
 

EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCH AANBOD VOOR KINDEREN, JONGEREN EN HUN CONTEXT 

Provincie Limburg- netwerk Ligant 

 

DOELSTELLINGEN 
 

 

o Vergroten van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg 
o Laagdrempelige, vlot toegankelijke, kortdurende algemene geestelijke gezondheidszorg 
o Preventie en vroegtijdige detectie (inschatten van de aanwezigheid van  psychische problemen bij kinderen en jongeren) en vroegtijdige 

interventie  
o Voorkomen dat lichte tot matige psychologische moeilijkheden evolueren  tot complexe, chronische problemen en/of psychiatrische 

stoornissen 
o Verhogen van veerkracht, zelfredzaamheid en autonomie van het kind/jongeren, ouders en/of het gezin 
o Indien aangewezen draaischijf naar gespecialiseerde ggz en jeugdhulp (doorverwijzing) 
o Verbeteren van de zorgcontinuïteit 

 

 

FUNCTIES 
 

 

o Korte (overzichtelijke) behandeltrajecten 
o Indicatie functie 
o Preventieve functie 

 

 



 

 

*De modaliteiten van het eerstelijnspsychologisch aanbod van de Federale Overheid zullen in de nabije toekomst veranderen, naar aanleiding van een 

nieuwe overeenkomst.  

*De samenwerkingsverbanden 1 gezin-1 plan leggen regionaal andere accenten. Voor de precieze informatie raadpleeg je best de website van het 

betreffende samenwerkingsverband.

 
 
 
 

ELP FOD * ELP 
 1 Gezin 1 

Plan* 
 

OVERKOP 
huizen 

JAC CLB Tejo 

Visie Kortdurende begeleiding 
van gedrags-, sociale en 
emotionele problemen 
van licht tot matige aard 

Kortdurende 
begeleiding van 
gedrags-, sociale en 
emotionele problemen 
van licht tot matige aard 
Ondersteuning aan 
partners binnen en 
buiten het 
samenwerkingsverband 

Sociale, informele 
netwerken rondom  
jongeren bevorderen en 
ruimte scheppen voor 
ontmoeting tussen 
jongeren 
Jongeren ondersteunen 
op vlak van volwaardige 
participatie in de 
samenleving 

Jongerenonthaal 
(vraagverheldering, 
directe hulp, 
doorverwijzing) 
Jongerenbegeleidingstraj
ecten  

Begeleiden van 
schoolgerelateerde 
problemen 
Onthaal: Opvangen en 
verwijzen van andere 
moeilijkheden 

Kortdurende 
psychologische hulp 
voor jongeren, indien 
gewenst anoniem 

Leeftijds-
doelgroep 

0 tot 18 jaar 
+ 18 kunnen terecht bij 
volwassennetwerk 

-9 t/m25 jaar 14 t/m 25 jaar 12 t/m 25 jaar Schoolgaande kinderen 
en jongeren 

10 tot 20 jaar 

Prob-
lematiek 

Licht tot matige 
emotionele, gedrags- en 
sociale problemen 

Licht tot matige 
emotionele, gedrags- en 
sociale problemen 

Ruimer dan psychologisch 
onwelbevinden. Ook 
vragen of moeilijkheden 
rond  financiën, 
huisvesting, seksualiteit, 
drugs 

Ruimer dan 
psychologisch 
onwelbevinden. Ook 
vragen of moeilijkheden 
rond  financiën, 
huisvesting, seksualiteit, 
drugs 

Schoolgerelateerde 
moeilijkheden 
 

Licht tot matige 
emotionele, gedrags- 
en sociale problemen 

Onder-
steuning 
aan 

Kinderen, jongeren, 
ouders, gezin 

Kinderen, jongeren, 
ouders, gezin 
 
Hulpverleners in nulde 
en eerste lijn* 

Jongeren met een eigen 
hulpvraag en indien 
gepast hun steunnetwerk 
(privé of professioneel) 

Jongeren met een eigen 
hulpvraag en indien 
gepast hun steunnetwerk 
(privé of professioneel) 

Leerlingen en hun 
ouders 
 
Leerkrachten 

Jongeren met een 
eigen hulpvraag en 
indien gepast hun 
steunnetwerk (privé of 
professioneel) 

Verwijzing Gedateerd 
verwijsvoorschrift door 
huisarts,  kinderarts, 
kinder- en 
jeugdpsychiater, CLB-
arts, K&G-arts 

Brede instap Geen verwijzer nodig Geen verwijzer nodig Op verwijzing van 
school 
Eigen vraag van 
leerling en/of ouders 

Geen verwijzer nodig 

Aanmel-
ding 

Rechtstreeks bij 
psycholoog of 
orthopedagoog naar 
keuze 

Aanmeldteam 1G1P of 
rechtstreeks bij ELP* 

Telefonisch , via facebook, 
vrije inloop tijdens 
openingsuren 

Telefonisch, via mail, 
chat, facebook 

Telefonisch, via mail, 
via smartschool 

Telefonisch, via mail, 
vrije inloop tijdens 
openingsuren 

Wach-
tperiode 

Streven naar een eerste 
afspraak binnen de 
maand. 
Op afspraak 

Streven naar een eerste 
afspraak binnen de 
maand 
Op afspraak 

Geen wachttijd 
Binnenlopen tijdens 
openingsuren of op 
afspraak 

Mogelijks een korte 
wachttijd 
Op afspraak 

Uiterlijk binnen de 
maand een eerste 
afspraak. 
Op afspraak 

Normaliter geen 
wachttijd 
Binnenlopen tijdens 
openingsuren of op 
afspraak 

Gevestigd  Privé-praktijk in de buurt 
(volledige lijst op 
ggzlimburg.be) 

Verschillende 
contactpunten binnen 3 
regio’s van de 
verschillende 
samenwerkingsverband
en. (regiodekkend en 
vindplaatsgericht): bv. 
Huis van het Kind 

Genk 
In de nabije toekomst: 
Lommel, Pelt, Bree, 
Beringen, Hasselt, Sint-
Truiden 

Genk, Maasmechelen, 
Tongeren, Bree, 
Beringen, Hasselt, 
Heusden-Zolder, 
Lommel, Peer, Sint-
Truiden, Heusden-Zolder, 
Bilzen, Lanaken, 
Oudsbergen, Alken, 
Zonhoven, Diepenbeek, 
Herk-de-Stad 
Wordt verwacht: 
Lummen, Houthalen 

 Hasselt 

Kostprijs 11,20€ of 4€ igv 
verhoogde 
tegemoetkoming (cfr 
verzekerbaarheid 
mutualiteit) 

gratis gratis gratis gratis gratis 

Aantal 
sessies 

Reeks van 4 
sessies/voorschrift, 
eenmalig verlengbaar 
met nieuw voorschrift 
(max 8 
sessies/kalenderjaar)  

Kortdurend (max 6-8 
sessies) 

Informele gesprekken: 
onbeperkt 
ELP-gesprekken:  
kortdurend 

Zo kort als mogelijk, zo 
lang als nodig 

 Richtlijn 10 sessies 

Hulp-
verleners 

Zelfstandig klinisch 
psychologen en 
orthopedagogen met 
minstens 3 jaar relevante 
ervaring met de 
doelgroep 

Klinisch psychologen en 
orthopedagogen met 
minstens 3 jaar 
relevante ervaring met 
de doelgroep, 
werkzaam voor 1G1P 

Jeugdwerkers 
Klinisch 
psycholoog/orthopedagoo
g 
Projectmedewerkers 
(vrijwilligers-en 
buddywerking, 
verbindingsambassadeur 

Bachelors in toegepaste 
psychologie, sociaal 
werk, e.d. 

Artsen, 
verpleegkundigen, 
maatschappelijk 
werkers, psychologen 
en pedagogen 

Professionele 
psychotherapeuten (in 
opleiding) op vrijwillige 
basis 

Vorm Ftf, ook videobellen 
mogelijk 

Ftf, ook videobellen 
mogelijk 
Gesprekken op 
verplaatsing mogelijk 

Ftf, bellen, mailen, 
chatten, videobellen 

Ftf, bellen, mailen, 
chatten, videobellen, 

Ftf, chatten, 
videobellen. 
Gesprekken op 
verplaatsing mogelijk 
(school, aan huis) 

Ftf, ook videobellen 
mogelijk 

Website www.ggzlimburg.be/eerst
elijnspsycholoog-elp 
 

www.gezincentraal.be 
www.plan-trekkers.be 
1nsgezind (volgt later) 

www.overkop.be www.jaclimburg.be 
 

www.vclblimburg.be 
www.pclb.be 
www.clbgohasselt.be 
www.go-clbnova.be 
www.goclblimburgnoor
dadite.be 

www.tejo.be 
 

http://www.ggzlimburg.be/eerstelijnspsycholoog-elp
http://www.ggzlimburg.be/eerstelijnspsycholoog-elp
http://www.gezincentraal.be/
http://www.plan-trekkers.be/
http://www.overkop.be/
http://www.jaclimburg.be/
http://www.vclblimburg.be/
http://www.pclb.be/
http://www.clbgohasselt.be/
http://www.go-clbnova.be/
http://www.goclblimburgnoordadite.be/
http://www.goclblimburgnoordadite.be/
http://www.tejo.be/


 

AANVULLEND AANBOD 

 

 CONNECT CROSSLINK 

Wat Het programma Connect beoogt het snel en tijdig detecteren van 

risico’s en de eerste tekenen van een 

mogelijk psychische/psychiatrische problematiek bij infants, 

kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 23 jaar.  

Daarnaast wordt er ingezet op laagdrempelig en kortdurende 

interventies bij kwetsbare groepen en groepen met een 

verhoogde kwetsbaarheid. Op die manier wordt er een 

zorgcontinuüm binnen het netwerk gerealiseerd dat strekt van 

preventie tot behandeling. 

Er wordt de verbinding gemaakt met bestaande initiatieven op het 

Limburgs grondgebied en wordt er gezocht naar aansluiting met 

Vlaamse expertisecentra (bv. suïcidepreventie, Eetexpert) en het 

programma Crosslink. 
 

Met het programma Crosslink richten wij ons tot iedereen die werkt met 

kinderen en jongeren, rechtstreeks of onrechtstreeks, in welke sector dan 

ook. Elke hulpverlener, discipline, voorziening en sector heeft zijn eigen 

unieke plaats, competenties en verantwoordelijkheden binnen het 

hulpverleningslandschap. 

Binnen het programma Crosslink ligt de focus om deze expertise en 

competenties wederzijds uit te wisselen en te bundelen om zo ieders 

professionaliteit inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te 

verruimen. 

Binnen dit activiteitenprogramma is er ruimte voor wederzijdse 

kruisbestuiving via intervisie en supervisie, permanente vorming of 

specifieke opleidingen op team, organisatie- en netwerk-niveau, 

personeelsuitwisseling e.d. Steeds met dezelfde focus… het welzijn van de 

kinderen en jongeren. 
 

Website https://www.ligant.be/connect 

 
https://www.ligant.be/crosslink 

 

 

 

 


