
 

 

 

 

 Behandeleenheid verslavingszorg 

 

ARCHIPEL 

Casusoverleg regio Mechelen: 
 
 Maandag 9 november 2020  
 Donderdag  14 januari 2021  
 Maandag 8 maart 2021  
Telkens van 13u30 tot 16u30 
 
Locatie: Huis van het Kind, Lange Schipstraat 27, 
2800 Mechelen 
 
Casusoverleg regio Zoersel: 
 
 Maandag 28 september 2020  
 Maandag  7 december 2020 
 Maandag 29 maart 2021  
Telkens van 12u00 tot 14u30 
 
Locatie: PC Bethanië in gebouw 2 zaal 3, 
Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel 
 
Casusoverleg regio Antwerpen: 
 
 Dinsdag 27 oktober 2020  
 Woensdag  13 januari 2021 
 Dinsdag 23 maart 2021  
Telkens van 09u00 tot 12u00 
 
Locatie: Voor het overleg van 27/10: CGG Vagga, 
Belgiëlei 147A, 2018 Antwerpen 
 
Casusoverleg regio Geel/Turnhout: 
 
 Woensdag 7 oktober 2020  
 Woensdag  2 december 2020 
 Woensdag 3 maart 2021  
Telkens van 9u00 tot 12u00 
 
Locatie: Regiohuis K&G (1ste verdiep), Verloren-
kost22/1, 2260 Westerlo 
 

De casusbesprekingen zijn gratis. Inschrijven via: 

ggz.vormingen@emmaus.be 

 

Perinataal 

multidisciplinair 

casusoverleg 

 

Contactgegevens 

ggz.vormingen@emmaus.be 

Lavinia Vervecken: 03 380 38 83 

Meest recente info: 

https://www.bethanie-emmaus.be/hulp-nodig/vind-de-

gepaste-zorg/zorg-en-expertise-voor-psychische-problemen-

voor-en-na-de-4  

Wanneer regionaal overleg? 

verantwoordelijk uitgever: Jan Bogaerts 

2020-08-01 

In samenwerking met: 
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We kiezen voor een open groep waarbij verschillende 

partners in het zorglandschap zich kunnen engageren 

om regelmatig collega’s te laten deelnemen om de 

multidisciplinariteit te garanderen. Daarnaast bestaat 

er ook de mogelijkheid om je per sessie in te schrij-

ven. 

Wanneer je een casus wil inbrengen, vragen wij om 

dit bij de inschrijving te laten weten. We verwachten 

twee weken op voorhand een korte schriftelijke voor-

stelling van de casus van maximum een halve pagina. 

Deze wordt op voorhand verspreid naar de deelne-

mers. 

 

 

Per sessie bespreken we twee anonieme 

casussen die op voorhand door 

deelnemers ingediend zijn.  

We richten ons op casussen van prille 

ouders vanaf zwangerschap tot de 

leeftijd van één jaar waarbij er sprake is 

van psychische moeilijkheden en/of 

moeilijkheden in de ouder-kind-

interactie. 

 

Vanuit deze casussen willen we door 

middel van multidisciplinair 

casusoverleg elkaars en onze eigen 

deskundigheid bevorderen.  

Het is niet de bedoeling om een 

oplossing te bieden voor acute casussen. 

Door het delen van de eigen expertise 

kunnen we echter wel leren van 

situaties en van elkaar en ons laten 

inspireren door de verschillende 

(intersectorale) invalshoeken. 

 

Op deze manier werken we, vanuit  

gelijkwaardigheid, aan een betere  

samenwerking in de perinatale 

geestelijke gezondheid. 

Het provinciaal perinataal casusoverleg zal 

doorgaan op: 

 Dinsdag 29 september 2020  van 9u tot 12u 

 Woensdag 19 mei 2021 van 9u tot 12u 

 

De provinciale casusbesprekingen gaan door op de 

campus van : 

PC Bethanië in gebouw 5 (zaal forum 1 of 2) 

Andreas Vesaliuslaan 39 

2980 Sint-Antonius Zoersel 

 

De casusbesprekingen zijn gratis. Inschrijven via: 

ggz.vormingen@emmaus.be 

 

Wat? Hoe? Doelstellingen 

Voor wie? 

Alle hulpverleners die werken met prille ouders van-

af de zwangerschap tot de leeftijd van één jaar: 

vroedvrouwen, gezinsbegeleiders, kraamverzorgen-

den, huisartsen, psychologen, ... 

 

 Meer leren over perinatale geestelijke ge-

zondheidszorg. 

 Het hulpverlenerslandschap beter leren ken-

nen. 

 Zelf groeien in de rol als hulpverlener. 

 Het is niet de bedoeling om in acute casussen 

zelf actie te ondernemen. In dergelijke geval-

len is het zinvoller om een zorgoverleg te 

plannen met betrokken hulpverlening. 

Wanneer provinciaal overleg? 


