
 

 

 

 

In de uitbouw van de perinatale zorg in de regio ont-
staan er veel initiatieven om expertise te delen en aan 
netwerkvorming te doen. Graag zetten we nog twee 
initiatieven in de kijker. 

 

Casusoverleg Jong Kind en Context vanuit PANGG 0-18. 

Werkt  op vraag .  

Hierbij vinden jullie alle informatie: 
pangg0-18.be/lancering-casusoverleg-jonge-kind-en-
context/  

 

Perinataal lerend netwerk vanuit De Kraamvogel 

Graag nodigen we je uit hier online aan deel te nemen. 
Dit netwerk wordt regionaal georganiseerd zodat je je 
eigen netwerkpartners beter leert kennen en een vinger 
aan de pols houdt over wat er leeft in het werkveld. 

Hierbij vinden jullie alle informatie:  
www.kraamvogel.be/vormingskalender  

 

Perinataal 

multidisciplinair 

casusoverleg 

 

Contactgegevens 

ggz.vormingen@emmaus.be 

Lavinia Vervecken: 03 380 38 83 

Meest recente info: 

https://www.moederbaby.be/casusoverleg  

verantwoordelijk uitgever: Jan Bogaerts 

2022-08-01 

Voor wie 

Alle hulpverleners die werken met 

prille ouders vanaf de zwangerschap 

tot de leeftijd van één jaar: 

vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, 

kraamverzorgenden, huisartsen, 

psychologen, maatschappelijk 

werkers,... 

In samenwerking met: In de kijker: 

https://pangg0-18.be/lancering-casusoverleg-jonge-kind-en-context/
https://pangg0-18.be/lancering-casusoverleg-jonge-kind-en-context/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kraamvogel.be%2Fvormingskalender&data=04%7C01%7CLavinia.Vervecken%40Emmaus.be%7C0f24019c77d44665057408d95b3dab7f%7Ca949b55f33f54a94ad335546196536cd%7C0%7C0%7C637641142703058595%7CUnknown%7C
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.moederbaby.be%2Fcasusoverleg&data=04%7C01%7CLavinia.Vervecken%40Emmaus.be%7Ce0431fb75ca74d0b2adf08d98ca4745f%7Ca949b55f33f54a94ad335546196536cd%7C0%7C0%7C637695460210759774%7CUnknown%7CTWFp


Per sessie bespreken we twee anonieme 

casussen die op voorhand door 

deelnemers ingediend zijn.  

We richten ons op casussen van prille 

ouders vanaf de zwangerschap tot de 

leeftijd van één jaar waarbij er sprake is van 

psychische moeilijkheden en/of 

moeilijkheden in de ouder-kind-interactie. 

 

Door het delen van de eigen expertise 

kunnen we leren van elkaar en ons laten 

inspireren door de verschillende 

(intersectorale) invalshoeken. 

Provinciaal perinataal casusoverleg  

Naast de vaste partners zal dit jaar ook ADIC OP+ , 

VK Antwerpen, OCJ Antwerpen deelnemen aan 

deze overleggen. ADIC OP+ heeft expertise in 

verslavingszorg voor ouders en hun kinderen. Ook 

zijn er deelnemers die zich hebben ingeschreven 

voor één sessie 

De sessies gaan fysiek door op: 

 Vrijdag 21 oktober 2022 van 9u tot 12u 

 Woensdag 10 mei 2023 van 9u tot 12u 

 

Bethanië Geestelijke Gezondheidszorg  

In gebouw 2 (zaal 2) 

Andreas Vesaliuslaan 39 

2980 Sint-Antonius Zoersel 

 

De casusbesprekingen zijn gratis. Inschrijven via: 

ggz.vormingen@emmaus.be 

Wat? 

Doelstellingen 

Casusoverleg regio Mechelen: 
 
 Dinsdag 4 oktober 2022 
 Maandag  16 januari 2023 (online) 
 Maandag 24 april 2023 
Live  van 09u30 tot 12u30 
Online van 13u30 tot 16u30 
 
Locatie: Huis van het Kind, raadzaal (1.35) in  
Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen 
 
Casusoverleg regio Zoersel: 
 
 Maandag 26 september 2022 
 Maandag 5 december (online) 
 Maandag 20 maart 2023 
Telkens van 10u00 tot 12u00 
 
Locatie: Bethanië GGZ in gebouw 2 zaal 2, 
Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel 
 
Casusoverleg regio Antwerpen: 
 
 Woensdag 23november 2022  

CKG Het Ankertje, Belegstraat 64 –2018 
Antwerpen 

 Dinsdag  24 januari 2023 
De Kraamvogel, Volkstraat 7 –2000 Ant-
werpen 

 Woensdag 15 maart 2023 
VAGGA, Boomgaardstraat 7—2018 Ant-
werpen 

Telkens van 09u00 tot 12u00 
 
 
Casusoverleg regio Geel/Turnhout: 
 
 Woensdag 26 oktober 2022 (online)  
 Woensdag  18 januari 2023 (online) 
 Woensdag 26 april 2023  
Telkens van 9u00 tot 12u00 
 
Locatie: Regiohuis K&G (1ste verdiep),  
Verlorenkost 22/1, 2260 Westerlo 
 

De casusbesprekingen zijn gratis. Inschrijven via: 

ggz.vormingen@emmaus.be 

Wanneer regionaal overleg? 

 

 Iets bijleren over perinatale geestelijke 

gezondheidszorg. 

 Het hulpverlenerslandschap beter leren 

kennen. 

 Zelf groeien in je rol als hulpverlener. 

 Het is niet de bedoeling om in acute 

casussen zelf actie te ondernemen. In 

dergelijke gevallen is het zinvoller om 

een zorgoverleg te plannen met         

betrokken hulpverlening. 

Wanneer provinciaal overleg? 

Regionaal perinataal casusoverleg 

 

Het regionaal casusoverleg gaat door in de regio’s 

Mechelen, Antwerpen, Zoersel en Turnhout/Geel. 

Op het regionaal casusoverleg zijn steeds enkele 

vaste partners aanwezig om de multidisciplinariteit 

te garanderen (Moeder&Baby, CGG Infantteam, vzw 

de Kraamvogel en Kind&Gezin). In de regio 

Antwerpen zal ook Goia (Gezinnen onder invloed 

Antwerpen) aansluiten. Daarnaast zijn er 

deelnemers die zich hebben ingeschreven voor één 

sessie. 


