
 

 

 

 

Uitnodiging leerplatform dubbeldiagnose:  

‘Afstemmen op kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking  

en geestelijke gezondheidsproblemen’ 

 

 

WAAROM? 

 

De zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en 

geestelijke gezondheidsproblemen stellen zowel de context als de betrokken hulpverleners 

(onderwijscontext, VAPH voorzieningen, geestelijke gezondheidzorg) voor heel wat 

uitdagingen. Deze zorg is vaak complex en vraagt een samenvoeging van verschillende 

expertises om te komen tot een gedeelde zorg op maat van de cliënt. 

  

 

Werk jij met kinderen en/of jongeren met een verstandelijke beperking (en hun begeleiders)? 

Ervaar je dat de geestelijke gezondheid van betrokkenen soms onder druk staat?  

Hecht je veel belang aan het afstemmen op de noden van kinderen en/of jongeren met een 

verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen? 

Zoek je partners uit diverse sectoren die ervaringen en kennis willen delen? 

Dan is dit leerplatform misschien wel iets voor jou! 

 

 



 

 

WAT en HOE? 

 

Het leerplatform (lerend netwerk) is intersectoraal samengesteld, bestaat uit maximum 15 

deelnemers en wordt ondersteund door een procesbegeleider van vzw Psyche. 

De deelnemers zijn professionelen uit alle sectoren die werken met kinderen en/of jongeren 

met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen (en hun context). 

 

We organiseren 4 fysieke bijeenkomsten, verspreid over een schooljaar, telkens op 

vrijdagmorgen. Deelnemen kan enkel als je je engageert om op elke bijeenkomst aanwezig te 

zijn.  

 

Telkens staat één thema centraal. Na een inhoudelijke insteek worden praktijken, ervaringen, 

inzichten en kennis gedeeld. Delend leren, van en aan elkaar staat centraal tijdens de 

bijeenkomsten. Om dit mogelijk te maken, vragen we elke bijeenkomst aan twee deelnemers 

om een eigen casus in te brengen. 

 

  

Thema Locatie Datum en uur Inhoudelijke 

toelichting door 

Procesbegeleider 

Emotionele 

ontwikkeling 

 

CGG Prisma 

Beernem 

9 december 2022 

van 9u tot 12u 

Ampel WINGG Caroline Everaert 

(vzw Psyche) 

Complex trauma 

 

 

Vrij CLB Trikant 

Roeselare 

27 januari 2023  

van 9u tot 12u 

Ampel WINGG Caroline Everaert  

(vzw Psyche) 

Omgaan met 

agressie 

Tordale Torhout 17 maart 2023 

van 9u tot 12u 

Trainer 

‘grensoverschrijdend 

gedrag’ (Tordale) 

Caroline Everaert 

(vzw Psyche) 

Prikkelverwerking 

 

 

MFC VIRO Brugge 

 

2 juni 2023 

van 9u tot 12u 

Tine Steel (Ravelijn) Caroline Everaert 

(vzw Psyche) 



 

 

 

INSCHRIJVEN? 

 

Het aanbod is gratis. Inschrijven kan ten laatste op 1 oktober 2022 via deze google forms: 

https://forms.gle/nvTLRKZQJX3fSnDp6 

 

De plaatsen zijn beperkt, er worden maximaal 2 deelnemers per organisatie toegelaten. In het 

geval er meer inschrijvingen dan beschikbare plaatsen zijn, wordt voor 15 oktober 2022 een 

selectie gemaakt op basis van deze criteria: intersectorale groepssamenstelling en motivatie. 

Ten laatste op 15 oktober 2022 krijgt u een seintje of uw inschrijving al dan niet definitief is.  

 

Bij vragen kunt u Karen Delcour (Ampel WINGG) contacteren: karen.delcour@wingg.be  

 

 


