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Aanbod Consult, advies en intervisie binnen de programma’s Crosslink en Connect 

Dit aanbod is er ter ondersteuning van hulpverlening in het begeleiden van kinderen, jongeren en 

hun ouders. Vanuit diverse sectoren kan je beroep doen op dit aanbod. Neem gerust contact op bij 

vragen.  

Doelgroep: het jonge kind (-9 maanden – 6 jaar)  

• Consult & advies: hilde.seys@ligant.be of 0479 / 85 23 53 

• Intervisie gelinkt aan het Observatrorium: 24 juni 2020 (+ data voor het najaar volgen nog) 

Doelgroep: Kinderen van ouders met een afhankelijkheids- en/of psychiatrische problematiek. 

(KOPP / KOAP): 

• Consult & advies:  

o KOAP: vicky.terteka@cadlimburg.be 

o KOPP: inez.vandewinkel@dagg-cgg.be  

• Casusbespreking a.d.h.v. Intervisie:  

o Gelinkt aan de Provinciale Werkgroep KOPP KOAP 

o Extra data voor intervisie volgen nog 

o Aanmelden kan door een mailtje naar Inez of Vicky 

Doelgroep: Vluchtelingenkinderen en – jongeren:  

• Consult & advies: michelle.warriner@uzbrussel.be 

• Casusbespreking a.d.h.v. Intervisie:  

o 5 juni 2020 

o Aanmelden kan door een mailtje naar Dries en Michelle 

Doelgroep: kinderen en jongeren met (vermoeden van) ADHD 

• Consult & advies: e.derks@groeplitp.be 

Team Suïcidepreventie 

• Consult & advies: telefonisch contact 011 / 54 23 62 

Doelgroep: Kinderen en jongeren met experimenteel, beginnend riskant of problematisch 

alcohol-, druggebruik of gamegedrag 

• Consult & advies: telefonisch contact via 011 / 49 42 78 

• Casusbespreking a.d.h.v. Intervisie: aanmelden voor onderstaande momenten kan via  

verslavingconnect@ligant.be  

o Met de focus op het thema gamen 

▪ 24 juni: 9.00u – 9.45u 

▪ 24 juni: 10.00u – 10.45u 

o Met de focus op het gebruik van alcohol en drugs  

▪ 1 juli: 13.00u – 14.45u  

▪ 1 juli: 15.00u – 15.45u 

o Of op aanvraag via 011 / 49 42 78 

Doelgroep: Jongeren met eerste tekenen van psychiatrische problemen 
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• Consult & advies: telefonisch contact via 011 / 49 42 75 

• Casusbespreking a.d.h.v. Intervisie:  

o Op aanvraag via 011 / 49 42 75 

Doelgroep: kinderen en jongeren met eet - & gewichtsproblemen 

• Consult & advies: sylvia.gijbels@ligant.be of 0492 / 23 64 52 

• Casusbespreking a.d.h.v. Supervisie:  
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