
Perinatale  

Mentale Gezondheid 

 

Beste zorgpartner, 

Graag nodigen wij u uit op een netwerkdag m.b.t. Perinatale Mentale Gezondheid op 10 oktober in PC Bethanië 

(gebouw 2 – Andreas Vesaliuslaan 39 – 2980 Zoersel). 

Situering project 
De Vlaamse Overheid heeft ervoor gekozen verder in te zetten op  “perinatale geestelijke gezondheidszorg” als 

vervolg op de twee pilootprojecten van 2016-2018. Binnen deze pilootprojecten ging de aandacht uit naar 

screening, detectie en toeleiding tot zorg m.b.t. perinatale psychische problemen (focus provincie Oost-

Vlaanderen, o.l.v. UZ Gent) en de ontwikkeling van regionale zorgpaden (focus provincie Antwerpen, o.l.v. 

Moeder&Baby Zoersel- PC Bethanië) . Via onderstaande linken vindt u de ontwikkelde richtlijn van UZ Gent 

alsook het eindrapport van provincie Antwerpen terug.  

 https://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20zorgaanbod/Richtlijn-perinatale-gezondheid.pdf 

 http://www.moederbaby.be/Portals/moederbaby/Files/Documents/Pilootproject%20Perinatale%20Geestelijke%20Gezondheid

%20-%20Provincie%20Antwerpen%20-%20Eindrapport%202018.pdf 

Mogelijk bent u reeds actief betrokken geweest bij de pilootfase van dit project. Deze nieuwe fase heeft tot 

doelstelling de ontwikkelde richtlijn van UZ Gent te implementeren alsook de regionale zorgpaden verder uit te 

bouwen binnen de verschillende GGZ-netwerken. Deze doelstelling wordt behartigd vanuit een samenwerking 

tussen Moeder&Baby PC Bethanië (Zoersel), UZ Leuven, Moeder&Baby Karus (Melle) en UZ Gent en wordt 

ondersteund vanuit het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid (VLOGG) en het Vlaams 

Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid (Experten GGZ en Verslavingszorg m.b.t. de perinatale 

periode). Een belangrijke subdoelstelling is de uitbouw van verwijsnetwerk m.b.t. ambulante en mobiele 

perinatale mentale gezondheid. Dit is de primaire focus van deze netwerkdag. 

We starten de namiddag met een vormingsmoment met betrekking tot Infant Mental Health. Vervolgens wordt 

kort het project Perinatale Mentale Gezondheid toegelicht alsook de nieuwe outreachwerking van 

Moeder&Baby Zoersel – PC Bethanië.  

Nadien denken we graag met jullie na over hoe we een verwijsnetwerk Ambulante en Mobiele Perinatale GGZ in 

provincie Antwerpen kunnen uitbouwen. Concreet beogen we een samenwerking op te zetten tussen ambulante 

psychologen en psychotherapeuten, vroedvrouwen met bijkomende (interesse voor) specialisatie in Perinatale 

Mentale Gezondheid, CGG’s, medewerkers CKG (Amberbegeleiding), Kind&Gezin (psychopedagogen), mobiele 

teams en de gespecialiseerde outreach van Moeder&Baby. Via interactieve gesprekstafels nemen we volgende 

thema’s graag met jullie onder de loep: 

 

- Helder krijgen wie welke zorg aanbiedt (preventie, ondersteuning, behandeling,…) en hoe verschillende 

zorgactoren kunnen samenwerken met elkaar; 

- Zicht krijgen op bestaande goede praktijken inzake perinatale GGZ, zowel vanuit gesubsidieerde diensten als 

vanuit privépraktijken; 

- Voorstelling denkpistes m.b.t. organisatie vormingen, opleiding en intervisie.  

- Inbedding van de perinatale GGZ binnen de intersectorale en transmurale samenwerking (somatische zorg, 

Kind&Gezin,…). 

- Inzet op transparantie zorglandschap perinatale GGZ (bv. via websites) 

https://www.mamaenzo.nl/de-eerste-reflexen/
https://www.uzgent.be/nl/home/Lists/PDFs%20zorgaanbod/Richtlijn-perinatale-gezondheid.pdf
http://www.moederbaby.be/Portals/moederbaby/Files/Documents/Pilootproject%20Perinatale%20Geestelijke%20Gezondheid%20-%20Provincie%20Antwerpen%20-%20Eindrapport%202018.pdf
http://www.moederbaby.be/Portals/moederbaby/Files/Documents/Pilootproject%20Perinatale%20Geestelijke%20Gezondheid%20-%20Provincie%20Antwerpen%20-%20Eindrapport%202018.pdf


Programma 
13u00 – 14u00 Vorming: Ik kijk, ik lach en ik trek me terug. Inzoomen op alarmsignalen bij baby's die 

extra zorg verdienen. (Dr. Jo Wellens – kinder- en jeugdpsychiater TheA, 

dagbehandeling kinder- en jeugdpsychiatrie AZ St-Maarten, leefgroep 0-6.) 

14u00 – 14u15 Toelichting project Perinatale Mentale Gezondheid (Helga Peeters – coördinator 

project Perinatale Mentale Gezondheid) 

14u15 – 14u30 Toelichting nieuw behandelingstraject bij Moeder&baby: Ondersteuning aan huis. 

(Veronique Wyckaert – psycholoog outreachwerking Moeder&Baby PC Bethanië) 

14u30 – 14u50 Pauze 

14u50 – 16u00 Interactieve themagroepen per GGZ-netwerk m.b.t. uitbouw verwijsnetwerk 

Ambulante en Mobiele perinatale GGZ.  

16u00 – 16u30 Plenaire terugkoppeling 

16u30 – 17u00 Netwerkmoment met drankje 

 

Indien er nog vragen of bedenkingen zijn, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met mij. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Helga Peeters 

Coördinator project Perinatale Mentale Gezondheid – Provincie Antwerpen 

Moeder&Baby - Zoersel 

0470/20.34.04 

Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis 

Andreas Vesaliuslaan 39  2980 Zoersel www.pzbethanienhuis.beEmmaüs vzw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vlaams Expertisenetwerk 

Perinatale Mentale Gezondheid 

http://www.oggpa.be/index.html
http://www.moederbaby.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwicjKzMptrkAhUCPFAKHf5_CngQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sint-pieters-leeuw.be%2Fleven-welzijn%2Fhuis-van-het-kind%2Fonze-partners%2Fkind-en-gezin&psig=AOvVaw0oOBjB2OciibeDQSPS9aLI&ust=1568893691868075

