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Jongeren in therapie
Onder redactie van Walter Krikilion

Inleiding

Onder heel ruime belangstelling ging de negende jaarlijkse Studiedag Klinische psychotherapie 
op 5 december 2013 door in het Cultuurcentrum de Werft in Geel. Het thema ‘jongeren in therapie’ 
wist immers velen te boeien: collega’s uit het brede netwerk van K-diensten en integrale jeugdhulp, 
zorgverleners uit diverse klinische disciplines, therapeuten, leidinggevenden en zorgcoördinatoren, 
beleidsmedewerkers, stafmedewerkers en docenten. De nood aan een uitwisselingsforum over dit 
actuele thema is immers reëel. Georganiseerd naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de divisie 
Jongeren werd het dan ook een zeer geslaagde meeting met een grote interactie en uitwisseling 
tussen de deelnemers.

Verschillende invalshoeken kwamen aan bod: het therapeutisch perspectief, het perspectief van het 
beleid, en de context van de samenleving. Er werden handvatten aangereikt zowel voor de praktijk van 
therapie en zorg, als voor het zorgbeleid. Kernwoorden waren hierbij: complexe noden, partners in de 
zorg, gedeelde zorg en dialoog.1 
Aansluitend biedt deze brochure een terugblik: aan de hand van verslaggeving en aan de hand van 
toelichtingen bij of samenvattingen van de betreffende sessies of via extracten uit de betreffende 
presentaties.

De volgorde van de bijdragen volgt in grote mate de opbouw van de studiedag zelf. Na een situering 
van de thematiek als dagvoorzitter komen de plenaire sessies aan bod: samen verantwoordelijkheid 
dragen van kinderen, hulpverleners en ouders vanuit een narratief perspectief (Anik Serneels, klinisch 
psychologe, relatie- en gezinstherapeute), ‘van samenwerking tot ketenzorg’ bij het beleidsmatig 
en gelijktijdig afstemmen op verschillende niveaus (Jean-Pierre Vanhee, algemeen directeur van 
de Intersectorale Toegangspoort), gedeelde zorg bij jongeren met complexe problematieken en de 
kansen en valkuilen ervan (Sarah Van Grieken, kinder- en jeugdpsychiater OPZ Geel), panelgesprek 
(Jean-Pierre Vanhee, Sarah Van Grieken, Bruno Vanobbergen, kinderrechtencommissaris, en Ann 
Spaepen, kinder- en jeugdpsychiater MPI Oosterlo), aanbevelingen op beleidsniveau en handvatten 
voor zorgprofessionals vanuit het perspectief van de samenleving (Peter Adriaenssens, kinder- en 
jeugdpsychiater UZ Leuven).

In de keuzesessies komen aan bod: ‘experten in dialoog’ met aandacht voor de participatie van de 
context bij het handelingsplan, begrenzing als actueel thema en een ruimere interpretatie ervan 
vanuit de therapiepraktijk, kinderen in zorggezinnen in het verlengde van de Geelse gezinsverpleging, 
thuisbehandeling van jongeren met oog voor de opvoedingscontext, en gedeelde zorg als uitgangspunt 
in de kinderpsychiatrie en de winst van samenwerking.

Aansluitend bij deze Brochure kunnen de presentaties van de sessies verder geraadpleegd worden op 
de OPZ Geel–website: www.opzgeel.be (Nieuws & Agenda, Studiedag 2013, Presentaties).

1 Zie ook G. Geeraert, Alle handen op één buik: jongeren in therapie, een integraal traject, in Weliswaar, september-oktober 2013, p. 8 (een artikel  

 over de thematiek van de studiedag, inclusief een kort interview met Walter Krikilion).
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Jongeren in therapie: een situering van de thematiek
Dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, theoloog en psychotherapeut, 

stafmedewerker patiëntenzorg met aandachtsgebieden zingeving, ethiek, cliëntenparticipatie en kenniscentrum OPZ Geel, 
auteur onder meer van “Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit” (Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2012).

‘Jongeren in therapie’ betreft een actueel thema, zowel in de GGZ als in de bredere 
samenleving. Haast dagelijks is het thema aan de orde in de pers en wordt er een 
maatschappelijk debat rond gevoerd. De nood eraan is groot, omdat de noden in de 
praktijk ook groot zijn. Het aanbod van kindertherapie en –psychiatrie is in de afgelopen 
jaren sterk uitgebreid en gediversifieerd. Nochtans blijven er kwetsbare jongeren met 
psychische en psychiatrische problemen door de mazen van het net glippen en blijven 
bepaalde zorgnoden verborgen of te weinig gekend. In die zin worden de samenleving, 
de overheid en de diverse zorgpartners uitgedaagd om permanent de lacunes op het spoor te komen en te 
zoeken naar adequate antwoorden.

De volgende uitgangspunten werden als rode draad door heel de studiedag heen gehanteerd:

• Een integraal zorgperspectief vormt de basis van de kijk op therapie met kinderen en jongeren. 
Dit impliceert onder andere: een integrale bejegening van de persoon in de rijkdom van alle 
aspecten en dimensies van het leven, aandacht hebben voor de gezinssituatie en de context, 
het integreren van diagnostiek in een therapeutische trajectdynamiek, en het aanwenden 
van medicatie als een therapeutische ‘tool’ binnen een breder therapeutisch zorgtraject. 

• “Een kind komt niet alleen in therapie’. Uiteraard komen ook volwassenen en ouderen nooit 
helemaal alleen in therapie. Het systeem en de context horen er steeds bij. Maar in de begeleiding 
van kinderen en jongeren speelt deze dimensie nog net iets nadrukkelijker en explicieter een rol. 
De zorg en de aandacht voor de ouders en voor het gezinssysteem of, bij nieuw-samengestelde 
gezinnen, de diverse contexten, vormt een vast en essentieel onderdeel van de begeleiding. Dat 
heeft tot gevolg dat therapie met kinderen en jongeren steeds het levendige verhaal van een 
(complexe) gezinscontext is en dat ouders, broers en zussen een actieve rol (kunnen) spelen 
in de therapie. Een belangrijk deel van de therapie is dan ook gewijd aan het vinden van de 
eigen plek binnen bijvoorbeeld ingewikkelde gezinsrelaties, aan het uitklaren van wat in deze 
relaties verstoord, onhelder of verborgen is, en aan de zoektocht naar nieuwe verbindingen. 

• ‘Therapie’ wordt begrepen als een breed continuüm dat bestaat uit een scala van 
begeleidingsvormen, zoals bijvoorbeeld psychotherapie, psychologische ondersteuning, 
creatieve therapie, muziektherapie, bewegingstherapie, leefgroepleiding, en coaching en 
opvoedingsondersteuning. Wat de diverse begeleidingsvormen gemeenschappelijk hebben, is 
de interdisciplinaire zorg voor het therapeutisch traject van de jongere in haar of zijn uniciteit. 

• Therapie met kinderen en jongeren is gedeelde zorg. Dit heeft betrekking op het interdisciplinaire 
verband van de specifieke zorgcontext, op de samenwerking met de ouders en met het netwerk 
(school, CLB, …), en op de samenwerking van diverse zorgactoren (GGZ-centra, huisartsen, 
bijzondere jeugdzorg, pleegzorg, …) en van verschillende sectoren (gezondheidszorg, welzijn, 
preventie, justitiële context, …). Dit vraagt om een grote bereidheid tot samenwerking en om een 
permanente oefening in afstemming op elkaar en in de ontwikkeling van zorgcircuits.
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Samen Zorg Dragen: hoe kunnen kinderen, 
hulpverleners en de context samen de verantwoordelijkheid 

dragen in het hulpverleningsproces?
Anik Serneels, klinisch psychologe, relatie- en gezinstherapeute, specialisatie narratieve therapie (Dulwich Centre, Australië), 

werkzaam in ZNA UKJA en in Plan B, Groepspraktijk voor Kind en Context (Antwerpen), en opleider in Rapunzel.

Bij haar lezing vertrok Serneels van een basisanalyse met twee vaststellingen: 

1. Wanneer kinderen worden aangemeld voor hulpverlening voelen de zorgfiguren 
zich vaak machteloos en hebben ze geen voeling meer met hun eigen mogelijkheden 
en veerkracht en met deze van het aangemelde kind. Hulpverleners voelen zich 
op hun beurt aangesproken om kinderen en hun context te verlossen van het 
probleem en een oplossing voor te schrijven.

2. In onze actuele samenleving wordt van hulpverleners verwacht dat ze als experten de beste behandeling 
kunnen bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Hierdoor komen cliënten met een bepaalde verwachting 
op gesprek en komt de verantwoordelijkheid voor het veranderingsproces vooral bij de hulpverleners te 
liggen. Kinderen en zorgfiguren krijgen zo impliciet de boodschap dat ze zelf geen kennis hebben over het 
probleem en geen invloed kunnen uitoefenen op de huidige situatie. Dit werkt bij kinderen en hun context 
een gevoel van machteloosheid, falen en passiviteit in de hand, en bij hulpverleners bestaat het risico op 
burnout.

Hiertegenover hield Serneels een pleidooi voor het gebruik van het narratieve gedachtegoed. Dit therapeutisch 
kader biedt volgens haar heel wat mogelijkheden om te werken aan een alternatief en om samen met de 
kinderen en de context hoopvolle perspectieven te creëren.
Hierbij gaat Serneels ervan uit dat kinderen en zorgfiguren altijd actief omgaan met problemen en dat ze over 
kennis en vaardigheden beschikken. Zodoende kunnen hulpverleners, kinderen en de context samen de kracht 
vinden om te handelen in confrontatie met moeilijkheden.

Posities als hulpverlener

In haar lezing gebruikte Serneels enkele fragmenten uit de film ‘The incredibles’. Ze wou hiermee vooral 
de positie van de ‘superhulpverlener’ illustreren en wijzen op de valkuilen die liggen in een verhouding 
tussen zorgverlener en zorgontvanger waarbij de eerste ongeveer alle kennis en instrumenten bezit 
om de zwakke en kwetsbare cliënt op te vangen en te behandelen.

Geïnspireerd door Michael White, een van de vormgevers van het narratieve gedachtegoed, 
onderscheidde ze vier mogelijke hulpverlener-posities:
• ‘Decentred & Influential’
• ‘Decentred & Non-Influential’
• ‘Centred & Non-Influential’
• ‘Centred & Influential’
Met name op ‘centraal en beïnvloedend’ en op ‘niet-centraal en beïnvloedend’ ging ze verder in en ze 
gebruikte deze als tegenpolen.

Centraal en beïnvloedend

‘Centraal en beïnvloedend’ betreft de positie van de hulpverlener die zich volop verantwoordelijk voelt 
en in de zorgrelatie een actieve houding inneemt. Hij of zij wil de cliënt en het cliëntsysteem bevrijden 
van het probleem en voelt zich competent wanneer een interventie ‘werkt’. Het cliëntsysteem wordt 
gestimuleerd om een passieve positie in te nemen en geen verantwoordelijkheid op te nemen; dit uit 
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zich hetzij in de vorm van een weerstand (‘het werkt niet’), hetzij in de vorm van een passieve overname 
van de adviezen (dan voelt de hulpverlener zich ‘competent’). Aan de zijde van de hulpverlener bestaat 
het risico dat er op de duur vermoeidheid opduikt die tenslotte tot burnout kan leiden.

In reactie op de aanpak van de hulpverlener, kunnen het kind en diens context aan de ene kant aan 
de hulpverlener een expertenrol toeschrijven: hij of zij heeft kennis van zaken en kan het kind of de 
jongere datgene leren waartoe deze zichzelf niet in staat achten. Aan de andere kant kan men ook een 
kritische tegenpositie innemen: het kind en diens context willen tonen dat ook zij kennis en ervaring 
hebben met betrekking tot de moeilijkheden; men wil zich bewijzen, men voelt zich niet begrepen en 
men geeft aan dat ‘men het reeds geprobeerd heeft’. Als er geen verbetering komt, schuift men het af 
op de hulpverlener wiens interventies ontoereikend zijn.

Effecten van de expertenrol

Welke boodschap wordt gegeven over de cliënt, wanneer de hulpverleners de experten zijn? Wat zijn 
de effecten van een dergelijke zorgverhouding? Aan de cliëntzijde is er globaal gesproken de neiging 
om geen verantwoordelijkheid op te nemen en de eigen mogelijke competenties en vaardigheden te 
miskennen. Men onderwaardeert de eigen mogelijkheden en men weet zich niet gestimuleerd om er 
zo mogelijk werk van te maken. De positie van de hulpverlener wordt in dit patroon eenzijdig bevestigd 
als expert en deskundige.

Niet-centraal en beïnvloedend

Een mogelijke uitweg uit het genoemde eenzijdige patroon ligt in de bewuste keuze voor de tegenpool-
positie, met name deze van ‘niet-centraal en beïnvloedend’.
Bij deze niet-centrale positie van de hulpverlener staan het kind en diens systeem zelf centraal. 
De hulpverlener en het kind met zijn systeem beslissen samen over het begeleidingstraject en de 
inhoud van de gesprekken. Het uitgangspunt hierbij is ‘een ervaringsnabije definitie van het probleem’ 
(Michael White)2.
Deze aanpak vraagt van de hulpverlener een open en uitnodigende attitude, die de cliënt voortdurend 
uitnodigt om zelf betekenis te verlenen aan gebeurtenissen en ervaringen. De cliënt wordt gestimuleerd 
om hierbij de eigen kennis, vaardigheden en waarden te gebruiken. Concreet kunnen de volgende 
vragen gebruikt worden: wat denk je er zelf van? wat is jouw ‘visie’ hierop? hoe ervaar jij dit zelf? wat 
zou je zelf willen doen met dit probleem? welke stappen zijn er nodig?

Onzekerheid toelaten en positief benutten

Het verloop van het begeleidingstraject is bij de aanvang niet exact in te schatten en heeft een zekere 
onvoorspelbaarheid.
Bij de hulpverlener kan dat een gevoel van onzekerheid meebrengen. Men heeft bijvoorbeeld het 
gevoel dat men te weinig voldoet aan de verwachtingen van de samenleving of van het systeem om 
snel tot een oplossing te komen. Men krijgt ook minder snel erkenning en bevestiging over de eigen 
kennis als professional.
Ook het kind en diens systeem ervaren een zeker ongemak en worden wat onzeker, omdat de 
gesprekken anders verlopen dan men aanvankelijk verwachtte en omdat men aangesproken wordt 
op het eigen probleemoplossend vermogen. Men moet zelf een standpunt innemen en een visie 
ontwikkelen: dat is goed, maar het brengt wel een zekere onwennigheid en onduidelijkheid mee.

2 Zoals geciteerd in de Presentatie van Serneels.
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Belangrijk is dat de hulpverlener en de kind en diens context samen deze onzekerheid toelaten en op 
een positieve wijze hiermee omgaan. Dit creëert ruimte om een open zoekproces aan te gaan en om 
het niet-weten bij aanvang als iets positiefs te zien. Men krijgt ruimte om te antwoorden op de eerder 
genoemde vragen, zoals: wat denk je er zelf van? en ook op vragen als: waarom vind je dit oké of niet 
oké? In die zin moet de waarom-vraag opnieuw gewaardeerd worden; ze creëert namelijk ruimte en 
ze geeft mensen de kans hun eigen motieven, doelen en waarden te exploreren.
Pasklare antwoorden en handvatten ontbreken bij dit alles. Van de hulpverlener vraagt dit het 
vermogen om op positieve wijze onzekerheid en een bepaalde mate van ‘falen’ toe te laten en om 
vanuit een open attitude het zoekproces met de cliënten aan te gaan. Dit betekent dat hij of zij op 
een transparante wijze hypothesen formuleert, aangeeft van waaruit ze geformuleerd worden, en ze 
afstemt op de ervaringen en inzichten die het kind en diens context zelf inbrengen.

Documenteren

Serneels illustreerde haar pleidooi met een aantal casussen. Hiervoor gebruikte ze materiaal uit 
‘documenten’.
Documenten maken of documenteren is in het narratief perspectief namelijk een belangrijk 
instrument. Het gaat er om dat de kennis en de vaardigheden van het kind en diens context worden 
neergeschreven. Hierdoor krijgen ze zichtbaarheid en objectivering, en kunnen ze beter gebruikt en 
toegepast worden.
Door te documenteren, winnen de vaardigheden van het kind en diens context en ook de oplossingen 
die ze zelf bedenken aan kracht. Men krijgt er meer voeling mee en men kan ze beter toepassen.
Uiteraard is het van belang om te zoeken naar het medium waarin dit voor de betrokkenen het best 
verloopt. Het kan gaan bijvoorbeeld gaan om schrijven (dagboek, flapover, …), typen, tekenen, etc.

Een document heeft een bepaalde inhoud en deze kan als volgt gestructureerd worden3:

1. De kennis van het kind en de betrokken zorgfiguren over het probleem: hoe zou je het probleem 
noemen? in welke situaties doet het zich voor? wanneer is het groter/kleiner? wat zijn de effecten?

2. Wat hebben jullie al geprobeerd en wat helpt in welke situatie? Wat zouden jullie willen meegeven 
aan, delen met of zeggen tegen andere gezinnen die met een gelijkaardig probleem worstelen?

3. Hebben jullie ideeën over wat in de toekomst zou kunnen helpen? Aanpak bijvoorbeeld: zorgfiguren 
aanspreken op hun eigen ervaringen met gelijkaardige moeilijkheden; vanuit de vraag: hoe ga jij 
met dit probleem om en wat heeft jou geholpen om hierin stappen te zetten?

3  Overgenomen uit de Presentatie van Serneels.
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Beleidsperspectief: van samenwerking tot ketenzorg – over het 
beleidsmatig en gelijktijdig afstemmen op verschillende niveaus

Dr. Jean-Pierre Vanhee, sociaal agoog, algemeen directeur Intersectorale Toegangspoort, Agentschap Jongerenwelzijn.

Voor het programmaboekje omschreef Vanhee zijn lezing als volgt: “Wat leert vier jaar 
experimenteren met ‘Intersectoraal Prioritaire Hulpvragen’ van kinderen en jongeren 
en hun ouders, met complexe hulpvragen? Dat er veel verschillende factoren en actoren 
meespelen.
Wanneer we voor deze jongeren hulp willen organiseren, moeten we vaak een combinatie 
van hulpaanbod (uit verschillende disciplines en sectoren) en van hulpverlenend 
engagement - één hulpverlener alleen gaat de uitdaging niet aan - voorzien. De 
problematieken waarmee de cliënten ons confronteren, zijn immers gelaagd.
Daarom moet het beleidsmatig kader - dat de organisatie van die hulp wil faciliteren - ook gelaagd zijn. Er 
zijn twee bestuurlijke niveaus bij betrokken, elk met hun regelgevend en financierend kader, en meerdere 
experten en expertises. Ook de cliënt zelf wordt best zo nauw mogelijk betrokken bij de inzet van meerdere 
soorten middelen. De organisatie van die combinaties van hulp vereist tevens de nodige creativiteit van de 
hulpaanbieders, want het categoriale aanbod volstaat niet.
We willen daarbij evolueren van een casusgericht uitwerken van hulpcombinaties naar een meer structurele 
omkadering van deze praktijk voor de ‘doelgroep’. Dat vereist naast het voluntarisme van hulpverleners heel 
wat regelgevende en organisatorische afstemming; afstemming, waar helaas niet altijd voldoende legaal-
juridische ruimte voor is; denk maar aan het thema van de toepassing van het (medisch) beroepsgeheim. Toch 
moeten we samen op structurele basis hulpverlenend kunnen samenwerken. Daarom stel ik voor om van de 
uitzondering de regel te maken: in overeenstemming met de regels voor zover mogelijk, in overeenstemming 
met elkaar voor zover nodig.”

Welzijn en GGZ: ontwikkelingen inzake afstemming

Vanhee wees erop dat de jeugdhulpverlening volop in beweging is. Wat initiatieven van de overheid 
betreft, wees hij op beleidsmatige ontwikkelingen, zoals de effectuering van Art. 11 van de 
ziekenhuiswet, die, analoog met de zorgvernieuwing bij de doelgroep volwassenen vanuit Art. 107, kan 
leiden tot netwerken van zorgvoorzieningen en tot zorgcircuits voor kinderen en jongeren. Hierbij zijn er 
opportuniteiten tot afstemming tussen welzijn en de GGZ. Hij wees op de implementatie van het decreet 
Integrale Jeugdhulp (vanaf 1 maart 2014) en de Differentiatienota van de Gemeenschapsinstellingen 
(2011). De beleidsmatige initiatieven kunnen bijdragen aan de versterking van bestaande regionale 
ontwikkelingen en netwerkinitiatieven.

In het decreet Integrale Jeugdhulp worden zes strategische doelstellingen geformuleerd:
• Vermaatschappelijking.
• Toegang tot de hulpverlening.
• Verontrusting en Maatschappelijke Noodzaak.
• Crisisjeugdhulpverlening.
• Hulpcontinuïteit.
• Participatie van de cliënt.

Vermaatschappelijking

Vermaatschappelijking, een actuele centrale trend in de GGZ met reeds een lange traditie, is gericht 
op het aanspreken en bevorderen van de eigen krachten van de cliënt en de context. In plaats van 
cliënten te begeleiden vanuit hun zwakte, klachten en problemen, komt de focus voluit te liggen op het 
ontwikkelen van hun sterke punten.
Het betreft een begeleidingsperspectief dat in de diverse fasen van de hulpverlening gehanteerd moet 
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worden: voor, tijdens en bij de afronding van het hulpverleningstraject. De hulpverlening is in eerste 
instantie een ‘empowerende ondersteuning’4, waarbij de overname, eventueel via een residentiële 
opname, van de problematiek zo veel als mogelijk vermeden wordt.
Vermaatschappelijking heeft, zoals gezegd, een sterke en lange traditie in de GGZ. Een belangrijke 
vraag dient zich hierbij aan: hoe en langs welke kanalen kan de know-how uitgewisseld en gedeeld 
worden?

Toegang tot de hulp via de RTJ

De toegang tot de hulp bij de RTJ (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) heeft enerzijds diensten 
met een brede instap; concreet via enkele speciale telefoonnummers (1712, 1813 en 106) en via een 
online-kanaal. Het betreft diensten waar iedereen met gelijk welke vraag terecht kan en men kan ze 
typeren als eerste aanspreekpunten in situaties waar er nog nooit een contact met de hulpverlening 
is geweest.
Anderzijds kan de toegang tot de hulp bij de RTJ plaatsvinden via het consulteren van probleemgebonden 
diensten. Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk, maar zijn  gespecialiseerd in bepaalde 
probleemgebieden. Dat kan gebeuren wanneer de ondersteuning van de brede instap ontoereikend is 
en duidelijk wordt dat men een dergelijke dienst moet aanspreken voor meer gepaste hulp.
Vanhee wees erop dat het aanbod is uitgebreid, vooral wat de contextbegeleiding betreft. Verder 
merkte hij op hoe de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, bijvoorbeeld als lid van netwerken in 
welzijn en in de GGZ, een belangrijke rol kunnen spelen.

Toegang tot de hulp via de NRTJ

De toegang tot de hulp via de NRTJ (Niet Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) kan enkel plaatsvinden 
met het akkoord en de tussenkomst van de Intersectorale Toegangspoort.
De indicatiestellling gebeurt via eHealth met een document (het ‘A-doc’) dat interactionistisch en 
holistisch is opgebouwd. Bij het verhelderen van de probleemstelling, en bij de diagnostische screening 
en de zorgzwaarte-inschaling werkt men met erkende methoden en gebruikt men gevalideerde code-
instrumenten.
Bij de NRTJ wordt gewerkt met multidisciplinaire teams. Vanhee vroeg zich hierbij af dat, wanneer de 
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en de GGZ optreden als aanmelders en verwijzers, of ze dat 
doen mét hun expertise als multidisciplinaire teams.
Bij de toegang tot de NRTJ werkt men met enkele basiscriteria uit de Jeugdhulpregie, namelijk: 
prioritering, de matching van vraag en aanbod, de collectieve verantwoordelijkheid van het aanbod, en 
het toewijzingsmandaat van de overheid voor de Intersectoraal Prioritaire Hulpvragen.

Intersectoraal Prioritaire Hulpvragen en de GGZ

Na enkele cijfergegevens over de aanmeldingen en het afronden van dossiers in het kader van de 
Intersectoraal Prioritaire Hulpvragen in de afgelopen vier jaren, ging Vanhee verder in op kenmerken 
van de samenwerking met de GGZ. Hierbij wees hij achtereenvolgens op het inzetten van een 
cliëntgericht aanbod van diagnostiek, therapie en opname, inclusief het cliëntoverleg, het teamgericht 
aanbod (consult en outreaching van expertise), de zorgcoördinatie en de zorg-afstemming, de uitbouw 
van netwerking en samenwerking in elke regio, structurele afspraken over complexe dossiers, en het 
delen van informatie (medisch beroepsgeheim).

4 Term zoals gebruikt in de Presentatie van Vanhee.
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Verontrusting en Maatschappelijke Noodzaak

Van elke hulpverlener wordt verwacht dat hij of zij kan omgaan met verontrustende situaties als 
bedreiging van de ontwikkelingskansen van een minderjarige en/of aantasting van de (psychische, 
fysieke of seksuele) integriteit van een minderjarige of van één of meer gezinsleden.
De hulpverlener kan, bij twijfel, desgewenst beroep doen op een gespecialiseerde voorziening, die 
adviseert bij de inschatting van het risico en die kan bepalen of hulpverlening al dan niet maatschappelijk 
noodzakelijk is. Vanaf maart 2014 bestaan er twee dergelijke gemandateerde voorzieningen, met name 
de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg.
De gemandateerde voorzieningen zijn enkel toegankelijk voor jeugdhulpvoorzieningen en in situaties 
wanneer deze er zelf niet uit raken om de verontrustende situatie goed in te schatten en/of op te 
volgen. Men streeft altijd naar vrijwillig aanvaarde hulp in een aanklampende context. Indien nodig, 
kan men een dossier overmaken aan het parket.

Crisisjeugdhulp

Vanhee wees op de bestaande netwerken in het kader van de Integrale Jeugdhulp in 2013 en hun 
aanbod (meldpunt, interventie, begeleiding en opvang).
Een nieuwe ontwikkeling betreft de rechtstreekse toegankelijkheid voor de cliënten zelf. In dit kader 
krijgen de jeugdmagistraten een subsidiaire inzet en verantwoordelijkheid.
Vanhee wees verder op het naast elkaar werken van de netwerken van Integrale Jeugdhulp en de GGZ. 
Hij hield hierbij een pleidooi voor een experimentele toenadering tussen beide, zowel organisatorisch 
als zorginhoudelijk.

Hulpcontinuïteit

In het kader van het streven naar hulpcontinuïteit is het cliëntoverleg – met een onafhankelijke 
voorzitter en experten - van Integrale Jeugdhulp een belangrijk instrument, dat wetenschappelijk 
onderbouwd is en bijdraagt aan de continuïteit in het begeleidingstraject.
Verder wees Vanhee in het kader van hulpcontinuïteit op de Therapeutische Projecten in de GGZ. 
Ze werden weliswaar stopgezet, maar ze vonden opnieuw hun weg via nieuwe projecten van 
zorgvernieuwing.
Belangrijk is het benutten van afstemmingsopportuniteiten in de samenwerking tussen Integrale 
Jeugdhulp en de GGZ, en het ontwikkelen van een bruikbaar model voor gedeelde trajecten met een 
mandaat vanuit beide sectoren. Afstemmen en overleggen zijn belangrijke instrumenten, niet in functie 
van overnemen, maar wel van het wederzijds opnemen van engagement en van complementariteit in 
de hulpverlening.

Participatie van de cliënt

Wat cliëntenparticipatie betreft, onderscheidde Vanhee inzake Integrale Jeugdhulp drie niveaus.
Op het micro-niveau is cliëntenparticipatie van belang bij de handelingsplanning met onder meer 
de betrokkenheid van de cliënt bij het overleg van de hulpverleners; ook gaat het op dit niveau bij 
cliëntenparticipatie om het goed inschatten van de inzichten en competenties van de ouders en de 
erkenning en ondersteuning die hierbij aan hen gegeven wordt. Men vertrekt immers vanuit het 
principe dat men de hulpvraag van de jongere en/of de ouders centraal stelt en hen ook zo actief 
mogelijk betrekt in het zoeken naar uitwegen en oplossingen.
Op het meso-niveau is cliëntenparticipatie een belangrijke hefboom naar het beleid van de voorziening 
toe. Men kiest immers bewust voor een participatieve basishouding bij de uitbouw van de werking en 
de dienstverlening.
Ook op het macro-niveau is er een bewuste keuze om cliëntenparticipatie structureel een plaats te 
geven. Zo is er een vertegenwoordiging van specifieke doelgroepen van cliënten in het Intersectoraal 
Regionaal Overleg Jeugdhulp (IROJ) voorzien; dit met het oog op het geven van feedback bij de uitbouw 
van de Integrale Jeugdhulp. Ook in het Managementcomité is een vertegenwoordiging van de cliënten 
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voorzien, met als bedoeling om rechtstreeks feedback te kunnen geven aan de leidend ambtenaren 
omtrent het gevoerde beleid en de ontwikkeling ervan.

Uitwisseling cliëntgegevens

Vanhees wees in het kader van de buitengerechtelijke jeugdhulp op de ontwikkelingen in het kader 
van eHealth, op het gedeeld en gezamenlijk beroepsgeheim, en op het extra-mandaat van de 
gemandateerde instellingen.
Wat de gerechtelijke jeugdhulp betreft, stond Vanhee kort stil bij de positie van het parket en de 
jeugdrechter, en van de sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp; en verder bij de uitwisseling van 
medische cliëntgegevens via eHealth, en bij de (medische) verantwoordelijkheid en de deontologie 
inzake dossierbeheer.

Gerechtelijke jeugdhulp en GGZ

Ten aanzien van de GGZ heeft de gerechtelijke jeugdhulp volgens Vanhee enkele specifieke 
verwachtingen, met name met betrekking tot jongeren met een middelenproblematiek en tot jongeren 
met ernstige en complexe (psychiatrische) problematieken. Verder wees hij op het spanningsveld 
tussen een ambulante of een mobiele werking enerzijds en anderzijds de residentiële GGZ, en wel 
vanuit het oogpunt van de beveiliging.
Van de kant van de Gemeenschapsinstellingen zijn er volgens Vanhee een aantal verwachtingen 
naar de GGZ toe: 1) een kwaliteitsvol outreachend aanbod van jeugdpsychiatrische zorgverlening met 
modules van consult en advies, diagnostisch onderzoek, cliëntgerichte hulpverlening, en ambulante 
nazorg; 2) de poliklinische ondersteuning (‘jeugdpsychiater aan huis’); 3) de verzekerde toegang tot 
de residentiële psychiatrische opvang in crisissituaties; 4) beveiligde jeugdpsychiatrische afdelingen.

Besluit: creatief en in overleg streven naar inritsende afstemming

Vanhee besloot zijn lezing met de stelling dat er nogal wat opportuniteiten te vinden zijn, en wel op 
de verschillende niveaus (micro, meso, macro). Belangrijk hierbij is het engagement van de diverse 
partners: engagement om samen te zoeken naar creatieve oplossingen en om vanuit concrete 
casussen geleidelijk aan te streven naar een aangepast structureel kader daar waar regelgeving 
vooralsnog ontbreekt. Zowel het informele overleg als formele overlegorganen zijn daarbij belangrijk; 
met een focus om op korte termijn oplossingsgericht concrete resultaten te boeken.
In dit alles is het zaak om in een context van voorzieningen uit diverse sectoren en van regelgeving op 
diverse bestuurlijke niveaus te blijven streven naar een soort ‘ondeelbaarheid’ die vertrekt vanuit de 
belangen van de cliënt en haar of hem centraal stelt.
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Therapeutisch-klinisch perspectief: ‘samen delen - samen 
spelen?’, over noodzaak en valkuilen van gedeelde zorg

Dr. Sarah Van Grieken, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg/Inreach Mol en Mobiel team POS-MOF OPZ Geel.

Voor het programmaboekje omschreef Van Grieken haar bijdrage als volgt: “Op het 
vlak van beleid, organisatie en wetenschap staat de noodzaak van gedeelde zorg voor 
kinderen en jongeren de laatste jaren in de schijnwerpers.
Op therapeutisch-klinisch vlak is gedeelde zorg in de praktijk al langer aan de orde en 
al meer een gewoonte geworden. Het is lang geen uitzondering meer. ‘Multidisciplinair’, 
‘biopsychosociaal’, ‘casemanagement’, ‘netwerktafels’..., zijn namelijk termen die in elk 
diagnostisch bilan of behandelplan standaard voorkomen.
Van Grieken staat stil bij haar ervaringen als kinder- en jeugdpsychiater met betrekking tot de noodzaak van 
gedeelde zorg voor kinderen en jongeren met complexe problematieken. Ze gaat in op het belang ervan en op de 
noodzaak van een goed samenspel tussen de diverse partners in de zorg. Daarnaast besteedt ze ook aandacht 
aan de valkuilen, en specifiek aan het gegeven dat gedeelde zorg in bepaalde omstandigheden contraproductief 
kan werken.”

Vanuit haar praktijkervaringen en concrete betrokkenheid bij de thematiek ging Van Grieken in op 
het belang van een echt samenspel tussen de diverse partners in de zorg en van een constructieve 
intersectorale samenwerking.
Ze vroeg aandacht voor een zo goed mogelijke aflijning van het doel van de samenwerking en van 
de gebruikte methodiek, als ook voor een goede inschatting van de diverse belangen die kunnen 
meespelen.
Wat attitudes betreft, wees ze op het belang van elkaar te leren kennen en de relationele dimensie, 
van de durf om vragen te stellen – onder andere over de inclusiecriteria -; en ook op het belang van 
de bereidheid om samen te kijken en zich gezamenlijk te engageren voor het uitwerken van concrete 
oplossingen voor jongeren met complexe problematieken daar waar er geen gebaande wegen te 
vinden zijn.
Wat de aanpak betreft, stelde ze kritische vragen over de doelmatigheid en de efficiëntie. Ze wees ook 
op de noodzakelijke middelen en ruimte voor samenwerking.
Creativiteit is in dit alles een belangrijke rode draad, aangezien er in de praktijk van de gedeelde zorg 
op vindingrijke wijze concrete vormen van samenwerking moeten gevonden worden en hiervoor ook 
een taal moet gevonden worden; vormen van samenwerking die lang niet altijd evident zijn, ook al 
zijn termen als multidisciplinaire samenwerking en netwerktafels reeds ingeburgerd en hebben ze 
standaard een plaats gekregen, bijvoorbeeld in het behandelplan.
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Panelgesprek
Dr. Jean-Pierre Vanhee (algemeen directeur Intersectorale Toegangspoort, Agentschap Jongerenwelzijn), dr. Sarah Van Grieken (kinder- 
en jeugdpsychiater Ambulante zorg/Inreach Mol en Mobiel team POS-MOF OPZ Geel), Bruno Vanobbergen (Kinderrechtencommissaris), 
en dr. Ann Spaepen (kinder- en jeugdpsychiater MPI Oosterlo), onder gesprekscoördinatie van dr. Walter Krikilion, dagvoorzitter, 

psychotherapeut en theoloog, stafmedewerker patiëntenzorg OPZ Geel.

Ter voorbereiding van het debat werden aan de panelleden enkele richtvragen aangereikt:
• Op welke manier kunnen de spanningsvelden tussen ‘de organisatie van boven’ en ‘het bottum-up werken 

van op de werkvloer’ zodanig benut en gebruikt worden dat het de cliënten ten goede komt?
• Wat kan de meerwaarde zijn van ‘co-sectoraal’ werken in vergelijking met intersectoraal werken?
• Welke basisattitudes met betrekking tot samenwerking zijn noodzakelijk en wenselijk bij de diverse 

betrokken zorgprofessionals?
  Enkele voorbeelden:

 – vertrouwen geven en krijgen.
 – met een open blik in de samenwerking staan (in plaats van een defensieve houding).
 – het aandurven om samen te leren van fout gelopen zorgsituaties (in plaats van een houding 

waarin men andere sectoren beschuldigt en de eigen sector verdedigt).

Bruno Vanobbergen gaf aan dat hij sprak vanuit de diverse signalen die men op het 
Kinderrechtencommissariaat opvangt. Het gaat om signalen van kinderen en jongeren, maar ook van 
zorgverleners die actief zijn in verschillende sectoren.
Als eerste element wees hij op het belang van te kijken naar datgene wat ‘goed loopt’ en van 
waardering hierover uit te spreken. Aansluitend wees hij op het belang van het creëren van ‘zuurstof’ 
in de samenwerking. De overheid kan hieraan een bijdrage leveren, namelijk door te zorgen dat een 
dergelijke zuurstof voldoende plek en ruimte krijgt. Het gaat om zuurstof die de dialoog bevordert, 
bijvoorbeeld tussen de gezondheidszorg, de GGZ en het onderwijs. In een dergelijke dialoog zijn 
gemeenschappelijke kapstokken nodig, zoals onder meer deze van het decreet op de rechtspositie 
van minderjarigen in de jeugdzorg. Aan de hand van een dergelijke kapstok kan een gesprek op gang 
komen rond thema’s als bijvoorbeeld de plaatsing van jongeren in een internaat vanuit een bepaalde 
welzijnscontext en de vragen die dit meebrengt, of afzondering en isolatie, of het beroepsgeheim, en 
ook een thema als de privacy van kinderen en jongeren.
Als tweede element beklemtoonde Vanobbergen het belang van de brede instap, waarover Vanhee 
sprak in het kader van de Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp. Belangrijke apecten van de brede 
instap zijn: de communicatie errond eventueel via een gemeenschappelijk label, de laagdrempeligheid, 
en de anonimiteit. Hierbij staat het belang van de jongere voorop, die nu nog al eens verloren loopt 
of die botst op een niet langer akkoord gaan van de kant van de ouders (of van één van hen) met een 
bepaalde begeleiding. Hier tegenover beklemtoonde Vanobbergen het belang van een anonieme en 
laagdrempelige toegang tot begeleiding. Als voorbeeld wees hij op het aanbod van een initiatief als 
TEJO (Therapeuten voor Jongeren, Antwerpen).
Als derde element sprak Vanobbergen over het thema van de vermaatschappelijking van de 
zorg. Hierbij maakte hij twee kanttekeningen. Ten eerste: deze trend mag niet leiden tot een zich 
terugtrekken van de overheid en tot een toenemende privatisering. Een zich terugtrekkende overheid 
zou namelijk onder meer leiden tot een afname van het professioneel karakter van de geboden zorg; 
en hierover moet blijvend gewaakt worden. Ten tweede: een kanttekening rond het voldoende geven 
van signalen door de zorgprofessionals naar de samenleving en de overheid toe. Hierbij beklemtoonde 
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hij het belang om, vanuit praktijkervaringen en verantwoordelijkheidsgevoel, structurele knelpunten 
te blijven aankaarten en signalen te blijven geven over hoe het vandaag met een aantal jongeren 
gesteld is.

Ann Spaepen wees, vanuit de context van de zorg voor jongeren en volwassenen met een matige of 
ernstige verstandelijke beperking, op het belang van elkaar als zorgpartners beter te leren kennen. 
Dikwijls zit men in deze zorgcontext namelijk ‘met de handen in het haar’ en zou ondersteuning 
bijvoorbeeld vanuit de kinderpsychiatrie welkom kunnen zijn. Belangrijk hierbij zijn: creativiteit, 
niet al te zeer blijven kijken naar de bekende paden, en samen actief op zoek gaan naar nieuwe 
opnamecriteria daar waar de bestaande insluitingscriteria te beperkend werken.
Vervolgens ging Spaepen in op de inritsende afstemming waarover Vanhee in zijn lezing had gesproken. 
Ze beklemtoonde in het beeld van het ritsen het beter zien en kennen van elkaar als zorgpartners en 
het samen vooruitgang boeken.
Tenslotte stond Spaepen stil bij het belang van de zoektocht naar een gemeenschappelijke taal en 
van het maken van de juiste vertaalslagen. Zo wees ze concreet bijvoorbeeld op het maken van een 
aangepaste vertaalslag voor mentaal gehandicapte jongeren. Vooral in een context waarin de autonomie 
van de cliënt steeds belangrijker wordt, is het van belang om vanuit de zorgvoorzieningen samen met 
scholen voor bijzonder onderwijs te werken aan een adequate formulering van het zorgaanbod voor 
deze jongeren, en om hen bij het maken van keuzes de nodige ondersteuning te bieden.

In zijn reactie hield Jean-Pierre Vanhee een pleidooi voor het beter bekendmaken en het operationeel 
maken van het instrumentarium dat vanuit het beleid is gecreëerd. Op dit punt is er duidelijk een 
nood, want het is in de praktijk heel moeilijk om vanuit het beleid de juiste vertaalslag te maken 
naar de werkvloer toe. Om te werken aan deze noodzakelijke operationalisering zijn belangrijk: elkaar 
ontmoeten, intervisie, tijd maken en samen zoeken naar een gemeenschappelijke taal en gezamenlijke 
kennis, samen werken aan de concrete toepassing van een instrument en aan de vertaalslag ervan; 
met als oogpunt het samen creëren van een nieuw aanbod daar waar er lacunes zijn.

In haar reactie sloot Sarah Van Grieken zich aan bij het pleidooi voor een adequate vertaalslag van 
het aanbod naar de jongeren en hun ouders toe, en ook naar de samenleving toe. Daarbij wees ze op 
het belang van elkaar als partners in de zorg beter te leren kennen. Dat is namelijk een belangrijke 
basisvoorwaarde zowel in verband met de communicatie rond het aanbod, als ook met betrekking tot 
het uitwerken van oplossingen en de zoektocht naar nieuwe vormen van zorg en onderwijs daar waar 
er leemtes bestaan.

In de door een aantal deelnemers gegeven feedback en in het antwoord op hun vragen kwamen 
aansluitend de volgende thema’s aan bod:
• Het belang van preventie.
• De ‘doolhof’ waardoor jongeren de gepaste hulpverlening niet vinden.
• Het belang van een laagdrempelige en anonieme dienstverlening met korte ambulante 

oplossingsgerichte therapie, die rechtstreeks op de jongeren is gericht.
• Knelpunten bij de overgang van de jongere naar de zorg voor volwassenen.
• De plaats en de functie van de huisarts in de jeugdhulp en in relatie tot de jongerenpsychiatrie.
• Het belang van continuïteit van zorg en het werken met trajectbegeleiders.
• Het werken met een ‘life-coach’ voor de jongere.
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Jongeren in therapie: aanbevelingen vanuit het perspectief van 
de samenleving

Prof. dr. Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater, Kliniekhoofd Kinderpsychiatrie Observatiegroep Jonge Tieners & Urgentiegroep 
Kinderpsychiatrie LUK UZ Leuven en directeur van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van Vlaams-Brabant.

Voor het programmaboekje werd de bijdrage van Adriaenssens als volgt omschreven: 
“In deze plenaire slotlezing staat het perspectief van de bredere samenleving centraal. 
Van hieruit wordt het thema ‘jongeren in therapie’ belicht en geanalyseerd. Zo worden 
noden en lacunes in kaart gebracht. Aansluitend worden aanbevelingen naar het beleid 
toe geformuleerd en handvatten voor therapeuten en zorgverleners gegeven.
Tegen deze bredere achtergrond wordt de focus ook gericht op het aanbod van de divisie 
Jongeren van het OPZ Geel. Enerzijds blikt Peter Adriaenssens terug vanaf de eerste 
jaren van het bestaan van deze K-dienst (vanaf de oprichting in 2003) met aandacht voor de ontwikkeling en 
uitbreiding van het aanbod. Anderzijds geeft hij toekomstgerichte aanbevelingen vanuit het actuele aanbod.”

Na een blijk van erkenning en waardering voor de werking van de K-dienst van het OPZ Geel en voor 
de verschillende keuzesessies die door medewerkers van diverse disciplines aangeboden werden 
op de studiedag, spitste Adriaenssens zijn lezing toe op ‘complexe noden’ en ‘het kind in complexe 
leefomstandigheden’. Vervolgens ging hij in op de relevantie van de residentiële kinderpsychiatrie. 
Aansluitend gaf hij aanbevelingen over de wijze waarop de residentiële kinderpsychiatrie zich kan 
inpassen in een breder continuüm en een geïntegreerd totaalsysteem van zorg voor kinderen en 
jongeren in de samenleving.

Kinderen met complexe noden, die leven in complexe leefomstandigheden, moeten voor langere 
tijd kunnen beroep doen op een aangepast zorgaanbod, waarin verschillende zorgpartners samen 
inspelen op de verschillende noden van deze kinderen.
Bij deze kinderen gaat het om een spectrum van pediatrische en kinderpsychiatrische problemen, 
die gerelateerd zijn aan de ontwikkelingsfasen van het kind en die gelieerd zijn aan een sociale 
context die zelf getekend is door een complexe problematiek. Wat dit laatste betreft, kan het gaan 
om: ouders met ontwikkelingsstoornissen en met psychiatrische ziektebeelden, aanwezigheid van 
geweld en grensoverschrijdend gedrag in het gezin, verslavingsproblematiek in een verhaal met 
intergenerationele determinanten zoals prenataal alcoholmisbruik, armoede en sociale uitsluiting.

Bij de zorg voor kinderen met complexe noden is de coördinatie van de diverse zorgactoren en het 
goed op elkaar inspelen van groot belang. Zo is het van belang om niet te kijken vanuit een louter 
categoriale benadering, maar om zorg te bieden vanuit een interactief model, dat meer is dan de som 
van de delen en oog heeft voor de interactie van de factoren in de complexe zorgnood. Dit betekent dat 
men in de samenwerking tussen diensten en disciplines moet voorkomen om in de valkuil te trappen 
van een marathon met overlegmomenten en vergaderingen, waarbij ieder zijn inbreng verduidelijkt; 
en dat men moet streven naar een gezamenlijke aanpak waarin het kind en zijn ouders centraal staan 
en naar een meervoudige diagnostiek die hierbij aansluit.

De residentiële kinderpsychiatrie biedt voor kinderen met complexe noden een meerwaarde, omdat 
ze in vergelijking met de ambulante setting een aantal karakteristieken heeft die tegemoet komen 
aan deze doelgroep, zoals het structurerend karakter, de intensiteit van zorg, de veiligheid en de 
multidisciplinaire deskundigheid.
Om een meerwaarde te kunnen bieden in een ruimer zorgtraject, is het belangrijk dat de residentiële 
kinderpsychiatrie zich optimaal afstemt op andere behandelsettings, zoals bijvoorbeeld door sterker 
aandacht te geven aan het nazorgprogramma en ervoor te zorgen dat de jongere na de residentiële 
opname zonder breuk kan blijven beroep doen op zorg die op evenwaardige wijze veiligheid en 
stabiliteit biedt.
Adriaenssens sprak hierbij over het belang om in de residentiële kinderpsychiatrie inclusief te denken. 
Dit betekent dat de residentiële setting in een globaler zorgtraject voor een aantal jongeren voor een 



Studiedag Klinische psychotherapie   /  15

periode de meest geschikte behandeling is, maar dat, wanneer dit wenselijk is, er voor hen op een 
soepele en snelle wijze kan overgeschakeld worden naar een ambulante begeleiding. Het ideaalbeeld 
hierbij is dat van een zorgteam dat de jongere centraal stelt en volgt, en dat maximaal inspeelt op 
de nood hetzij aan residentiële opname, hetzij aan ambulante begeleiding, en wel zonder onnodige 
breuken in het zorgtraject.
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Experten in dialoog
Dr. Liesbet Debaere, kinder- en jeugdpsychiater Reguliere K-dienst/Leefgroep Kids OPZ Geel, Valerie De Bont, opvoeder Reguliere 
K-dienst/Leefgroep Kids OPZ Geel, Stefanie Gielkens, opvoeder Reguliere K-dienst/Leefgroep Kids OPZ Geel, Nathalie Peeters, 
psychologe, casemanager Forensische K-dienst OPZ Geel, en Lieve Verbruggen, ergotherapeute en creatief therapeute Reguliere 

K-dienst OPZ Geel.

In het programmaboekje werd de keuzesessie als volgt omschreven: “Wanneer we ons buigen over een 
hulpvraag omtrent een kind, hebben zowel de context als de hulpverlener hun eigen expertise. Deze veelzijdige 
expertise willen we bewaren, niet alleen tijdens het vormen van een beeld omtrent het kind, maar ook bij het 
opstellen van een handelingsplan. Daarom starten we niet alleen, maar eindigen we ook in een actieve dialoog 
en nodigen we de mensen van de context uit op het teamoverleg. Dit zorgt ervoor dat de participatiegraad op het 
tempo van de context groeit doorheen de opname.
Aan de hand van een casus doorlopen we een dergelijk proces. We willen de deelnemers via actieve deelname 
laten ervaren hoe mensen dit proces beleven.”

Na een voorstelling van het team van de Reguliere K-dienst/Leefgroep Kids, kregen de deelnemers de 
kans om hun verwachtingen te uiten en af te stemmen op de concrete bedoeling en uitwerking van de 
keuzesessie. Aansluitend werd de centrale casus van de keuzesessie voorgesteld.
Na de voorstelling van de casus kwamen vervolgens drie specifieke begeleidingsperspectieven aan 
bod:
• Ouderbegeleiding.
• Leefgroepwerking.
• Creatieve therapie.
Besloten werd met een reflectie over de therapeutische kracht van de teamwerking.

Bij de ouderbegeleiding werden achtereenvolgens onderscheiden: het uitklaren van de hulpvraag, 
de ontwikkelingsanamnese, en de gezins- en familieanamnese. Hierbij werd de verhouding van de 
jongere (de pleegzoon) met zijn natuurlijke ouders en met zijn pleegouders in kaart gebracht; als ook 
zijn verhouding met de oudste en met de jongste zus.
Wat de houding van de pleegmama betreft, werd aandacht gegeven aan de centrale plaats van het 
probleemgedrag van de pleegzoon, en de grote lijdensdruk waarmee ze in haar beperkte draagkracht 
geconfronteerd wordt. Verder werd aangegeven dat ze zich zorgen maakt over het gezin van herkomst 
van haar pleegzoon.
Wat de pleegpapa betreft, werd aangegeven dat hij de gegeven situatie globaal minimaliseert en 
slechts beperkt aanwezig is tijdens de gesprekken.
Wat de zussen betreft, werd gewezen op de slechte relatie met de pleegbroer en op het onbespreekbare 
karakter van dit gegeven binnen de gezinscontext.
Dit perspectief van de ouderbegeleiding werd ter bespreking voorgelegd aan de deelnemers vanuit de 
volgende vragen: heb jij meegewerkt aan het leggen van de puzzel? hoe?

Bij het perspectief van de leefgroepwerking werden onderscheiden: het observeren, het rapporteren, 
en het exploreren en het uitproberen van mogelijke interventies.
Bij creatieve therapie als begeleidingsperspectief werden onder de aandacht gebracht: de non-verbale 
therapie, het innemen van een metapositie, en de functie van het verbinden.
Bij de bespreking van beide perspectieven werd eveneens gewerkt met de genoemde vragen rond het 
participeren aan ‘het leggen van de puzzel’.
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In de reflectie op de therapeutische kracht van de teamwerking kwamen aan bod: het inlevingsvermogen, 
het resoneren, het veilig laten horen van je eigen stem, en het samen exploreren van noden.

Ter afronding van de keuzesessie werden de volgende vragen gesteld:
• Hoe heb je (vanuit je rol) het proces ervaren?
• Welke evolutie heb je hierbij waargenomen? Wat wil je terugkoppelen naar de anderen?
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Het thema begrenzing verruimd
Caroline Boonen, orthopedagoge, onderwijscoördinator en casemanager Forensische K-dienst OPZ Geel, en Jan Hermans, gegradueerd 

verpleegkundige, leefgroepleider Forensische K-dienst OPZ Geel.

Voor het programmaboekje werd het thema als volgt omschreven: 
“Begrenzen is een vaak terugkerend thema binnen onze 
leefgroepwerking, maar ook in het coachen van instellingen en in 
het werken met de ouders. We merken dat het een ruimomvattend 
thema is dat veel verder gaat dan straffen en belonen.
Binnen deze workshop willen we het thema begrenzing verruimen. 
We werken met verschillende invalshoeken rond begrenzing. Zo 
bekijken we samen met de deelnemers hoe we op basis van relationele factoren, persoonsgebonden factoren, 
ontwikkelingsfactoren, de denkontwikkeling, etc., de wijze waarop we begrenzen, aanpassen aan de persoon 
voor ons. We staan ook stil bij de manier waarop deze vorm van begrenzen kan ingepast worden in de structuur 
van een afdeling.”

Na een voorstelling van de werking van de Forensische K-dienst en van het multidisciplinaire team, 
werd gefocust op het thema begrenzing. Hierbij kwamen de volgende vragen aan bod: waarom zijn 
er grenzen nodig in de maatschappij? welke perceptie heeft de buitenwereld van de Forensische 
K-dienst? welke plaats heeft begrenzing in de door deze dienst aangeboden behandeling?

Vervolgens werd vanuit praktijkervaring dieper ingegaan op het thema begrenzing. Duidelijk blijkt 
hierbij hoe het bij begrenzing niet alleen gaat om het stellen van grenzen en het werken met regels en 
afspraken, maar ook om het bieden van nabijheid en om de relationele dimensie van de behandeling.

Bij het relationele werken gaat het onder meer om: het blijven staan, echtheid, het zich inleven, 
acceptatie, het respectvol zien en horen van de andere, emotionele en existentiële betrokkenheid of 
communicatie.

De wijze waarop het werken met begrenzing gehanteerd wordt, is onder meer afhankelijk van de 
ontwikkelingsfase van de jongere, van haar of zijn hechting, van de persoonlijke begeleidingsstijl van 
de hulpverlener, en van haar of zijn eigen grenzen.
Het hanteren van begrenzing wordt ook bepaald door de opvoedingsstijl van de begeleider. Hierbij 
kunnen onderscheiden worden: autoritatief/democratisch, autoritair, permissief, en onverschillig. 
Deze opvoedingsstijlen werden aansluitend bekeken volgens het raster van Maccoby & Martin (1983), 
met op de horizontale as Responsief – Weinig responsief en op de verticale as Controle – Weinig 
controle. 
Concreet betekent dit:
• autoritatief/democratisch (Responsief en Controle);
• autoritair (Weinig responsief en Controle);
• permissief (Responsief en Weinig controle);
• onverschillig (Weinig responsief en Weinig controle).

Vervolgens werd gefocust op het proces in de teamwerking van de Forensische K-dienst. Hieruit blijkt 
dat men een hele evolutie heeft doorgemaakt precies op het punt van het thema begrenzing. Waar 
men aanvankelijk de neiging had om op een eenzijdige manier in te zetten op structuur en veiligheid 
met als valkuil een eng begrip van begrenzing, is men duidelijk geëvolueerd naar een model waarin 
men begrenzing en nabijheid combineert. Het gaat om een langzaam en moeizaam evolutieproces dat 
een continue opvolging vergt. Het moeizame is te wijten aan verschillende factoren, zoals de diversiteit 
van de doelgroep, de diversiteit van het team, de grote doorstroom van het personeel, en chronisch 
tijdsgebrek.
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Belangrijk voor het teamproces en de evolutie hierin zijn open samenwerking en open communicatie. 
Vanuit deze attitudes kan men erkenning geven aan de diverse opvoedingsstijlen, aan de evolutie 
hierin van de diverse teamleden, en aan de globale opvoedingsstijl als team.
In een dergelijke open communicatie zijn volgende instrumenten van belang: het elkaar stimuleren 
tot reflectie, het elkaar durven aanspreken en feedback geven, en het openstaan voor groeiprocessen 
van nieuwe collega’s.

Aan het einde van de keuzesessie werd ruimte gegeven aan interactie en kregen de deelnemers de 
kans om in te gaan op de volgende vragen: herken je je in het geschetste teamproces? hoe hanteer 
jezelf begrenzing in je eigen werking? hoe hanteer je de relationele dimensie en nabijheid in je werking?
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Kinderen in zorggezinnen
Dr. Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater Ambulante zorg en Mobiel team Kinderen en Jongeren OPZ Geel, 

en dr. Ann Spaepen, kinder- en jeugdpsychiater MPI Oosterlo.

In programmaboekje werd het thema van de sessie als volgt 
omschreven: “In het verlengde van de Geelse traditie van de 
gezinsverpleging, organiseert het OPZ Geel sinds enkele jaren 
opnieuw psychiatrische pleegzorg voor minderjarigen.
In de presentatie wordt deze werking uitgebreid voorgesteld 
en wordt teruggeblikt op drie jaren ‘Kinderen in Zorggezinnen’. 
Gezamenlijk belichten Joke Joossens, kinder- en jeugdpsychiater 
verbonden aan het OPZ Geel, en Ann Spaepen, kinder- en jeugdpsychiater verbonden aan het MPI Oosterlo, 
het unieke van deze zorgvorm, waarin kinderpsychiatrie en VAPH elkaar ontmoeten. Aan de hand van concrete 
casussen lichten zij toe voor welke jongeren deze zorgvorm noodzakelijk is in verband met hun ontwikkeling 
(opvulling van een lacune in het hulpverleningslandschap) én voor welke jongeren deze zorgvorm vooral een 
meerwaarde is in functie van hun ontwikkelingskansen (gezondheidseconomische overwegingen).”

Kader en ontwikkelingen

Het project ‘kinderen/jongeren in zorggezinnen’ werd in 2010 opgestart op vraag van Jo Vandeurzen, 
Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het werkte drie jaren via projectsubsidies. 
Vanaf begin 2014 ging intussen een nieuwe fase in. Met het oog op nadere toelichting en omschrijving 
van de ontwikkelingen wat het (financieel) kader betreft, wordt hier een passage overgenomen uit een 
in maart 2014 uitgewerkte interne nota:

“Het project ‘kinderen/jongeren in zorggezinnen’ richt zich op kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek. Onder meer omwille van deze 
specifieke doelgroepbepaling kon het gedurende drie jaren rekenen op projectsubsidies van het 
VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) in het kader van zorgvernieuwing. Deze 
projectsubsidies compenseerden ten dele een ontoereikende RIZIV-financiering. Deze periode is 
ondertussen afgelopen.

Intussen werd het decreet pleegzorg goedgekeurd en in het ‘Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de organisatie van pleegzorg’ werd in artikel 16 de volgende passage opgenomen:
‘ … Binnen de beschikbare begrotingskredieten wordt aan de dienst voor pleegzorg, vermeld in het eerste 
lid, een subsidie verleend als tegemoetkoming in de kosten van de psychiatrische gezinsverpleging van 
pleegkinderen. De voormelde kosten kunnen betrekking hebben op de activiteiten van de dienst, op de 
vergoeding van de prestaties van het ziekenhuis conform de samenwerkingsovereenkomst, vermeld 
in het eerste lid en op de vergoeding van onkosten van de pleegzorgers. De minister bepaalt hoeveel 
pleegkinderen aan wie psychiatrische gezinsverpleging wordt verleend, maximaal in aanmerking 
worden genomen voor de subsidiëring, alsook het subsidiebedrag per pleegkind. ...’

Deze bepaling biedt de mogelijkheid om het aanbod meer structureel te verankeren. Minister 
Vandeurzen heeft voor het verderzetten van het project, op basis van deze passage, bepaald om 
middelen te voorzien middels de samenwerking tussen het OPZ Geel en de vzw PPA (Provinciale 
Pleegzorgdienst Provincie Antwerpen). Het gaat concreet om 10 dossiers uit de beschreven 
doelgroep waarvoor budget wordt toegekend. Zo kan continuïteit worden verzekerd voor de reeds 
lopende begeleidingen. Bij afloop van een pleegzorgsituatie kan binnen de doelgroep een nieuwe 
pleegzorgsituatie worden opgestart.
De financiering die door de Vlaamse overheid wordt voorzien, dekt niet de volledige kost voor het 
realiseren van het aanbod. Een deel van de kosten wordt betaald vanuit RIZIV-middelen en door het 
OPZ Geel.
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Het pleegzorgdecreet voorziet dat het OPZ Geel voor psychiatrische gezinsverpleging met de provinciale 
pleegzorgdienst uit haar werkingsgebied een samenwerkingsovereenkomst sluit. Hiernaar wordt ook 
verwezen in de bovenstaande passage.
Het OPZ Geel is momenteel in overleg met vzw PPA en Jongerenwelzijn betreffende deze 
samenwerkingsovereenkomst. Daaraan wordt nu de laatste hand gelegd.
Expertise-uitwisseling en zoeken naar een optimale samenwerking worden opdrachten voor het 
volgende jaar.”

Doelgroep

Het gaat om kinderen of jongeren met een dubbele problematiek, met name een ontwikkelingsachter-
stand en een psychiatrische problematiek.
De doelstelling betreft in essentie ‘maximale kansen op ontwikkeling’. Hiertoe wordt er samengewerkt 
met de zorggezinnen vanuit een multidisciplinair psychiatrisch team. Er wordt een begeleidingsplan 
opgemaakt. Flexibiliteit is bij dit alles een sleutelwoord.

Sectoroverschrijdende samenwerking

Het project past in de beweging van zorgvernieuwing en van sectoroverschrijdende samenwerking.
Het heeft als doel om opname-vermijdend te werken, zowel met betrekking tot de GGZ als tot de 
gehandicaptensector. Centraal staan hierbij de integratie in de samenleving en de keuze voor 
gepersonaliseerde zorg.
Er wordt nauw samengewerkt met onderwijsvoorzieningen (regulier en buitengewoon), met MPI’s, en 
met voorzieningen van bijzondere jeugdzorg.
Een belangrijk gezondheidseconomisch perspectief staat steeds centraal: ‘een bed minder, de 
wachtlijst korter’.

Essentiële randvoorwaarden

Er zijn een aantal essentiële randvoorwaarden met het oog op een kwaliteitsvolle werking:
• Een ruim en gevarieerd bestand van zorggezinnen.
• Het zorggezin is partner in de psychiatrische begeleiding, hetgeen via een samenwerkings-

overeenkomst wordt geformaliseerd.
• Respect voor de eigenheid van het zorggezin.
• Een gepaste vergoeding voor het zorggezin.
• De ondersteuning vanuit een psychiatrisch zorgcentrum met het volgende aanbod: een crisisplan 

met een direct toegankelijke psychiatrische residentiële voorziening, een 24/24u-permanentie 
op psychiatrisch en verpleegkundig vlak, de intensieve opvolging door een multidisciplinair 
psychiatrisch team, een vormingstraject waaraan het zorggezin desgewenst kan deelnemen.

• De mogelijkheid van een tijdelijke overname van de zorg.
• Intersectorale samenwerking.

Verschillen in de vergelijking met reguliere pleegzorg

Een aantal kenmerken van deze zorgvorm zijn in de vergelijking met de reguliere pleegzorg duidelijk 
verschillend:
• De doelgroep, met name kinderen of jongeren met een dubbele problematiek, namelijk een 

psychiatrische diagnose en een ontwikkelingsachterstand.
• De zorggezinnen treden op als semi-professionele partners in de begeleiding en in de behandeling. 

Belangrijk is dat zij als zodanig gehoord worden door de zorgprofessionals en van hen erkenning 
krijgen tijdens het begeleidingstraject. 

• De samenwerkingsovereenkomst met de zorggezinnen.
• De vergoeding voor de opgenomen zorg en voor de gemaakte onkosten zoals bijvoorbeeld 
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voeding en het wassen van kleding (samen een belastingvrije vergoeding van 25 euro per dag). De 
opvoedingskosten (schoolgeld …) en persoonlijke uitgaven (kleding …) worden gedragen door de 
onderhoudsplichtige (biologische ouders of Jongerenwelzijn).

• Het gaat om daghospitalisatie; het kind behoudt het domiciliëringsadres bij de biologische ouders.
• De biologische ouders leveren een minimale zorgbijdrage; zij blijven ook het eerste aanspreekpunt 

wanneer het gaat om de opvoeding van hun kind.

Aanbod op maat van het kind en de context

De samenwerking met het zorggezin kan flexibel worden aangepast, afhankelijk van de noden van het 
kind en de context. Zo kan het gaan om een verblijf in het zorggezin, gaande van één dag per week tot 
zeven dagen per week, of om alle variaties er tussenin.
Het kan gaan om een tijdelijke opvang, bijvoorbeeld een ‘time-out’ van enkele maanden, tot de eigen 
ouders de zorg weer op zich kunnen nemen. Maar, evengoed kan het gaan om een langdurig verblijf, 
bijvoorbeeld tot aan de volwassenheid, waarbij kan gekeken worden naar verdere opvolging vanaf deze 
levensfase.

Matching tussen het zorggezin en het kind of de jongere

Er bestaan diverse profielen van zorggezinnen (met of zonder eigen kinderen; gezin of alleenstaande; 
diverse beroepen; …). Belangrijk is steeds de matching tussen het zorggezin en het kind of de jongere. 
Flexibiliteit is hierbij een belangrijk sleutelwoord. Daarnaast mag de impact op het zorggezin ook niet 
te groot zijn en is de aandacht voor de grenzen van het zorggezin van belang.

Met het oog op een goede matching zijn er een aantal aandachtspunten:
• Komt het aanbod van het gezin overeen met de zorgvraag (bijvoorbeeld met betrekking tot de 

beschikbare tijd, de aanwezigheid van eigen kinderen …)?
• Gaat het om een pedagogisch aanbod, dat inspeelt op een pedagogische vraag?
• Is er een matching tussen de concrete zorgvraag en het specifieke zorgaanbod van het begeleidend 

gezin (opnemen van bepaalde verzorgende taken)?
• Kan het kind betrokken worden in het vertrouwde dagelijks leven van het zorggezin?
• Is de natuurlijke context van het kind al dan niet nog betrokken?
• Hoe ligt het qua omgeving (stad versus platteland)?

Ondersteuningsaanbod

Een multidisciplinair team onder leiding van een kinder- en jeugdpsychiater zorgt voor de ondersteuning 
en de begeleiding van het zorggezin, van de natuurlijke context en van het kind. Hiertoe beschikt dit 
team over alle relevante informatie.
Een casemanager of gezinsbegeleider bezoekt regelmatig de verschillende contexten van het kind, 
met name het zorggezin, de biologische ouders en de school. Hij of zij ‘houdt de regie stevig in handen’ 
en ‘buffert’ zo nodig tussen het zorggezin en de biologische ouders. Hij of zij heeft in het bijzonder 
aandacht voor de biologische ouders en de natuurlijke context van het kind met het oog op een 
maximale betrokkenheid bij de pleegplaatsing. Het contact tussen de pleegouders en de biologische 
ouders wordt in zekere zin door hem of haar ‘geregisseerd’.
Het gaat om een vaste casemanager of gezinsbegeleider per kind. Afhankelijk van het thema kan hij 
of zij de hulp inroepen van een collega-teamlid uit een andere discipline.

Contactadressen

Wilfried Bogaerts: wilfried.bogaerts@opzgeel.be

Paul De Win: paul.dewin@opzgeel.be
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Mobiel Team kinderen en jongeren, waar psychiatrie en 
pedagogie elkaar ontmoeten

Paul De Win, orthopedagoog en psychotherapeut, Mobiel Team Kinderen en Jongeren OPZ Geel, 
en Annemie Wauters, orthopedagoge, teamcoördinator Mobiele teams Jongeren OPZ Geel.

Het Mobiel Team Kinderen en Jongeren5 van OPZ Geel bestaat 
sinds 2005. Het werd opgericht als een outreach-project van 
de federale overheid, FOD Volksgezondheid. Het Mobiel Team 
K&J is een multidisciplinair team (orthopedagoog, opvoeder-
casemanager, verpleegkundige-casemanager, teamcoördinator) 
onder de leiding van een kinderpsychiater. Doelgroep zijn kinderen 
en jongeren tot 18 jaar, met ten minste een vermoeden van een 
psychiatrisch probleem. De werking is regionaal (tot een half uur rijden vanuit Geel). Jaarlijks begeleidt het 
Mobiel Team K&J een 60-tal kinderen en hun gezin; een minimale caseload van 44 is vereist.

Bij de aanvang van het project lag het accent duidelijk op het opnamevermijdend werken. Het 
uitgangspunt was dat ouders de mogelijkheid hadden om de behandeling van hun kind te laten 
plaatsvinden in hun vertrouwde omgeving. In de loop van de jaren werd duidelijk dat het voordeel van 
een behandeling aan huis groter is dan het louter vermijden van een opname in een psychiatrische 
setting.

Door aan huis te komen zijn we in de mogelijkheid gezinsdynamieken te ervaren en te observeren die 
een gezinsdiagnostisch proces kunnen voeden en onderbouwen. Deze vorm van (gezins)diagnostiek 
kan dan ook als specifiek behandelobjectief weerhouden worden. Op dezelfde manier kunnen ook 
andere contexten in het diagnostisch proces worden opgenomen. Naast cliënt en gezin zijn dan ook 
de schoolse omgeving (school, centrum voor leerlingenbegeleiding) en de ruimere familie relevante 
contexten die geëxploreerd worden en die met het klassieke (consultatie)model niet op deze manier 
bereikt worden.

We proberen een ‘kanteling’ in het gezin te realiseren. We trachten de reeds aanwezige krachten, 
competenties en kwaliteiten van een gezin te vergroten in functie van een ontwikkelingsbevorderende 
gezinsdynamiek, zodat een gezin opnieuw geloof in eigen mogelijkheden krijgt om moeilijkheden het 
hoofd te bieden.

De zorg voor een kind/jongere in de vertrouwde context is enkel mogelijk wanneer gevaarlijk gedrag 
(suïcidegevaar, zelfverwondend gedrag…) van de jongere kan gestopt of beperkt worden. Dit zijn 
dan ook vaak behandelobjectieven bij aanvang van de begeleiding. Daarnaast zijn er een heel aantal 
gedragingen van jongeren die hun ontwikkeling (cognitief, sociaal, emotioneel) in gevaar brengen. Ook 
hier moet (een aanzet tot) verandering in komen, zodat hulp binnen de vertrouwde omgeving mogelijk 
blijft; zoals bijvoorbeeld bij schoolverzuim, dwanghandelingen, seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en impulscontrole-moeilijkheden.

In dit artikel willen we aan de hand van enkele casussen concretiseren wat voor ons de essentie is van 
psychiatrische thuisbegeleiding bij kinderen en jongeren. We willen verhelderen wat volgens ons de 
kritische succesfactoren en eventuele belemmeringen zijn in de thuis-behandeling van kinderen met 
een psychiatrisch probleem.

5  Verder in de tekst afgekort als Mobiel Team K&J.
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Machteloosheid

Wanneer ouders zich samen met hun kind aanmelden in het psychiatrisch zorgcentrum met de 
vraag naar een begeleiding, presenteren zij zich vaak met een groot gevoel van machteloosheid. Die 
machteloosheid zien we als een uiting van een handelingsverlegenheid. Ouders geven aan met hun 
handen in het haar te zitten op het vlak van aanpak van hun kind. Ze stellen hun eigen handelen in 
vraag, ervaren dat ze er met hun arsenaal aan pedagogische vaardigheden niet komen met dit kind. 
Ofwel melden ze zich aan met een grote zorg over de toekomst van hun kind. Ze zien dat hun kind 
anders is dan andere kinderen, dat het gedrag niet meer binnen de grenzen valt van wat kan verwacht 
worden van een kind van die leeftijd. Ouders zien dat het algemeen geldend opvoedingsideaal, namelijk 
een kind dat uitgroeit tot een zelfstandige volwassene die een volwaardige plek in de samenleving kan 
opnemen, niet realiseerbaar is. In die zin staat bij elke begeleiding van bij de start een pedagogische 
vraag centraal. Dit betekent echter niet dat we meteen van de ouders het mandaat krijgen om aan 
de slag te gaan met dat pedagogische luik. Dat hoeft ook niet. Soms is de lijdensdruk van het kind zo 
groot, dat we eerst aan de slag moeten met de kindeigen problematieken. Soms kunnen de ouders 
nog niet zien dat ook zij een centrale rol te spelen hebben en focussen zij op het kind. Daarom bekijken 
we reeds in de intake samen met de ouders en het kind welke thema’s prioritair zijn. Daar starten we 
dan mee.
Toch kunnen we niet voorbij aan het pedagogische luik dat in elke begeleiding meer of minder, vroeger 
of later, aan bod komt. Dat heeft te maken met de onlosmakelijke relatie die ouders en kinderen 
van nature uit hebben. In de context van ‘thuis’, het actieterrein van het Mobiel Team K&J, komt dit 
uiteraard het sterkst tot uiting.

Je kan niet niet opvoeden

Het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (Art. 18) stipuleert dat “beide ouders de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Ouders 
(…) hebben de verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Het belang 
van het kind is hun allereerste zorg”. Elk kind heeft dus recht op opvoeding en hiervoor zijn de ouders 
verantwoordelijk, en zij dienen actief bij te dragen tot de ontwikkeling van hun kind. Wij gaan er van 
uit dat ouders en opvoeders steeds bijdragen aan deze ontwikkeling, ook als ze passief blijven; zij 
het niet altijd met positieve effecten. Ouders kunnen al dan niet bewust de ‘keuze’ maken om niet 
(meer) op te voeden. Maar, naar analogie met de basisassumptie van Watzlawick6 dat je ‘niet niet kan 
communiceren’, nemen wij aan dat je ‘niet niet kan opvoeden’. Ook het ‘niet opvoeden’ heeft immers 
een effect op de ontwikkeling van kinderen; denk hierbij aan de ‘laissez faire’-opvoedingsstijl in de 
jaren ’60.

We zien vaak ouders die ‘gestopt zijn’ met opvoeden; omdat ze zich machteloos voelen, omdat hun 
aanpak niet werkt bij dit kind, omdat ze medelijden hebben met hun kind, omdat ze élk gedrag van hun 
kind zien als uiting van zijn problematiek. Dit betekent echter niet dat deze ouders pedagogisch gezien 
geen kwaliteiten zouden hebben. Integendeel, deze ouders zijn - meestal - wél degelijk pedagogisch 
vaardig genoeg. Alleen daagt de problematiek van het kind deze ouders uit om meer dan intuïtief op 
te voeden.

Sturen Steunen Stimuleren
Opvoeden omvat uiteraard meer dan enkele concrete opvoedingsvaardigheden. Toch kunnen we een 
aantal opvoedingsvaardigheden omschrijven waarvan we menen dat ze in een opvoedingsproces 
cruciaal zijn om kinderen tot ontwikkeling te laten komen.
Jo Voets vat de opvoedingsvaardigheden van Patterson samen in drie S’en7: Sturen, Steunen, Stimuleren. 
Het beeld van het krukje met drie poten als metafoor voor wat opvoeders best in hun pedagogische 

6 Watzlawick, P., Beavin, J.H., en Jackson, D.D., De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie, Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1991.
7 Voets, J., Michielsen L. en Hertens, S, Hink Stap Sprong, Antwerpen/Apeldoorn: Garant, 2002.
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rugzak hebben, is daarbij heel verhelderend voor de ouders. In elke fase van de ontwikkeling van het 
kind moeten ouders tegelijk sturen, steunen en stimuleren. Wanneer één poot onderuit gezaagd is, of 
onderontwikkeld blijft, valt het krukje om. De mate waarin elk van de vaardigheden aan bod komt, is 
uiteraard afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de context waarin het kind en de ouders zich 
bevinden.

Bij sturen gaat het over het duidelijk grenzen aangeven. Kinderen hebben nood aan grenzen. Ze geven 
veiligheid en betrouwbaarheid voor het kind. Daarbij is het belangrijk dat opvoeders hun kind opvolgen 
en controle uitoefenen.
Steunen omvat zowel positieve betrokkenheid van de ouder op het kind, als het positief bekrachtigen 
van het kind in de dingen die het doet. Het emotioneel beschikbaar zijn voor kinderen is hier onder 
meer een uiting van.
Stimuleren uit zich in elke leeftijdsfase van het kind uiteraard op een andere manier. Een peuter 
stimuleren om de eerste stapjes te zetten, een kleuter motiveren om flink naar school te gaan, een 
lagerschoolkind motiveren om naar de jeugdbeweging te gaan, een puber aanzetten tot goed studeren: 
het zijn allemaal voorbeelden van het stimuleren. Daarnaast is stimuleren gericht op het ontwikkelen 
van zelfstandigheid en op de vaardigheid van het oplossen van problemen (problem solving) en hoe je 
als ouder je kind kan helpen om te komen tot bepaalde oplossingen.

Dossieranalyse

Analyse vanuit een pedagogisch kader
Zoals hierboven reeds gesteld, zien we bij aanmelding van een dossier vaak ouders die vastzitten in 
hun machteloosheid, ouders die ‘gestopt’ zijn met opvoeden.
Bij een inhoudelijke en pedagogische analyse van de dossiers van het afgelopen jaar (november 2012 
tot november 2013)8 aan de hand van de drie S’en stellen we vast dat in de meerderheid van de situaties 
ouders niet meer aan sturen toekomen. Ouders weten dat ze grenzen moeten geven, weten ook welke 
dat zijn, slagen er meestal ook in om die te stellen naar de andere kinderen. Naar het bijzondere kind 
vinden ze dit moeilijk. Uit angst voor conflicten en voor de exuberante reacties op een ‘nee’, laten 
ouders toe wat ze eigenlijk niet willen. Dit gold in 39 van de 57 dossiers (68%).
In 26 dossiers (46%) kwam het stimuleren niet meer of onvoldoende aan bod. Meestal was dit zo 
omdat ouders medelijden hadden met hun kind. De diagnose verhindert ouders soms om nog normale 
ontwikkelingsprocessen te zien bij hun kind. Ouders slagen er bijvoorbeeld niet in om een kind nog 
naar school te laten gaan. Ze zien vooral de problematiek van het kind, en laten zich daardoor leiden.
In 19 dossiers (33%) valt op dat ouders er niet in slagen om hun kind voldoende te steunen. Heftige 
emoties bij het kind kunnen niet (meer) gecontained worden, ouders laten zich overspoelen door de 
emoties van hun kind en verliezen op die manier de pedalen.
Vaak gaat het om een combinatie van vaardigheden die onvoldoende ingezet (kunnen) worden.

Analyse vanuit een psychiatrisch kader
Het Mobiel Team K&J richt zich tot minderjarigen waarbij (de hypothese van) een kinderpsychiatrische 
problematiek aanwezig is en waarbij verwacht kan worden dat een snelle, intensieve en kortdurende 
interventie een residentiële opname kan vermijden. Interventies in de thuissituatie hebben een 
meerwaarde (bijvoorbeeld behandelingstransfer, observatiemogelijkheden…) ten opzichte van een 
residentiële opname. Het spreekt voor zich dat de betreffende problematiek een begeleiding in de 
thuissituatie nog moet mogelijk maken.

Wanneer er sprake is van manifeste vormen van delinquentie, van een verslavingsproblematiek en 
cases waarbij de noodzaak en meerwaarde van een opname reeds is vastgesteld, verwijzen we door 
naar meer gepaste hulpverlening.

8 Voor de bijdrage aan de studiedag op 5 december 2013.
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Bij een analyse van de problematieken van de kinderen en de jongeren9 zien we dat er bij 25% van de 
kinderen op As 1 sprake is van ouder-kindproblemen. Daarnaast zien we relatief veel kinderen met een 
autistische stoornis (8%), met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit van het gecombineerde 
type (7%), met een angststoornis of een separatie-angststoornis (respectievelijk 6 % en 4%). Op As 2 
en 3 wordt er zelden een diagnose gesteld. Op As 4 vallen de problemen met de primaire steungroep 
op (40%), als ook de opvoedingsproblemen (37%). Bij 18% van de kinderen is er sprake van problemen 
in de sociale omgeving.

Psychiatrie en opvoeden

Het Mobiel Team K&J ziet het opvoeden als een van de belangrijkste therapeutische tools die een 
context ter beschikking heeft om een positief veranderingsproces tot stand te brengen wanneer ze 
geconfronteerd worden met een bijzonder kind. 
We zien opvoeding als een transactioneel proces, waarbij ouders en kinderen elkaar voortdurend 
wederzijds beïnvloeden. In onze begeleidingen vinden wij handvatten in het model van Belsky om 
naar de opvoeding te kijken, en om na te gaan waar we aanknopingspunten vinden in de behandeling 
van het kind en de ondersteuning van het gezin in het omgaan met hun bijzondere kind. Het schema 
van Belsky voorziet in de kritische factoren die bepalen of de aard van deze tool aansluit bij de noden 
van dit bijzondere kind. We vinden daarin het mandaat om de verschillende factoren uit het model in 
de begeleiding te betrekken wat de invloed die ze mogelijk hebben op de opvoedingspraktijk betreft.

Model van Belsky

Sociaal netwerk

opvoedings-
geschiedenis

Persoonlijkheid Opvoeden Kind-

kenmerken

Werk Ontwikkeling van het kind

partnerrelatie

Volgens Jay Belsky gaat er veel energie en aandacht naar de karakteristieken en de gevolgen van een 
bepaald ouderlijk gedrag, maar is er minder aandacht voor de vraag waarom ouders opvoeden zoals 
ze opvoeden (uitgezonderd wat de socio-culturele factoren betreft).

Opvoeden wordt rechtstreeks beïnvloed door krachten binnen in de ouders (persoonlijkheid), door de 
kindkenmerken en door de ruimere context en opvoedingscontext (echtelijke relatie, sociaal netwerk 
en invloeden vanuit de werkomgeving).
Daarnaast wordt het opvoeden via de persoonlijkheid van de ouders nog eens onrechtstreeks beïnvloed 
door de eigen opvoedingsgeschiedenis van de ouders, de echtelijke relatie, het sociaal netwerk en 
de aard van het werk of de werkomgeving. Deze hebben uiteraard hun invloed op het persoonlijk 
welbevinden van de ouder.

9 Jaarverslag Mobiel Team 2013. 
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In het betreffende artikel10 geeft Belsky voor elk van deze factoren onderzoeksresultaten die de 
veronderstelde beïnvloedingshypotheses kunnen ondersteunen (bijv. de studie rond kindermisbruik).
Wanneer het intuïtieve opvoeden hapert of wanneer eerstelijns-opvoedingsondersteuning niet het 
gewenste resultaat oplevert, biedt Belsky de hulpverlener het mandaat en het gezin de ratio om 
gerelateerde sociale en persoonlijke thema’s aan te stippen en mogelijk te betrekken. Dit is dan geen 
kwestie meer van nice-to-know maar van need-to-know.
Daarnaast biedt het artikel de hulpverlener een plattegrond met de verschillende ingangspoorten om 
tot het transactionele centrum van de opvoedingsrealiteit te komen of dit alleszins na te streven.

Aan de hand van een casus zullen we dit illustreren.

Casuïstiek: Felix

Psychiatrische analyse
Felix is 10 jaar wanneer hij door de huisarts wordt doorverwezen naar het OPZ Geel voor een 
kinderpsychiatrische consultatie. Na enkele consultaties weerhoudt de kinder- en jeugdpsychiater de 
volgende kindeigen factoren:
• Felix worstelt met een zeer forse obsessief-compulsieve stoornis. Felix wordt in zijn dagelijks 

functioneren verlamd door een schier eindeloze reeks dwanghandelingen.
• Verder stelt Felix een gedrag dat wijst op een separatie-angstproblematiek.

Felix woont in een intact gezin en is enig kind. Moeder voorziet zelf reeds sinds de kleuterleeftijd 
thuisonderwijs voor Felix. De problematiek van Felix maakt dat moeder sinds jaren nauwelijks nog 
activiteiten buitenshuis kan ondernemen of uit kan gaan werken.

De behandelende kinderpsychiater verwijst het gezin door naar het mobiel team van de divisie 
Jongeren van het OPZ Geel.

Het spreekt voor zich dat bij de kennismaking dit gezin niet in die mate wordt bevraagd dat het model 
van Belsky kan worden gecompleteerd. Wel biedt het model een structuur om de verkregen informatie 
te ordenen en op te slaan. Door observaties tijdens de huisbezoeken, en via verhalen en uitspraken van 
de verschillende gezinsleden worden de velden binnen het model rijker en genuanceerder.

Pedagogische analyse
Bij de bespreking en observatie van de opvoedingssituatie stelden we volgend patroon vast:
• STEUNEN: over het algemeen zeer uitgesproken (zeer veel begrip voor de klachten, veel 

inlevingsvermogen); echter, wanneer Felix werd overspoeld door heftige gevoelens (bijvoorbeeld 
paniek, boosheid) stralen de ouders geen vertrouwen of standvastigheid uit en laten ze hem op 
dat vlak wat over aan zichzelf.

• STUREN: grenzen zijn aanwezig, maar worden niet toegepast om Felix niet nog meer overstuur te 
maken (meegaan in rituelen of vermijdingsgedrag; Felix mag bij ouders slapen, wordt materieel 
verwend).

• STIMULEREN: jarenlange onderstimulatie uit angst voor onwelzijn (Felix wordt niet meer 
gestimuleerd om naar school te gaan of met leeftijdsgenoten om te gaan; voedingsgewoontes 
zijn niet afgestemd op zijn leeftijd).

De impact van kindfactoren op de opvoedingspraktijk is gezien de psychiatrische setting zeer 
aanzienlijk. Dit is niet anders bij het gezin van Felix. Zijn functioneren maakt dat het dagelijks 
opvoedend handelen voor de ouders haast onmogelijk is geworden; meer nog, hun ouderlijk handelen 
is eerder belemmerend dan ondersteunend voor de ontwikkeling van Felix.

10 Belsky, J., The Determinants of Parenting: a Proces Model, in Child Development, 55 (1984), 83-96.
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Het gezin van Felix en het Model Belsky
Hier volgen enkele factoren en hun onderlinge samenhang uit het model van Belsky die voor deze 
casus relevant waren.

Naast de kindeigen factoren wordt de opvoedingspraktijk van de ouders bepaald door hun persoon-
lijkheid.
Beide ouders hebben een angstige basishouding en kunnen elkaar hierin versterken. Ze herkennen 
sommige heftige emoties van hun kind bij zichzelf.
Echter, de ouders kunnen mits enige ondersteuning reflecteren over hun eigen functioneren en de 
mate waarin dit al dan niet ten dienste staat van de ontwikkeling van hun kind. Dit besef op zich leidt 
niet tot een gedragsverandering op het niveau van de drie S’en. In eerste instantie ontleent dit gedrag 
zijn betekenis aan de eigen opvoedingsgeschiedenis van de ouders. Bij vader zien we een vrij koele 
opvoedingssituatie waar weinig aandacht is voor de eigenheid van het kind maar waarbij de nadruk 
wordt gelegd op het vermogen hard te werken en voor een inkomen te zorgen. Vader heeft gezworen 
wel voldoende aandacht te hebben voor de gevoelswereld van zijn zoon. Moeder beschrijft zichzelf als 
een gevoelig en eerder angstig kind dat het geluk had te kunnen opgroeien in een warm nest dat haar 
steeds heeft beschermd tegen gevaren van de buitenwereld. Ze herkent zich in haar gevoelige zoon 
en wil hem voldoende beschermen zodat hij stap voor stap en zonder kwetsuren kan opgroeien tot 
zelfstandigheid.

Vervolgens is ook de partnerrelatie bepalend voor het persoonlijk functioneren van de ouders. De 
ouders ervaren hun relatie als vrij harmonieus. De zorgen rond Felix hebben uiteraard hun effect op 
hun relatie maar leiden niet tot conflicten. De ouders ondersteunen elkaar zo goed mogelijk om deze 
draaglast te blijven volhouden.

Mede door de zorgen rond Felix hebben de ouders een zeer beperkt sociaal netwerk. Daarnaast lijken 
ze weinig nood te hebben aan een ruim sociaal netwerk om zich goed te voelen. Hun gezin is hun 
voornaamste bron van zingeving. Het is trouwens de buitenwereld die vaak niet begrijpt waarom Felix 
niet naar school gaat, zelden met de kinderen in de buurt speelt, nog steeds bij ouders op de kamer 
slaapt, enz.

Moeder mist activiteiten buitenshuis. Voor de geboorte van Felix ging zij uit werken. Het wegvallen 
van het contact met collega’s ervaart ze als een groot verlies. Daarnaast zou ze graag een hobby 
uitoefenen. Felix laat dit echter niet toe. Vader gaat uit werken. Hij is een self made man die zich 
binnen een bedrijf heeft opgewerkt. Zijn loon is voldoende om zijn gezin te onderhouden. Moeder staat 
dus financieel niet onder druk om te gaan werken.

Als laatste stippen we het effect van het gebrek aan een sociaal netwerk op het opvoeden zelf aan. 
Doordat Felix niet naar school gaat en door hun angst voor afwijzende reacties, hebben de ouders 
nauwelijks contact met gezinnen met kinderen van dezelfde leeftijd. Ze missen hierdoor ook heel wat 
informatie over de ‘normale’ ontwikkeling van een kind.

Besluit: waar psychiatrie en pedagogie elkaar ontmoeten

De behandeling van een kind met uitgesproken psychische problemen kan (of moet) richtinggevend 
zijn voor het dagelijks opvoedend handelen. Dit is ook het geval bij zeer specifieke therapeutische 
interventies die vaak nodig zijn omwille van de zeer specifieke kindeigen factoren. Door ouders als 
co-therapeut in te schakelen geven we hen het mandaat tegenover zichzelf, elkaar en het kind om 
opnieuw aan de slag te gaan met Steunen, Sturen en Stimuleren.

Doorheen dit proces stoten ouders onvermijdelijk op grenzen van hun mogelijkheden. Het is tijdens 
het onderzoek van deze grenzen dat de verschillende beïnvloedende factoren hun verdere invulling 
krijgen, en ouders en hulpverlening ervaren waarom ouders opvoeden zoals ze opvoeden. Telkens 
moet de afweging gemaakt worden of dit probleem kan overwonnen worden, dan wel of het als een 
beperking moet ingecalculeerd worden met een aanpassing van het programma tot gevolg.
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Gedeelde zorg binnen de kinderpsychiatrie - delen met winst
Nadine De Wachter, psychologe en systeempsychotherapeute Reguliere K-dienst OPZ Geel, 

Bonnie Raus, maatschappelijk werker Reguliere K-dienst OPZ Geel, 
en Jorinde Zajac, psychologe en cliëntgerichte kinderpsychotherapeute, casemanager Reguliere K-dienst OPZ Geel.

In het programmaboekje werd het thema van 
de sessie als volgt omschreven: “ ‘Gedeelde 
zorg’ maakt deel uit van de visie op kinder-
psychiatrie in het OPZ Geel. Dit zorgaspect is 
op de afdeling geleidelijk aan gegroeid bin-
nen het kader van intensief samenwerken 
met de verschillende systemen rondom het 
kind. Het is van toepassing op de kinderen zoals we ze kennen vanuit onze K-dienst en die een complexe kin-
derpsychiatrische problematiek hebben. Daar waar de draagkracht van de zorgcontext uitgeput geraakt, wordt 
tijdelijk mee ingestaan voor de zorg, en wordt, afhankelijk van de vraag en de verwachtingen, samen gezocht 
naar nieuwe perspectieven en/of ingangspoorten van aanpak.
In deze keuzesessie wordt aan de hand van casussen duidelijk gemaakt hoe verschillend ‘gedeelde zorg’ kan 
verlopen en waar het toe kan bijdragen. Met andere woorden: zorg delen kan onder verschillende vormen winst 
opleveren.”

De sessie werd ingeleid met een toelichting bij de doelstelling ervan, met name het informeren over 
de werking, het delen van ervaringen, en het bijstellen van de verwachtingen. Aansluitend werd 
de algemene visie rond de werking toegelicht. Het gaat om een geïntegreerde visie, waarin het 
biopsychosociaal model, het systeemmodel, het orthopedagogisch model, het ontwikkelingsmodel en 
het somatisch model elkaar aanvullen.
De visie van de werking heeft een aantal belangrijke pijlers:
• Het bieden van zorg en zorgtrajecten op maat.
• Het focussen op gedeelde zorg.
• Het responsabiliseren van en het uitbouwen van een goede samenwerkingsrelatie met de ouders.
• Psycho-educatie heeft een vaste plaats.
• Observatie, diagnostiek en behandeling zijn verweven met elkaar en niet te scheiden.
• Het onderwijs krijgt zijn geëigende plaats tijdens de opname.

Hoewel ‘gedeelde zorg’ in de visie van de zorgsetting is opgenomen, is er geen vast beleid hierover 
uitgestippeld. Dit zorgmodel is namelijk organisch gegroeid vanuit de praktijk. Het gebrek aan 
continuïteit van zorg – ten gevolge van het probleem van de wachtlijsten in de sector van de jeugdhulp 
– ligt er mee aan ten grondslag. Het komt er in essentie op neer dat daar waar de draagkracht van de 
zorgcontext rond het kind uitgeput geraakt, er tijdelijk en gedeeltelijk mee wordt ingestaan voor de zorg 
van het kind.

Criteria voor opname:
• Het betreft kinderen met een complexe kinderpsychiatrische problematiek.
• De kinderen hebben reeds een opname gekend of zijn momenteel opgenomen.
• De draagkracht van de zorgcontext is uitgeput.
• Wat de timing betreft: er is plaats.
• De opname is, afhankelijk van de vraag, haalbaar voor de aanwezige groep en haalbaar voor het 

team.

Voorwaarden bij opname:
• De zorgcontext van waaruit het kind komt, blijft verantwoordelijk.
• De zorgcontext zit samen met onze reguliere K-dienst en de verschillende zorgactoren als 

partners mee rond de tafel.
• De partners blijven het dossier delen en het samen dragen.
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Wat levert het model van gedeelde zorg op?
• Het waarborgen van continuïteit.
• Het voorkomen van ‘erger’.
• De lasten worden verdeeld, zodat men het langer volhoudt; het kind en de ouders voelen zich 

gedragen.
• Bij de ouders of de zorgcontext waar het kind verblijft, komt er opluchting.
• Er groeit een andere kijk op het kind; ook ontwikkelen zich andere perspectieven rond aanpak en 

worden handvatten aangeboden.
• Het gaat om individuele zorg op maat. Dit creëert ruimte om een proces mogelijk te maken. De 

specifieke insteek van onze reguliere K-dienst om ook meer therapeutisch te werken, maakt dat 
de zorgcontext binnen dit proces meer kan groeien.

Valkuilen:
• Het feit dat het aanbod er, vanuit de gerichtheid op de individuele zorgnood, heel verschillend 

kan uitzien in de praktijk en dat er niet altijd op een vraag kan ingegaan worden, schept soms 
verkeerde verwachtingen bij de externe zorgactoren.

• De verwachting is er soms dat wij als reguliere K-dienst de zorg helemaal gaan overnemen. 
Daarom: er moet steeds een perspectief zijn naar een mogelijke terugkeer; en de zorgcontext 
moet zelf ook aan de slag gaan.

• Er is geen therapeutisch aanbod tijdens het weekend.
• Wat de beleving van ouders en kind betreft, voelt de concrete aanpak niet altijd goed aan voor 

iedereen. Belangrijk is dat we als reguliere K-dienst vooral kijken naar de meerwaarde van de 
aanpak voor het hele systeem.
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