Aanmelding, toeleiding en selectie van casussen CASEMANAGEMENT PANGG 0-18
Aanmelding, toeleiding en selectie omvatten gezamenlijk 4 stappen:
1) Men vraagt een cliëntoverleg (netwerktafel) of fase-overleg (escalatie) aan (zowel
voor justitiële als niet-justitiële klanten). Wanneer tijdens dit cliëntoverleg of fase-overleg
blijkt dat via de reguliere hulpverlening geen adequaat zorgtraject kan worden gevormd, dan
kan men, na aftoetsing van de selectiecriteria casemanagement PANGG 0-18, beslissen om
casemanagement PANGG 0-18 aan te vragen.
 Een cliëntoverleg kan worden aangevraagd via volgende link:
http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/professionelen/jeugdhulpaanbieders/clientov
erleg-en-bemiddeling/
 Voor het aanvragen van escalatie naar fase 2- of fase 3, kan je een mail sturen naar
het algemeen mailadres van de ITP itp.antwerpen@jongerenwelzijn.be én naar de
dossierbeheerder binnen jeugdhulpregie (jeugdhulpregisseur), met als
onderwerp “escalatievraag [initialen minderjarige]”.
2) Na bespreking op cliëntoverleg of fase-bespreking met aftoetsing criteria doet men de
aanvraag voor “casemanagement PANGG 0-18 via een A-document. Men vermeldt in dat
A-document onder hoofding synthese “aanvraag casemanagement PANGG 0-18”. Zowel
medewerkers vanuit de vrijwillige hulpverlening breed als medewerkers van de
gemandateerde voorzieningen (OCJ en VK) en de sociale dienst van de jeugdrechtbank
kunnen via dit A-document een aanvraag voor “casemanagement PANGG 0-18” doen.
3) Via een versnelde procedure worden deze aanvragen besproken op het team
indicatiestelling (voor niet justitiële klanten) en jeugdhulpregie (voor justitiële klanten)
en toegevoegd aan de groep kandidaat-casussen van casemanagement PANGG 0-18.
4) Op het “instapoverleg casemanagement PANGG” wordt uiteindelijk geselecteerd welke
casussen instromen. Op dit overleg zijn aanwezig: de regiocoördinator, de netwerkpsychiater
PANGG 0-18 en/of de FOR K arts, de jeugdhulpregisseur en de casemanager PANGG 0-18.
Dit instapmoment wordt gepland indien er terug ruimte is om volgende casussen te laten
instromen.
Selectiecriteria casemanagement PANGG 0-18 zijn als volgt:
Aanwezigheid van een chronische ernstige GGZ problematiek met vermelding van diagnoses
en comorbiditeit. De diagnose is gesteld door een kinder- en jeugdpsychiater.
IZIKA en IZIIK: De inschatting dient te gebeuren door iemand die opgeleid is om deze
instrumenten te scoren.
o IZIKA: niveau 6 bij instroom
IZIIK: niveau 5 bij instroom.
Instemming van kind/jongere en ouders/opvoedingsverantwoordelijken
De leeftijd bij instroom van het kind / de jongere is <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 (bv. omdat jongere in voorziening in prov. Antwerpen verblijft, maar bij ouders
gedomicilieerd is in andere provincie moet besproken kunnen worden: in dat geval is er
overleg en/of afstemming met casemanager en mobiel team van andere provincie wie wat
zal opnemen in onderlinge afspraak).
De complexe problematiek van de casus heeft de samenwerking nodig van meerdere sectoren
/ organisaties om tot een gezamenlijk gedragen zorgtraject te komen.
De complexiteit van de problematiek van de casus vereist interventies op veel diverse
levensdomeinen.
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 interne regisseur, onderwijsmedewerker en mogelijks partners uit
meerdere sectoren.

Bij de selectie houdt men rekening met volgende zaken:
Men streeft ernaar casussen te behandelen in verhouding met de ratio minderjarigen in de
werkingsgebieden.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen de meeste casussen handelen over jongeren tussen 12
jaar en 18 jaar. We willen toch ruimte laten om ook jongere kinderen in casemanagement op
te volgen.
Omdat de selectie en toewijzing van de casussen provinciaal gebeurt op niveau van de
intersectorale toegangspoort, kan een goede afstemming gebeuren met bestaande
netwerken, de middelen, het aanbod en het gestructureerd overleg.
Er is afgesproken met 3 netwerken / organisaties om te checken bij instroom van de casussen
of zij ook betrokken zijn om de samenwerking af te stemmen: het ondersteuningsnetwerk
onderwijs jeugdzorg, het VK en CO3.

Voor het aanvragen van escalatie naar fase 2- of fase 3, kan je een mail sturen naar het
algemeen mailadres van de ITP itp.antwerpen@jongerenwelzijn.be én naar de
dossierbeheerder binnen jeugdhulpregie (JHR), met als onderwerp “escalatievraag
[initialen minderjarige]”. Om je aanvraag te verduidelijken vragen wij een korte omschrijving van:
de naam van de jongere
Voorgaande en huidige hulpverlening
Hoe de jongere in de huidige situatie functioneert
De stappen die reeds ondernomen zijn door de CPA/voorziening/jeugdhulpregie in fase 1
(hulpverlening voor het aanvragen van de escalatie). Deze informatie kan aangevuld worden
door de jeugdhulpregisseur.
De verachtingen van datgene wat je aanvraagt
In geval van vraag naar IPH middelen tevens een ruwe inschatting van de te besteden
middelen en kosten.
Op basis van deze informatie wordt bekeken of men al dan niet kan ingaan op de vraag. De
aanvragen worden om de 14 dagen besproken tijdens de escalatiegroep telkens op vrijdag.
Nadien wordt je per mail of telefonisch op de hoogte gebracht van de beslissing.
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