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NOTA ADVIES TEMPLATE VROEGDETECTIE EN VROEGINTERVENTIE 

OOST-VLAANDEREN 
Datum: 10/11/2017 

Nota aan: Agentschap Zorg en Gezondheid  

Uw kenmerk: Uw kenmerk 

Naam lijnmanager: Naam lijnmanager 

Naam auteur: IROJ OVl 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

PROCES TOT ADVIES 

Het proces werd in onderling overleg tussen de procesgroep RADAR en vertegenwoordiger van de 

Vlaamse Gemeenschap in het IROJ OVl  in september 2017 afgesproken en bevestigd op het IROJ 

van 29/09/2017. 

 Het dossier wordt ingediend op 06/11/2017 bij de voorzitter van het IROJ OVl en de 

vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in het IROJ OVl. 

 Het voorstel tot advies wordt geformuleerd op de WG advisering OVl op 08/11/2017. 

 Het definitieve advies wordt per mail bekrachtigd door de IROJ-leden tegen 10/11/2017 12u. 

 

VASTSTELLINGEN  

• Het IROJ OVl wil haar waardering uiten over de kwaliteit van de inhoud van het 

voorliggende dossier en de inspanningen die hiervoor geleverd werden, rekening houdend 

met de korte tijdsspanne waarin dit vorm gekregen heeft. 

• Doorheen het dossier is merkbaar dat men op verschillende manieren breder kijkt dan de 

eigen sector met betrekking tot de continuïteit van de hulpverlening, inclusief denken, het 

betrekken van de context,  uitrollen van het aanbod overheen de regio, de intersectorale 

benadering. Het IROJ OVl waardeert deze ambitieuze insteek. 

• Het wordt vanuit het IROJ OVl positief gewaardeerd dat  verschillende betrokken partners 

het initiatief nemen om, bovenop de basis aangeleverd vanuit de overheid, een eigen 

financiële bijdrage te leveren. Dit verstevigt datgene wat uitgewerkt wordt. 

AANBEVELINGEN 

• Het IROJ OVl vraagt om ook oog te blijven houden voor vroeginterventie van de bredere 

geestelijke gezondheidsproblematieken (hoogbegaafdheid, autisme,…), niet enkel binnen 

de leeftijdsgroep 0 – 4 jaar, maar binnen alle leeftijdsgroepen.  
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VOORSTEL VAN ADVIES 

Het IROJ OVl formuleert een positief advies met betrekking tot de template vroegdetectie 

en vroeginterventie. 


