CGG Kempen/ De Meander)
Æ Motiverende gespreksvoering levert waardevolle inzichten
en een praktische leidraad om mensen te bewegen richting
gedragsverandering
13 oktober 2016
De mindset van een verslavingsarts door Dr. Emanuel
Maes (psychiater, psychotherapeut en beleidsarts cluster
afhankelijkheid ASSTER) Æ De vertaling van een theoretisch
referentiekader naar de werkvloer
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9 december 2016
Lunchcauserie: Zorgaanbod verslaving in de Kempen nieuwe initiatieven
 atleen Bosman (adjunct directeur CGG Kempen) over het
ÆK
bestaande aanbod rond verslaving in de Kempen
 ilke Geenen en Yanna Egana Viteri (maatschappelijk
ÆS
werkers bij CGG Kempen/ De Meander) over contextaanbod: ‘Context, (z)onder invloed?’
 ns Alen (medewerker bij CAW De Kempen) over de inzet
ÆA
van ervaringsdragers in de verslavingszorg
Æ Y ensa Heylen (klinisch psychologe PAAZ Turnhout) over
het therapieaanbod in de dagkliniek PAAZ Turnhout met
betrekking tot verslaving
 ieven Bax (teamcoördinator afdeling angst en depressie
ÆL
OPZ Geel) en Bart Bronckaerts (klinisch psycholoog afdeling angst en depressie OPZ Geel) over het aanbod voor
middelenmisbruik op de afdeling angst en depressie van
OPZ Geel

ONLINE DRUGHULPVERLENING
CGG Kempen en CAD Limburg zijn al verschillende jaren samen zeer actief binnen de online drughulpverlening. Via verschillende
websites kunnen cliënten zelf aan de slag met hun verslavingsprobleem via zelftests, zelfhulpprogramma’s en chat begeleidingsprogramma’s.

WWW.ALCOHOLHULP.BE
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bezoeken

211.850

333.375

519.079

700.600

804.638

917.712

Zelftest

11.062

16.184

21.103

21.649

19.899

24.763

Zelfhulp

948

1.132

1.306

1.304

1.270

1.391

Begeleiding

486

722

787

908

878

705

Opmerkingen:
• De zelfhulp is een volledig geautomatiseerd programma, zonder tussenkomst van een hulpverlener.
• De begeleiding omvat een online programma met persoonlijke begeleiding door een hulpverlener, via een beveiligde chat.

WWW.CANNABISHULP.BE
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bezoeken

52.006

48.842

78.993

150.000*

144.258*

103.437

Begeleiding

217

141

127

168

148

122

Opmerkingen:
• Cannabishulp heeft geen eigen zelftest. De zelftest van De DrugLijn wordt aangeboden.
• Cannabishulp heeft geen zelfhulpprogramma. Hiervoor wordt verwezen naar de zelfhulp van De DrugLijn.
• Het aantal bezoekers in 2014 en 2015 is een overschatting wegens bezoeken door spambots.

WWW.DRUGHULP.BE
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bezoeken

-

-

34.936

48.227

56.348

53.152

Checklist

-

-

943

879

1.148

1.492

Zelfhulp

-

-

44

81

80

75

Begeleiding

-

-

42

70

71

59

Opmerkingen:
• Drughulp heeft geen eigen zelftests. De zelftests van De DrugLijn worden aangeboden.
• De ‘checklist’ heeft betrekking op de attitudes van uitgaanders wat druggebruik betreft. Deelnemers krijgen na het invullen
aanwijzingen over waar ze zich in een risicozone bevinden.
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WWW.GOKHULP.BE
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bezoeken

-

-

24.089

100.273**

122.732**

92.504

Checklist

-

-

4.719

6.522

5.158

5.990

Zelftest

-

-

524

711

737

802

Downloads*

-

-

579

917

1.336

1.465

Downloads* derden

-

-

438

474

625

664

Zelfhulp

-

-

158

206

236

185

Opmerkingen:
• Gokhulp werd in 2013 en 2014 financieel ondersteund door de Kansspelcommissie.			
• Gokhulp heeft geen online begeleiding. Deze wordt vanaf 2017 aangeboden in het kader van een onderzoek door Universiteit
Antwerpen en Universiteit Amsterdam.				
• Via een checklist kunnen deelnemers hun attitudes tegenover kansspelen evalueren. Nadien krijgen ze aanwijzingen over waar
ze riskant gedrag stellen.					
• De ‘downloads’ betreffen het downloaden van de aanvraag voor toegangsverbod voor kansspelgelegenheden. Ofwel voor zichzelf,
ofwel voor derden.
				
** d
 e bezoeken voor 2014 en 2015 werden gecorrigeerd voor spambots en zijn dus een schatting.		
Zelfhulp: van de deelnemers zocht 83,52% voordien nooit hulp voor gokproblemen.			
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DRUGHULPVERLENING IN CIJFERS

Aanmelding door

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Aan middel gebonden stoornissen - 75%

Eigen initatief - 28

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - 1%

Initiatief vanuit de omgeving - 8

Stemmingsstoornissen - 2%

Gezondheidszorg* - 191

Angststoornissen - 2%

Welzijnszorg - 10
Bijzondere Jeugdbijstand - 1

Andere - 2%

Voorziening Kinderen en Jongeren - 0

Stoornis op As 2 (persoonlijkheidsstoornissen) - 3%
Leeg - 15%

Gehandicaptenzorg - 0
Justitie - 245
Onderwijs - 0
Andere initiatieven - 1
Onbekend - 0
Leeg - 1
0

100

200

300

400

500

600

Eindtotaal is 485

0

25

50

75

100

Totaal aantal hoofddiagnoses is 485 = 100%

*Dit zijn voornamelijk aanmeldingen uit het Netwerk
Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

Geslacht

Producten

Vrouwen - 33%
Opiaten - 2%
Heroïne - 78%
Cocaïne - 9%
Cocaïne in poeder - 77%
Crack - 5%
Andere - 18%
Stimulantia - 21%
Amfetamine - 91%
Hypnotica of sedative - 13%

Mannen - 67%

GHB - 66%
Hallucinogenen - 2%
Cannabis - 20%
Marihuana - 78%
Alcohol - 32%
Bier - 50%
Geneesmiddelen - 1%
0

25

50

75

100

Totaal aantal gescoorde producten/middelen: 936 = 100%
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DOELGROEP VOLWASSENEN
WWW.DEPRESSIEHULP.BE (doelgroep volwassenen)
Info, zelfhulp en begeleiding: www.depressiehulp.be biedt online drie vormen van hulp voor depressie. Hulp wordt toegankelijker
en gebeurt op het tempo van de cliënt. CGG Kempen en CGG De Pont ontwikkelden depressiehulp.be met steun van de Vlaamse
overheid en KULeuven.
• Het informatieve luik biedt wetenschappelijk onderbouwde informatie over wat een depressie is, geeft uitleg over wat je zelf kan
doen en over werkzame behandelingen, wat je kan doen als partner/ omgeving en biedt getuigenissen over herstel. Een zelftest
geeft een idee of en in welke mate je depressief bent. De website richt zich tot volwassenen en ouderen.
• Personen die wat meer nodig hebben en zelf aan de slag willen, zullen vanaf medio 2017 (anoniem) kunnen aanmelden bij de
online zelfhulp. Hier vindt men tools om thuis zelfstandig aan herstel te werken. Op een forum kan indien gewenst hulp en steun
gevonden worden bij andere mensen die aan hun herstel werk(t)en.
• Tenslotte biedt depressiehulp.be blended begeleiding : gesprekken in een CGG gecombineerd met online modules die thuis houvast
geven. Een testfase zal in de loop van 2017 plaatsvinden in CGG Kempen en CGG De Pont, waarna een uitrol naar alle Vlaamstalige
CGG wordt bewerkstelligd.
• Depressiehulp wil herval voorkomen en biedt daarom 1 jaar opvolging na de begeleiding: de modules blijven beschikbaar en via
een zelfmonitoring-test wordt de stemming verder opgevolgd. Indien nodig kan er op tijd worden ingegrepen.
• In 2018 voorzien we eveneens de start van pure online begeleiding: online modules in combinatie met chatgesprekken met een
professionele hulpverlener.

Aanmelding door

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Stoornissen in de kindertijd - 7%

Eigen initatief - 63

Aan middel gebonden stoornissen - 2%

Initiatief vanuit de omgeving - 12

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - 2%

Gezondheidszorg* - 345

Stemmingsstoornissen - 24%

Welzijnszorg - 91

Angststoornissen - 16%

Bijzondere Jeugdbijstand - 1
Voorziening Kinderen en Jongeren - 1

Somatoformestoornissen - 1%

Gehandicaptenzorg - 0

Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen - 0,5%
Eetstoornissen - 1%

Justitie - 12

Stoornissen in de impulsbeheersing - 3%

Onderwijs - 1

Aanpassingsstoornissen - 6%

Andere initiatieven - 4

Andere* - 17%

Onbekend - 1

Stoornis op As 2 (persoonlijkheidsstoornissen) - 15%

Leeg - 1
0

100

200

300

400

500

Eindtotaal is 531

0

*Dit zijn voornamelijk aanmeldingen uit het
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

Totaal aantal hoofddiagnoses is 531 = 100%

25

50

75

100

*Deze categorie omschrijft alle andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen
zijn zoals relationele problemen, seksueel misbruik, anti sociaal gedrag, rouwreacties, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen,…

Geslacht
Vrouwen - 74%

Mannen - 26%
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Leeg - 5,5%

600

DOELGROEP OUDEREN
Aanmelding door

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Delirium, dementie, amnestische en ander cognitieve stoornissen - 3%

Eigen initatief - 22

Somatische aandoeningen - 1%

Initiatief vanuit de omgeving - 18

Aan middel gebonden stoornissen - 5%

Gezondheidszorg* - 67

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - 6%

Welzijnszorg - 15

Stemmingsstoornissen - 32%

Bijzondere Jeugdbijstand - 1

Angststoornissen - 9%

Voorziening Kinderen en Jongeren - 0

Stoornissen in de impulsbeheersing - 2%

Gehandicaptenzorg - 0
Justitie - 1

Aanpassingsstoornissen - 14%

Onderwijs - 0

Andere* - 13%
Stoornis op As 2 (persoonlijkheidsstoornissen) - 13%

Andere initiatieven - 2

Leeg - 2%

Onbekend - 0
Leeg - 0
0

100

200

300

400

500

600

0

25

50

75

100

Eindtotaal is 126

Totaal aantal hoofddiagnoses is 126 = 100%

*Dit zijn voornamelijk aanmeldingen uit het
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

*Deze categorie omschrijft alle andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen
zijn zoals relationele problemen, seksueel misbruik, anti sociaal gedrag, rouwreacties, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen,…

Geslacht
Vrouwen - 66%

Mannen - 34%
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DOELGROEP KINDEREN EN JONGEREN
Mobiel crisisaanbod kinderen en jongeren
In het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (www.psy0-18) en verder geconcretiseerd in het Provinciaal
Antwerps Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor 0 tot 18 jarigen, PANGG 0-18, werd op provinciale schaal door de 4 CGG, de
K-dienst van UKJA en OPZ Geel ingezet op de uitbouw van een mobiel crisisteam.
Deze werking vertaalt zich in 3 regionale teams in Kempen, Mechelen en regio Antwerpen. In de Kempen bestaat dit team uit
medewerkers van CGG Kempen en OPZ Geel. Het team wordt ingezet daar waar outreachende GGZ-hulpverlening geïndiceerd is
en voorziet zorg in die situaties waar een acute situatie heerst omwille van een ernstige psychiatrische problematiek. De opdracht
bestaat uit consult, screening, het stabiliseren van de crisis, coördineren van de hulpverlening en kortdurende behandeling gedurende 2 tot maximaal 4 weken. Er is een nauwe samenwerking met alle partners van PANGG 0-18, de netwerkpsychiater en de
bestaande crisisjeugdhulpverlening.

Mobiel crisisteam in cijfers:
• 255 aanmeldingen
• 61 % meisjes
• 80% tussen 12 en 17 jaar
• verwijzers: 59.4% van GGZ, 17.5% CLB

Aanmelding door

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Stoornissen in de kindertijd - 30%

Eigen initatief - 27

Stemmingsstoornissen - 5%

Initiatief vanuit de omgeving - 46

Angststoornissen - 7%

Gezondheidszorg* - 209

Somatoformestoornissen - 1%

Welzijnszorg - 18

Eetstoornissen - 1%

Bijzondere Jeugdbijstand - 71

Aanpassingsstoornissen - 9%

Voorziening Kinderen en Jongeren - 20

Andere* - 23%

Gehandicaptenzorg - 21

Stoornis op as 2 (persoonlijkheid) - 1%

Justitie - 9

Leeg - 23%

Onderwijs - 125
Andere initiatieven - 3
Onbekend - 0
Leeg - 0
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Totaal aantal hoofddiagnoses is 549 = 100%

*Dit zijn voornamelijk aanmeldingen uit het
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

*Deze categorie omschrijft alle andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen
zijn zoals relationele problemen, seksueel misbruik, anti sociaal gedrag, rouwreacties, levensfaseproblemen,…

Geslacht
Vrouwen - 48%

Mannen - 52%
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0

Eindtotaal is 549

DOELGROEP KINDEREN- EN JONGEREN
VLUCHTELINGEN
Sinds 2011 maakt CGG Kempen deel uit van het netwerk cultuur sensitieve zorg in de Kempen. Dit netwerk werd opgestart vanuit
een signaal van de OKAN school omwille van een regionaal tekort aan hulpverlening voor hun doelgroep. Naar aanleiding van de
vluchtelingencrisis besliste Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, in 2016 om te voorzien in een
tijdelijke capaciteitsuitbreiding van onder andere de CGG om te investeren in traumabegeleiding van minderjarige vluchtelingen
en de ondersteuning van professionelen.
Het zorgaanbod van CGG Kempen bestaat uit begeleiding en behandeling bij trauma en/of bij (vermoedens van) andere ernstige
psychische stoornissen en psychiatrische problemen. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening mogelijk, namelijk een
individueel aanbod, begeleiding en behandeling van gezinnen.
Het aanbod kan variëren van een korte indicatiestelling met doorverwijzing, tot psycho-educatieve sessies, kortdurende begeleiding
en behandelingsgerichte sessies op lange termijn. Er kan tevens coaching georganiseerd worden voor voorzieningen die met de
doelgroep in contact komen en hier vragen rond hebben.

Aanmelding door

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Stemmingsstoornissen - 56%

Initiatief door omgeving - 1
Angststoornissen - 11%

Welzijnszorg - 3

Andere* - 11%

Onderwijs - 11

Onbekend - 22%

Asielcentrum - 3
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Eindtotaal is 18
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Totaal aantal hoofddiagnoses is 18 = 100%
*Deze categorie omschrijft alle andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen
zijn zoals relationele problemen, seksueel misbruik, anti sociaal gedrag, rouwreacties, levensfaseproblemen,…

Geslacht
Vrouwen - 17%

Mannen - 83%
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FORENSISCH TEAM
Algemene forensische werking - Partnergroep
Het forensisch volwassenenteam startte in 2016 met een groepsaanbod voor de partners van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG). Wanneer men geconfronteerd wordt met het SGG van een partner komen er heel wat gevoelens naar
boven. Gevoelens van onmacht, schaamte, schuld, teleurstelling, ongeloof,…
Men wordt geconfronteerd met heel wat vragen: ‘Waarom heb ik het niet gezien?’, ‘Had ik het kunnen vermijden?’, ‘Ben ik niet
goed genoeg?’, ‘Kan/ mag ik nog van mijn partner houden?’ In de partnergroep krijgen de deelnemers de kans om inzichten te
verwerven in allerlei verschillende thema’s verwant aan SGG en kunnen ze met lotgenoten en hulpverleners hierover in gesprek gaan.

Aanmelding door

Hoofddiagnose na het 4de gesprek

Stoornissen in de kindertijd - 1%

Eigen initatief - 21

Stemmingsstoornissen - 1%

Initiatief vanuit de omgeving - 10

Andere stoornissen - 3%

Gezondheidszorg* - 29

Leeg - 4%

Welzijnszorg - 82

Diagnose op As 2 (persoonlijkheidsstoornissen) - 6%

Bijzondere Jeugdbijstand - 2

Stoornissen in de impulsbeheersing - 9%

Voorziening Kinderen en Jongeren - 9

Seksuele stoornissen en genderidentiteitsstoornissen - 20%

Gehandicaptenzorg - 3

Aan middel gebonden stoornissen - 23%

Justitie - 203

Andere* - 33%

Onderwijs - 8
Andere initiatieven - 0
Onbekend - 1
Leeg - 0
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Totaal aantal hoofddiagnoses is 368 = 100%

*Dit zijn voornamelijk aanmeldingen uit het
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen

*Deze categorie omschrijft alle andere aandoeningen die een reden voor zorg kunnen
zijn zoals relationele problemen, seksueel misbruik, anti sociaal gedrag, rouwreacties, identiteitsproblemen, levensfaseproblemen,…

Geslacht
Vrouwen - 2%

Mannen - 98%
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Eindtotaal is 368

Brugteam
Inclusie van geïnterneerden in zorgnetwerken van voorzieningen
In het jaarverslag van 2014 stelden we dit nieuwe project aan u voor. Hier leest u de bevindingen van het project tot op heden.

AANMELDINGEN N=97
2014

2016

2015

n=19

n=26

PI Merksplas: 15

n=52

PI Merksplas: 24

PI Turnhout: 2

PI Merksplas: 34

PI Turnhout: 2

Andere: 2

PI Turnhout: 18

Geweigerd n=6

Geweigerd n=3

Geweigerd n=0

doelgroep: 2

doelgroep: 2

mid-security: 4

cliënt: 1

n=52
n=13

n=23

INSTROOM N=88

n=41
Heden in brug-team tijdens:

n=47
Brug-team stopgezet o.w.v.

drop-out n=6

detentie n=36

overplaatsing: 1
ontvluchting: 1
weigering cliënt: 4

VOP n=5

ambulant n=4

residentieel n=1

uitstroom VOP n=41

ambulant n=9

residentieel n=32

15

FEITEN

SD: SGG minderjarigen: intrafamiliaal - 7%
SD: SGG minderjarigen: extrafamiliaal - 7%
SD: Aanranding eerbaarheid (+16) - 2,3%
SD: Verkrachting (+16) - 5,8%
SD: openbare zedenschennis - 3,5%
SD: Kinderpornografie - 1,2%
AGR: levensdelict - 1,2%
AGR: poging doodslag - 1,2%
AGR: slagen en verwondingen - 17,4%
AGR: stalking - 5,8%
AGR: Verbale agressie - 1,2%
AGR: doodsbedreigingen - 1,2%
AGR: Andere agressie t.a.v. personen - 2,3%
DRUGDELICT - 3,5%
ANDER GOG: vermogensdelict - 29,1%
ANDER GOG: brandstichting - 5,8%
ANDER GOG: oplichting en bedrog - 2,3%
ANDER GOG: andere - 2,3%
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HOOFDDIAGNOSE

Ontwikkelingsstoornis: Zwakzinnigheid - 13,8%
Ontwikkelingsstoornis: Autismespectrumstoornis - 1,1%
Ontwikkelingsstoornis: Aandachts- en gedragsstoornissen (ADHD, ODD, CD) - 3,4%
Ontwikkelingsstoornis: Hechtingsstoornis - 2,3%
Aan middelen gebonden stoornissen - 4,6%
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen - 19,5%
Stemmingsstoornissen - 2,3%
Somatoforme stoornissen - 1,1%
Parafilie: Exhibitionisme - 3,4%
Parafilie: Pedofilie - 5,7%
Parafilie niet anderszins omschreven - 1,1%
PHS Cluster A: Paranoïde persoonlijkheidsstoornis - 1,1%
PHS Cluster A: Schizotypische persoonlijkheidsstoornis - 3,4%
PHS Cluster B: Antisociale persoonlijkheidsstoornis - 21,8%
PHS Cluster B: Borderline persoonlijkheidsstoornis - 10,3%
PHS Cluster B: Narcistische persoonlijkheidsstoornis - 4,6%
0
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Algemene cijfers
Team voor
verslavingsproblemen

Team voor
volwassenen

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Lopende dossiers

499

485

504

539

425

368

521

567

172

126

2121

2085

Nieuwe dossiers

277

281

265

290

247

183

288

315

13

83

1212

1152

Dossiers

Forensisch
team

Team voor
kinderen en
jongeren

Team voor
ouderen

Eindtotaal

Het totaal aantal dossiers voor 2016 is 2085
Afgesloten dossiers in 2016

218

254

166

398

119

1155

Totaal aantal zorgperiodes per team 2016

Totaal aantal hulpverleningsactiviteiten, dienstverlening en preventie
voor CGG Kempen: 41 788
Er waren 6372 niet- plaatsgevonden activiteiten, dit kan gaan
over eender welk moment tijdens
het hulpverleningstraject.

 irecte hulpverleningsactiviteiten
D
(indicatiestelling, begeleiding,
behandeling, psychoeducatie,… ) 23778 (waarvan 6372 niet
doorgegaan/plaatsgevonden)
I ndirecte hulpverleningsactiviteiten
(cliëntoverleg, overleg met verwijzers
en scholen, verslaggeving, pre intake
activiteiten,…) - 17077
 ienstverlening en preventie
D
(stagebegeleiding, opleiding geven,
preventie, coaching,…) - 933

Activiteiten
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WOONPLAATS

HOOGSTRATEN
128

BUITEN REGIO 153
ONBEPAALD 6

RAVELS
58

TOTAAL 2085
RIJKEVORSEL
53

MERKSPLAS
70

BEERSE
85

ARENDONK
62

TURNHOUT
377
VOSSELAAR
35

OUDTURNHOUT
54
RETIE
49

LILLE
49

DESSEL
31

KATERLEE
74

VORSELAAR
20
MOL
157
GROBBENDONK
22

HERENTALS
120

OLEN
47

GEEL
141

HERENTHOUT
18

MEERHOUT
21
WESTERLO
68

HULSHOUT
14
HERSELT
31

18

BALEN
91

LAAKDAL
51

HAM
0

Samenstelling van de vzw
CGG Kempen is bestuursmatig samengesteld met afgevaardigden van Welzijnszorg Kempen, het Verbond van Christelijke Mutualiteiten van het arrondissement Turnhout en de VoorZorg.
Volgende personen zetelden op 31 december 2016 in de VZW:

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR

Voor Welzijnszorg Kempen:
CAEYERS
Wim (voorzitter)
CEUELMANS
Suzy
DE WIJZE
Leen
SMAERS
Griet
JORIS
Marleen
KNOCKAERT
Jowan
KWANTEN
Pascal
VERSMISSEN
Erik

Voor Welzijnszorg Kempen:
CAEYERS
Wim (voorzitter)
SMAERS
Griet
MEYNEN
Eefje
MICHIELSEN
Bart
Voor het Verbond van Christelijke Mutualiteiten:
BOYDENS
Joël
STESSENS
Vicky
VOET
Stefaan (ondervoorzitter)

Voor het Verbond van Christelijke Mutualiteiten:
BOYDENS
Joël
VAN HOOF
Stef
GOOSSENS
Maria
HELSEN
Guido
STEEMAN
Tonnie
VOET
Stefaan (ondervoorzitter)

CAEYERS
HUYBRECHTS
SWOLFS
VOET
WOUTERS

Wim (directeur)
Ken (secretaris)

Algemene Vergadering
Raad van Bestuur

WOUTERS
SWOLFS

Wim (directeur)
Ken (secretaris)

DAGELIJKS BESTUUR

Voor de VoorZorg:
HUYBRECHTS
Linda
BASTIAENSSEN Vicky
WOUTERS
SWOLFS

Voor de VoorZorg:
HUYBRECHTS
Linda

Wim
Linda
Ken
Stefaan
Wim

Directeur
Wim Wouters

Adjunct Directeur
An Boschmans
CGG Geel
Volwassenen / kinderen en
jongeren / ouderen /
depressiehulp.be / outreach
OCMW / team verstandelijke
beperking

Adjunct Directeur
An Laureyn

CGG Turnhout
Volwassenen / kinderen en
jongeren / buddywerking /
suïcidewerking / mobiel crisisteam

Antennewerking Herentals

Forensisch team
Forensisch volwassenen team /
Forensisch jongeren team /
Strategisch Plan / Brug-team

De Meander
CGG / AGM / online /
drugpreventie

Coördinator
Aanmeldingsteam netwerk
GGZ Kempen
Kwaliteitscoördinator

Adjunct Directeur
Katleen Bosman

Antennewerking Hoogstraten

Organisatiestructuur
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VESTIGINGEN

VESTIGINGEN

Geel

Vestiging Geel (A)

Vestiging Geel (A) - Technische Schoolstraat 66
Maatschappelijke zetel (G) - Antwerpseweg 1
Secretriaat VZW (H) - Antwerpseweg 1
Smalvoort (B) - Smalvoortstraat 2
Parklaan (C) - Parklaan 162
Vestiging De Meander (D) - Parklaan 55 bus 17

Turnhout

Technische Schoolstraat 66		
2440 Geel					
014/58.75.81				
met secretariaat
volwassenenteam				
kinderen- en jongerenteam			
ouderenteam

ANTENNEPUNTEN
Herentals
Hoogstraten

Vestigingen Turnhout
Smalvoort (B)

Antennepunt Herentals (E) - Hofkwartier 23
Antennepunt Hoogstraten (F) - Lindendreef 12

Smalvoortstraat 2
2300 Turnhout				
014/41.09.67
			

(B)

Parklaan (C)

(F)

(C)

Parklaan 162
2300 Turnhout
014/41.09.67
met secretariaat
volwassenenteam
kinderen- en jongerenteam
forensisch team
buddywerking Vlaanderen
suïcidepreventie

(D)

Vestiging De Meander (D)

(E)
(H)
(A)

(G)

Parklaan 55 bus 17			
2300 Turnhout			
014 /47.12.20
met secretariaat
algemeen alcohol- en drugteam
AGM				
arbeidstrajectbegeleiding
online-hulpverlening
CRA-cht project
drugpreventie
Druglink
CAO-100

ANTENNEPUNTEN
Antennepunt Herentals (E)

40STE DIENSTJAAR
Gesticht bij akte van 15 november 1976 Statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad
van 20 januari 1977 Statutenwijziging verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 juni 1988,
15 maart 1995, 29 februari 1996, 30 december 1999, 12 januari 2005, 25 januari 2006,
24 april 2007, 18 januari 2008

Hofkwartier 23
2200 Herentals			
met kinderen- en jongerenteam
algemeen alcohol- en drugteam
arbeidstrajectbegeleiding

Antennepunt Hoogstraten (F)
Lindendreef 12
2320 Hoogstraten
met kinderen- en jongerenteam

ALGEMEEN
e-mail: info@ccgkempen.be
website: www.cggkempen.be

Maatschappelijke zetel (G)		
Antwerpseweg 1				
2440 Geel				
014/56.42.64

Secretariaat (H)		
Antwerpseweg 1
2450 Geel

Grafisch ontwerp Brandle, Beerse
www.brandle.be

20

21

CGG Kempen
Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg
Antwerpseweg 1				
2440 Geel				
014/56.42.64
info@ccgkempen.be
www.cggkempen.be

