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Werkingsgebied *
JOVOR oranje  
VDIR oranje + groen
VDII blauw + roze
JOVOI roze

Adressen
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Largo

Ieper
Diksmuidestraat 68 • 8900 Ieper
T 057 21 99 86 • F 057 42 10 23
ieper@cgglargo.be

Roeselare
Jules Lagaelaan 21 • 8800 Roeselare
T 051 25 99 30 • F 051 25 99 39
roeselare@cgglargo.be

* afkortingen staan voor :

JOVOR =  team jongeren en jongvolwassenen Roeselare  
VDIR =  team VDIP Roeselare
VDII =  team VDIP Ieper
JOVOI =  team jongeren en jongvolwassenen Ieper

Ieper  •  Roeselare  •  Veurne - Diksmuide

Werkingsgebied

Paars: VDIP Ieper
Roze: VDIP Roeselare

VDIP
VroegDetectie en -Interventie  
bij Psychiatrische Problemen

Adressen

Ieper
Diksmuidestraat 68
8900 Ieper
T 057 21 99 86
ieper@cgglargo.be

Roeselare 
Jules Lagaelaan 21
8800 Roeselare
T 051 25 99 30
roeselare@cgglargo.be
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VroegDetectie en -Interventie 
bij Psychiatrische Problemen 
(VDIP)
Jongeren en jongvolwassenen kunnen in hun 
ontwikkeling geconfronteerd worden met een 
zorgwekkende verandering in stemming, denken 
en / of zintuiglijke gewaarwording. Vaak gaat dit 
gepaard met angst, spanningen, conflicten en 
afzondering. Dit kan een weerslag hebben op hun 
functioneren op school of werk en in de omgang met 
familie en vrienden.

Doelgroep
Onze VDIP-werking richt zich tot jonge mensen 
(14 - 24j) met een psychische kwetsbaarheid, die 
moeilijk toe te leiden zijn naar hulpverlening en bij 
wie er ongerustheid is over hun functioneren.

We starten een traject op ter ondersteuning van 
de jongere en zijn of haar omgeving. We werken 
rond een beginnend psychiatrisch probleem 
(of een vermoeden van) waarvoor er nog niet 
eerder een hulpverleningstraject is geweest. Dit 
kan bijvoorbeeld een depressie of psychose zijn, 
waarvoor een jongere nog niet eerder hulp kreeg, of 
dit werd wel geprobeerd maar de jongere haakte af.

Aanmelden
Je maakt je zorgen om een jongere uit jouw 
omgeving die
• zich plots anders gedraagt (neerslachtige 

houding, euforisch zijn, afgevlakt reageren, 
bijzondere gewaarwordingen hebben, zichzelf of 
anderen pijn doen, ...)

• zich terugtrekt (uitval op school of in vrije tijd, 
vrienden laten vallen, ...)

• hulpverlening zelf niet zinvol of nodig vindt 

Iedereen kan aanmelden. Je hoeft geen arts of 
andere professionele verwijzer te zijn om een 
aanmelding bij VDIP te doen. Iedereen kan vanuit 
een ongerustheid over zijn / haar kind, broer / zus, 
partner, familielid, vriend(in), naaste, enzovoort een 
aanmelding doen bij VDIP.

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Largo is 
elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8:30 uur 
en 12:00 uur en tussen 13:00 uur en 17:00 uur (op 
vrijdag tot 16:00 uur).

• Regio Ieper: 057 21 99 86
• Regio Roeselare: 051 25 99 30

Of via www.cgglargo.be (contactformulier)

Wat doen we?
• Eerste contact met de jongere of zijn context 

binnen de 2 weken na aanmelding (telefonisch 
of face to face)

• Uitklaren wat er aan de hand zou kunnen zijn, 
steeds in dialoog met de jongere en zijn omgeving

• Interventies gericht op het stabiliseren van de 
situatie en crisis voorkomen*

• Warme toeleiding naar gepaste hulpverlening 
(binnen onze eigen werking of bij andere 
diensten)

• Indien aangewezen aanklampende zorg: we 
laten niet zomaar los.

De gesprekken gaan door op de dienst of op een 
andere locatie indien aangewezen. Dit kan zijn bij de 
cliënt aan huis, op school, bij de huisarts, enzovoort.

Een VDIP-traject is kosteloos.

* Let wel, de VDIP-werking gaat niet in op acute 
crisissituaties. Hiervoor verwijzen we naar het 
crisismeldpunt minderjarigen of het mobiel crisisteam 
volwassenen uit uw regio.




