Missie en Visie
PANGG 0-18 is het
samenwerkingsverband
geestelijke gezondheid voor
kinderen en jongeren in de
provincie Antwerpen.
Het netwerk streeft er naar
om de geestelijke gezondheid
van elk kind/jongere en
zijn/haar context te dienen.
Hierbij heeft men als doel
een maximale afstemming
tussen alle zorgcomponenten
te bekomen naar
complementariteit en
continuïteit in de zorg.

Mobiel
Crisis Team
Kortdurende mobiele
crisisbegeleiding waarbij er een
vermoeden van of een aanwezigheid
is van een psychische problematiek bij
het kind/jongere.

Wie zijn we? Wat doen
we?

De situatie kenmerkt zich door een acute
bezorgdheid omtrent het psychisch welbevinden
van het kind/jongere en zijn context.

Het mobiel crisisteam van PANGG 018 biedt ondersteuning voor alle
kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar
en hun context die zich in een
crisissituatie bevinden. De crisis wordt
uitgelokt door gekende of nieuwe
psychische problemen bij het kind of de
jongere. De problemen hebben impact
op verschillende levensdomeinen.

Hoe werken we?

Het multidisciplinair team is verdeeld
over 3 regio's: Antwerpen, Kempen en
Mechelen zodat we een efficiënte
zorgverlening kunnen bieden.

Wanneer kan je op
ons beroep doen?
Wij komen langs wanneer zich een
situatie voordoet waarbij noch het
kind/jongere, noch diens context, noch
de betrokken hulpverlening het hoofd
kunnen bieden aan de huidige situatie.
De betrokken hulpverlening is rond de
noden en bezorgdheden reeds met
elkaar in overleg gegaan en men acht
het raadzaam om een aanvullend
aanbod te betrekken.

We starten met een verkennend gesprek met het
kind/jongere en de ouders/zorgfiguren. Bij
voorkeur sluit de verwijzer bij dit gesprek ook
aan. We vormen in dit gesprek een zo breed
mogelijk beeld van de huidige situatie en de
hulpvragen van de betrokkenen. Na overleg
beslissen we of een crisisbegeleiding al dan niet
een meerwaarde biedt betreffende de huidige
zorgen. In praktijk betekent dit dat we aan de
slag gaan in een gezin met kind en/of ouders,
alsook een ondersteunende rol kunnen
opnemen bij vragen van een school, internaat,
voorziening, hulpverlening, … .
Wij bieden begeleiding aan op maat, afgestemd
op de problematieken die zich aandienen.
Indien geen begeleiding wordt opgestart, zoeken
we samen met de betrokkenen naar meer
gepaste hulpverlening.
De begeleidingen zijn gratis en kortdurend met
een maximum van 4 weken.

Hoe aanmelden?
De betrokken hulpverlening neemt
tijdens de kantooruren contact op met
het Crisismeldpunt -18 op onderstaand
nummer:
03/609 57 57

Voor meer info:
www.pangg0-18.be

