Corona-aanbod vanuit CGG De Pont:
Het corona-virus en de noodzakelijk getroffen maatregelen raken ons allen. Velen maken zich zorgen
over de kwetsbare gezinnen, kinderen en jongeren, volwassenen met reeds een zware rugzak.
Vanuit onze tweedelijnsexpertise in de behandeling van psychische en psychiatrische problematieken
stellen we ons tijdelijk en in een kortdurend aanbod beschikbaar voor :
-

Kinderen, jongeren, volwassenen die vanuit eerstelijnsdiensten gedetecteerd zijn met een
extra nood aan ondersteuning in deze coronatijd gezien een reeds aanwezige psychische
en/of emotionele, psychosociale problematiek bijv. toename van psychisch onwelbevinden:
angstproblemen, depressiviteit, agressie in het gezin, realiteitsverlies, verslaving …
 het gaat om een tijdelijk aanbod gericht op het kunnen handhaven van deze psychische,
relationele moeilijkheden binnen de huidige quarantainemaatregels.
Dit is helaas géén reguliere instroom voor behandeling in het CGG.
We zoeken samen met betrokken hulpverlening en de cliënten wat verder nodig is na
corona-tijd.

-

Vrijwilligers die kwetsbare gezinnen ondersteunen als buddy en/of die moeilijk bereikbare
gezinnen trachten te contacteren:
 Coaching om alert te kunnen zijn op bepaalde signalen van psychisch, relationeel,
emotioneel onwelbevinden; om moeilijkheden met deze cliënten bespreekbaar te maken
en toe te kunnen leiden naar noodzakelijke hulpverlening; om met eigen gevoelens van
onmacht en angst in de confrontatie met deze gezinnen te kunnen omgaan.

-

Eerstelijnswerkers die vanuit eventuele crisissituaties van hun cliënten door de
quarantainemaatregelen nood hebben om via consult of intervisie mee na te kunnen denken
over de nodige interventies in deze gezinnen. Medewerkers van scholen en/of CLB kunnen
ook bij Pros-medewerkers terecht voor overleg.

-

Psychologische begeleiding van zorgverleners in de woonzorgcentra door het ouderenteam

In elke vestiging van CGG De Pont (Mechelen, Lier, Boom) is er een permanentieregeling opgezet met
een achterliggend screeningssysteem binnen de verschillende deelwerkingen: kinderteam,
volwassenteam, ouderenteam, forensisch team. Een hulpverlener uit de betreffende werking zal
met de aanmelder terug contact opnemen, via telefoon of video-contact. Deze consultaties zijn
voorlopig gratis.
U kan ons bereiken alle dagen van 9u-17u via:
015/42.08.32 of mechelen@cggdepont.be
03/480.18.01 of lier@cggdepont.be
03/844.05.43 of boom@cggdepont.be
Slechts in uiterste crisissituaties kunnen individuele contacten face à face doorgaan.

