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Jongerencluster Yidam bestaat vanuit een nauwe 

samenwerking met Bijzondere Jeugdzorg en 

omvat als Centrum voor Actieve Netwerk- en 

Omgevingsondersteuning (CANO) een residen- 

tieel en een mobiel/ambulant (Outreach 

Vlaanderen) jeugdhulpverlenend aanbod. 

Poliklinische consultatie: 

 Langendam 1b – 9940 Sleidinge,  

 09/358 04 55            

  outreaching@pcgs.be 

 www.pcgs.be -> zorgaanbod jongeren 

mobiel -> Outreach Vlaanderen 

mailto:outreaching@pcgs.be
http://www.pcgs.be/


Wat is CROSSOVER?    

CROSSOVER is als methodiek een onderdeel van 

Outreach Vlaanderen met als doel individuele 

hulpverleningstrajecten van jongeren te 

ondersteunen. Wanneer er zorg is rond het 

psychisch welbevinden van de jongere 

(emotioneel, relationeel, gedragsmatig,...) kan 

CROSSOVER worden ingeschakeld. 

Onze samenwerkingspartners zijn de private 

voorzieningen Bijzondere Jeugdzorg netwerken 

Gent-Eeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen en de 

gemeenschapsinstelling De Zande, campussen 

Beernem, Ruiselede en Wingene. 

Het CROSSOVER-team bestaat uit een kinder- en 

jeugdpsychiater en een therapeut 

(therapeutische netwerkfunctie) die samen met 

de jongere, zijn of haar ouders en andere 

betrokken partners een team vormen door de 

krachten te bundelen.  

Vanuit welke visie werkt CROSSOVER? 

CROSSOVER werkt vanuit 7 belangrijke principes, 

die gedragen zijn door ons en onze 

samenwerkingspartners. Deze principes vormen 

de fundamentele bouwstenen. 

transparantie         respect          partnerschap    

organisatie         expertise  

  integratie       gedeelde verantwoordelijkheid 

Hoe werkt CROSSOVER? 

De voorziening beslist in overleg met de jongere 

en zijn netwerk of een aanmelding gebeurt, wie 

in het belang van het zorgtraject wordt 

uitgenodigd en maakt een planning op. 

Aanwezigheid van de jongere en zijn context is 

essentieel. We spreken samen een datum af. De 

gesprekken gaan door op één of twee dagdelen.  

We verplaatsen ons op het afgesproken moment 

naar de jongere en zijn netwerk, waar we niet 

over elkaar spreken, wel mét elkaar. Ieder aan 

tafel wordt uitgenodigd om zijn verhaal te 

brengen, elk vanuit zijn unieke kijk.  

Door samen te spreken en te zoeken komen we 

tot een zorg- en actieplan in functie van het 

zorgtraject en de hulpvragen. Iedereen blijft 

verantwoordelijkheid opnemen en dragen. 

Begeleidingen worden niet overgenomen. 

Afhankelijk van de zorgnoden kan CROSSOVER 

flexibel in- en uitschuiven. 

CROSSOVER praktisch 

1. Aanmelding  

Private voorzieningen: het aanmeldingsformulier 

wordt per mail bezorgd aan dr. Sara Van de 

Winkel (dr.vandewinkel@pcgs.be) en Annelies 

Van Diest (annelies.van.diest@pcgs.be) 

GI De Zande: er gaat wekelijks een CROSSOVER-
dagdeel door met: dr. Jan Coessens  
(dr.coessens@pcgs.be), Griet Verbiest voor GI 
Beernem (griet.verbiest@pcgs.be), Birgit 
Verhoeven voor GI Ruiselede en Wingene 
(birgit.verhoeven@pcgs.be). 
 

2. Een CROSSOVER-consultronde 

Er worden één of twee dagdelen gepland. De 

voorziening stelt een planning op. Iedereen blijft 

het hele dagdeel beschikbaar. De kinder- en 

jeugdpsychiater kan afwezigheid wettigen. 

3. Financiering 

CROSSOVER wordt als onderdeel van Outreach 

Vlaanderen gesubsidieerd door de Vlaamse 

Overheid. Het remgeld van de psychiatrische 

consulten wordt bekostigd door de voorziening. 

Een kinder- en jeugdpsychiatrisch consult kan 

enkel op verwijzing van een andere arts (huisarts, 

kinderarts of neuroloog). Een verwijsbrief dient 

voorzien te worden in functie van terugbetaling, 

alsook kleefbriefjes van de mutualiteit. 
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