
Voor professionelen die zelf vragen heb-

ben bij het begeleiden van personen met  

een verstandelijke handicap en bijko-

mende gedrags– en/of psychiatrische 

problemen. 

Het Consulententeam 

Praktisch 

 
 De ondersteuning door de coördinator 

van het consulententeam is gratis. 

 

 De ondersteuning krijgt vorm in een 

langdurig traject. Tussen de aanmel-

ding en de evaluatie liggen enkele 

maanden. 

 

 Alle consulenten zijn gebonden door 

het beroepsgeheim. De verslaggeving 

van het beeldvormend onderzoek wordt 

geanonimiseerd. 

 

 De persoon waarvoor men de hulp-

vraag stelt, heeft een verstandelijke 

handicap en woont, werkt of loopt 

school in Vlaams-Brabant of in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 De consulenten komen vrijwillig samen 

op verschillende locaties.  

 

Met dank aan al onze partners en in het bijzonder 

aan Stichting M.M. Delacroix  en de Centra voor 

Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaams-Brabant. 

 

 

 Aanmeldingen en  

informatie  

 

Sean Vandevoort 

Coördinator Vlaams Brabant Oost 

016 45 29 14 

0476 30 74 00 

Sean.vandevoort@kamillus.broedersvanliefde.be  

Zorggroep Sint-Kamillus 

Krijkelberg 1       

3360 Bierbeek  

 

Margo Evens 

Coördinator Brussel-Halle-Vilvoorde  

0490 64 82 73   

consulententeam@zonnelied.be 

Zonnelied vzw  

Kloosterstraat 7  

1761 Roosdaal   
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Wie kan een beroep doen op 

het Consulententeam? 
 

Het Consulententeam kan jou ondersteu-

ning bieden wanneer:  

 

 je als hulpverlener werkt met kinderen, 

jongeren of volwassenen met een ver-

standelijke handicap en ernstige ge-

drags- en/of psychiatrische problemen. 

  

 je het gevoel hebt dat je bent vastgelo-

pen bij de begeleiding van een cliënt 

waarmee je een langdurig engagement 

aanging. 

  

 je nood hebt aan advies van externe 

deskundigen. 

(buitenstaanderperspectief).  

  

 

 

 

Voor dringende hulpvragen en crisisinter-

venties bestaan er andere hulpkanalen.  

 

Aanbod 
 

 

 Wanneer je ons contacteert, starten we, na 

vraagverduidelijking, met een beeldvormend 

onderzoek:   

 We vragen informatie op over de cliënt bij 

jou en andere betrokken diensten.  

 We vullen deze informatie aan door di-

agnostiek, observaties, …  

 We stellen een uitgebreid beeldvormend 

verslag op. 

 

 Op basis van dit verslag bespreken de con-

sulenten de casus tijdens het overleg en 

geven ze adviezen.  

 

 Meteen na het consulentenoverleg volgt 

een reflectiemoment dat jou de tijd geeft 

om samen met de coördinator de adviezen 

op een rij te zetten. 

 

 Nadien koppelen jij en de coördinator het 

advies mondeling terug naar jouw team.  

 

 Na enkele maanden volgt een evaluatie.  

Verwachtingen tegenover de  

aanmelder 
 

De bedoeling is dat jij en jouw team hernieuwde 

kracht vinden om een kwaliteitsvolle dienstverle-

ning aan te bieden. Om dit te bereiken is een 

goede samenwerking belangrijk en verwachten 

we dat je bereid bent om:  

 informatie over de voorgeschiedenis en het 

huidig functioneren van de persoon op te vra-

gen. 

 

 in de mate van het mogelijke en in overleg 

met de coördinator diagnostische taken op te 

nemen. 

 

 de consulentenvergadering bij te wonen. 

 

 in een reflectieproces te stappen (met jouw 

team). 

 

 samen met de coördinator een verslag te ma-

ken van het advies. 

 

            

Het Consulententeam is een initiatief dat kadert binnen de 

stuurgroep ‘Zorgcircuit voor personen met een verstande-

lijke handicap en bijkomende psychiatrische of gedrags-

problemen’ in Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest. Het wordt financieel ondersteund door het 

VAPH. 


