
   

Aanmelding, toeleiding en selectie casussen Casemanagement PANGG 0-18 

Zowel medewerkers vanuit de brede, vrijwillige hulpverlening als medewerkers van de gemandateerde 

voorzieningen (OCJ en VK) en de sociale dienst van de jeugdrechtbank kunnen een aanvraag voor 

“casemanagement PANGG 0-18” doen. 

 

Aanmelding, toeleiding en selectie omvatten gezamenlijk 3 stappen:  
 

1) Er wordt een onderscheid gemaakt tussen casussen die reeds gekend zijn bij Jeugdhulpregie 

(jongeren met een verleden binnen bijzondere jeugdzorg of VAPH) en casussen die nog niet gekend 

zijn bij Jeugdhulpregie (jongeren met enkel verleden binnen kinder- en jeugdpsychiatrie). 

→ Reeds gekend bij Jeugdhulpregie (JHR): contact opnemen met betrokken jeugdhulpregisseur om de 

selectiecriteria af te toetsen en aan te melden. 

→ Nog niet gekend bij Jeugdhulpregie (JHR): contact opnemen met casemanager PANGG 0-18 om de  

selectiecriteria af te toetsen. Bij een goede match, vult de aanmelder een A-document in zodat er een 

jeugdhulpregisseur wordt aangesteld. De casemanager PANGG 0-18 bezorgt de aanmelding van de 

jongere aan Jeugdhulpregie. 

2) JHR bundelt alle mogelijke kandidaten. Indien dit er veel zijn, wordt er op de interne 

teamvergadering al een ruwe selectie gemaakt (shortlist). 

3) Op het “instapoverleg casemanagement IZPA/PANGG” wordt deze shortlist voorgesteld en wordt 

geselecteerd welke casussen instromen. Op dit overleg zijn de regiocoördinator, de netwerkpsychiater 

PANGG 0-18 en/of de FOR-K arts, de jeugdhulpregisseurs (van de betrokken jongeren) en de 

casemanagers IZPA en PANGG 0-18 aanwezig. Dit instapmoment wordt gepland indien er ruimte is om 

nieuwe casussen te laten instromen. 

 

Selectiecriteria casemanagement PANGG 0-18 zijn als volgt:  
 

- Aanwezigheid van een chronische ernstige GGZ problematiek die op de voorgrond staat, met 

vermelding van diagnoses en comorbiditeit; 

- Problemen op verschillende levensdomeinen, alsook zicht op functioneren op deze levensdomeinen 

(ev. SEO-r); de complexiteit van de problematiek vereist interventies op de diverse levensdomeinen; 

- De complexe problematiek van de casus heeft de samenwerking nodig van meerdere sectoren / 

organisaties om tot een gezamenlijk gedragen zorgtraject te komen; 

- De casus heeft reeds een langdurige geschiedenis van hulpverlening en het zorgtraject is geblokkeerd 

of dreigt geblokkeerd te geraken; 



   
- Men schat in dat de opvolging aanklampend en langdurig moet zijn. De opvolging zal er zijn zo lang 

als nodig en zo kort als mogelijk mits eventuele overdracht; 

- De opvolging vereist een gedegen samenwerking tussen de casemanager, de consulent, de 

jeugdhulpregisseur, en de betrokken hulpverlening en partners in de verschillende sectoren; 

- Instemming van contactpersoon/aanmelder; 

- Aanmelder bespreekt piste met kind/jongere en ouders/opvoedingsverantwoordelijken 

(informatieplicht); 

- De leeftijd bij instroom van het kind / de jongere is maximaal 18jaar. Uitzonderingen zijn 

bespreekbaar in afstemming met de hulpverlening binnen de volwassenen sector; 

- Het kind / de jongere is gedomicilieerd in de provincie Antwerpen. Uitzonderingen hierop zijn 

bespreekbaar (vb. omdat jongere in voorziening in prov. Antwerpen verblijft, maar bij ouders 

gedomicilieerd is in andere provincie: in dat geval is er overleg en/of afstemming met casemanager 

van andere provincie wie wat zal opnemen in onderlinge afspraak). 
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