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EDITORIAALKinderen verdienen  
het beste

Staan de beelden van kinderen opgesloten 
in kooien uit het Amerika van Trump ook 
op je netvlies gebrand? Jonge kinderen, 
gescheiden van hun ouders, zonder bege-
leiding, zonder houvast, zonder uitzicht. 
Een schrijnender bewijs dat kinderrechten 
nooit als vanzelfsprekend verworven zijn, 
kan ik me niet voorstellen. We moeten ons 
actief blijven inzetten voor de bescherming 
van de jongsten en meest kwetsbaren in 
onze samenleving.

In juni vierde het Kinderrechtencommis-
sariaat zijn twintigste verjaardag. Volgend 
jaar vieren we het 30-jarig bestaan van 
het Internationaal Verdrag van de Rech-
ten van het Kind. Maar valt er wel veel te 
vieren? De actualiteit toont vooral dat er 
nog werk aan de winkel is. Niet alleen in 
fragiele derdewereldlanden, maar ook in 
de welvarende democratieën. Niet alleen 
overzee, maar ook bij ons. 

Kinderrechten mogen we nooit zelfge-
noegzaam als ‘verworven’ beschouwen. 
Want dan maken we onszelf blind voor 
de kwetsbaarheid van ons systeem en de 
vele mankementen erin. Daarom moeten 
kinderen een prioriteit blijven – en waar 
nodig worden. Investeren in kinderen en 
jongeren is een must. Vooral in de eer-
ste levensjaren kunnen we het verschil 
maken. Alle beleidsdomeinen moeten 
daarvoor hun verantwoordelijkheid op-
nemen. Onderwijs, armoedebestrijding, 
jeugdbeleid, sociale zekerheid, asiel en 
migratie, ontwikkelingssamenwerking, 

sport, cultuur, wonen, justitie, mobiliteit, 
leefmilieu, economie, binnen- en buiten-
lands beleid en uiteraard ook gezin, wel-
zijn en gezondheid. Meer dan ooit hebben 
we vandaag nood aan een geïntegreerd en 
harmonieus kinder- en jongerenbeleid.

De aangekondigde fusie van Kind en Gezin 
en het Agentschap Jongerenwelzijn is een 
stap in de goede richting, net als de bewe-
gingen van de laatste jaren naar een meer 
integrale jeugdhulp, naar een specifiek 
GGZ-beleid voor kinderen & jongeren… 
Maar er is meer nodig. De samenleving 
wordt steeds complexer en veeleisen-
der, ook voor kinderen en jongeren. Het 
is een waarheid als een koe: It takes a 
village to raise a child. Alleen met vereen-
de krachten kunnen we van kinderen en 
jongeren sterke mensen maken. Naar 
elkaar kijken en de verantwoordelijkheid 
doorschuiven is geen optie. Elk moet zijn 
verantwoordelijkheid opnemen. Studies 
hebben het al vaker bewezen: elke euro 
die we investeren in kinderen, verdienen 
we dubbel en dik terug. Ook in de (gees-
telijke) gezondheidszorg!

“Er is al veel ten goede veranderd”, zegt 
kinderrechtencommissaris Bruno Vanob-
bergen in een interview in deze Zorgwijzer. 
Maar ook: “Te veel kinderen en jongeren 
blijven erg kwetsbaar.” Eenzelfde genuan-
ceerd geluid bij administrateur-generaal 
Katrien Verhegge van Kind en Gezin, die 
onder meer een pleidooi houdt voor het 
‘recht op verbondenheid’ van kinderen.

In dit bijzondere themanummer van Zorg-
wijzer passeren heel wat hoopgevende 
initiatieven de revue. We laten mensen 
aan het woord die zich met hart en ziel 
inzetten voor onze kinderen en jongeren. 
Tegelijk leggen alle gesprekspartners de 
vinger op de wonde. We zijn er nog niet. 
We hebben weinig redenen om op onze 
lauweren te rusten. Onze kinderen en 
jongeren verdienen beter. Alle kinderen 
en jongeren verdienen enkel het beste. 
Laat ons er samen werk van maken.

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder 
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Na de succesvolle editie in 2017 in het Tilburgse Twee-
Steden Ziekenhuis (NL) organiseert Zorgnet-Icuro 
in samenwerking met het Ziekenhuisnetwerk Kem-
pen (ZNK) voor de tweede keer een NIAZ-trefdag.  
Op woensdag 21 november 2018 (van 9.00 tot 17.00 uur) 
ben je welkom in het az Turnhout, campus Sint-Jozef.
 
Het centrale thema is ‘streven naar duurzame pa-
tiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg over ziekenhuis-
muren heen'. Naast diverse interessante en inspire-
rende uiteenzettingen zijn er unieke rondleidingen. 
Verder voorzien we een interactief en to-the-point 
panelgesprek.
 
De NIAZ-trefdag richt zich tot alle NIAZ contactperso-
nen, verpleegkundige, paramedische, HRM, medische 
en algemene directies. 
 
Noteer alvast 21 november 2018 in je agenda. Info 
over het programma en de mogelijkheid tot inschrij-
ven volgen later.
 
Wil je meer informatie of heb je vragen?  
Contacteer: bob.vansantbergen@zorgneticuro.be.

Van 4 tot 7 december 2018 organiseert 
het Centrum voor Biomedische Ethiek en 
Recht van de KU Leuven de 7de editie van 
de intensieve cursus over verpleegkundige 
ethiek. De cursus is interdisciplinair en 
werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde 
en de klinische ethiek.

Programma
Tijdens de cursus verpleegkundige ethiek 
zullen experten uit binnen-en buitenland 
lezingen geven over verschillende rele-
vante topics binnen de verpleegkundige 
ethiek, zoals bijvoorbeeld: omgaan met 
kwetsbaarheid en waardigheid van pa-
tiënten, zorg aan het levenseinde, kunst-
matige voedsel- en vochttoediening bij 

NIAZ-TREFDAG
21 november 2018, Turnhout

INTENSIEVE CURSUS  
VERPLEEGKUNDIGE ETHIEK 
Van 4 tot 7 december 2018, Leuven

SAVE THE DATE!

personen met dementie, verpleegkundig-
ethische redeneerstijlen, omgaan met 
schaarste in de zorg, belevingsgerichte 
onderwijsmethoden in de ethiek, kwali-
tatief onderzoek in de verpleegkundige 
ethiek (QUAGOL). Er is veel tijd voor dis-
cussie aan de hand van concrete casussen 
voorzien. De voertaal is Engels.

De keynote lectures worden dit jaar ver-
zorgd door prof. dr. Anne Scott, National 
University of Ireland, Galway. Professor 
Scott is verpleegkundige en ethica en 
heeft internationale faam verworven als 
experte in de ethische aspecten van om-
gaan met schaarste (van middelen en 
personeel) in de verpleegkunde.

Doelpubliek
Deze internationale en interdisciplinaire 
cursus richt zich tot deelnemers met diver-
se professionele achtergronden zoals ver-
pleegkundigen, artsen, pastores, juristen. 
In het bijzonder worden verpleegkundige 
leden van commissies voor ethiek uitgeno-
digd om aan deze opleiding deel te nemen.

Voor meer informatie en inschrijving, 
zie www.cgmer.be (Intensive Course).  
Of contacteer Chris Gastmans op: 
Chris.Gastmans@kuleuven.be. 

zorgwijzer   |   4
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Op 17 november 2018 wordt de tweede Bel-
gische Kinderrechtenprijs uitgereikt. Dat 
is een organisatie van het Kinderrechten-
commissariaat, de Délégué général aux 
droits de l'enfant (DGDE) en Plan Interna-
tional België. Naast media-aandacht krijgt 
de winnaar een cheque van 10.000 euro. 
Vorig jaar viel een Franstalig initiatief in 
de prijzen, dit jaar is het de beurt aan een 
Nederlandstalige organisatie of vereniging 
die op een bijzondere wijze kinderrechten 
verdedigt. 

Hoe neem je deel?
Organisaties of verenigingen laten zich ver-
tegenwoordigen door twee jongeren, maken 
samen met hen een voorstellingsfilmpje 

Heb je donderdag 18 oktober 2018 al ge-
blokkeerd in je agenda? Dan organiseert 
het team kwaliteitszorg van Zorgnet-Icuro 
de studiedag Als Plopsa de baas was in 
de zorg...

Op deze studiedag bouwen we voort op 
het gedachtegoed uit het boek Als Disney 
de baas was in uw ziekenhuis van Fred Lee. 
We focussen echter niet op Disney, maar 
op inspirerende organisaties uit eigen land. 
We verruimen daarbij onze blik en richten 
ons niet exclusief op de ziekenhuizen, 

STUDIEDAG

ALS PLOPSA DE BAAS WAS IN DE ZORG…
18 oktober 2018, De Panne

maar willen ook een boeiend verhaal 
brengen voor ouderenzorg én geestelijke 
gezondheidszorg. Op het programma staan 
onder meer Steve Van den Kerkhof (CEO 
Plopsa), Wouter Torfs (Schoenen Torfs), 
Corine Jansen (patiënten(f)luisteraar) en 
Tom Vandooren (Arteveldehogeschool).  
Afsluiten doen we met een ‘op de sofa’-ge-
sprek onder leiding van Sara Van Boxstael. 
Begrippen zoals loyaliteit van klanten en 
medewerkers, bevlogenheid en bejege-
ning staan doorheen het ganse programma 
centraal. 

Getriggerd? Meer informatie (en de mo-
gelijkheid om in te schrijven) vind je op 
www.zorgneticuro.be, rubriek vorming 
(onze opleidingen). 

Kortom, aan allen die zullen komen ... 
proficiat! Aan allen die niet zullen komen, 
jullie zullen wat missen! 

OPROEP

KINDERRECHTENPRIJS 2018

of andere visuele presentatie, vullen het 
inschrijvingsformulier grondig in en zorgen 
voor een samenvatting in het Frans. Alle 
inzendingen die voldoen aan de selectie-
criteria doorstaan de eerste selectieronde.

Op 27 oktober 2018 vindt de tweede  
selectieronde plaats. Alle ambassadeurs 
krijgen de kans hun organisatie of ver-
eniging in de kijker te zetten en voor te 
stellen aan de ‘collega-ambassadeurs’ 
van andere organisaties. Daarna volgt een 
stemming door alle deelnemers. Ook 10 
Franstalige jongeren die geselecteerd 
werden om deel uit te maken van de Of-
ficiële Kinderrechtenprijs - Jongerenjury 
2018 stemmen mee. Uiteindelijk worden 5 
organisaties of verenigingen genomineerd.

5   |   juni 2018

De officiële jongerenjury bestaat uit tien 
Franstalige en tien Nederlandstalige jon-
geren. Zij dompelen zich een weekend 
lang onder in kinderrechten. De geno-
mineerde organisaties komen langs om 
hun project nog verder toe te lichten en 
om vragen van de jury te beantwoorden.

Uiteindelijk zal de jongerenjury de laure-
aat kiezen. Die wordt bekendgemaakt op 
17 november 2018, aan de vooravond van 
de internationale Kinderrechtendag, in het 
Federaal Parlement tijdens de plechtige 
prijsuitreiking. 

Inschrijven is mogelijk tot en met maan-
dag 1 oktober 2018, 11 uur. 
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KINDERRECHTENCOMMISSARIS BRUNO VANOBBERGEN

“Kinderrechten nog meer  
verankeren in de praktijk”

“Vandaag moeten kinderen en hun ouders te vaak zelf hun weg zoeken in het complexe aanbod.  
Als we dat zouden kunnen omdraaien, zou dat een groot verschil betekenen. Het is onze gezamen-
lijke verantwoordelijkheid, over alle sectoren heen, om daarvan werk te maken.”

zorgwijzer   |   6
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Met de boeiende studiedag Kind in alle 
staten vierde het Kinderrechtencom-
missariaat (KRC) op 15 juni zijn 20-jarig 
bestaan. “We hebben al een hele weg 
afgelegd, maar er is nog veel werk aan 
de winkel”, luidde de centrale boodschap 
van kinderrechtencommissaris Bruno 
Vanobbergen. Wij gingen vooraf even bij 
hem langs voor een uitgebreide babbel. 
Aan gespreksstof geen gebrek.

Het is woensdag 30 mei als we Bruno  
Vanobbergen bij hem thuis in Gent ontmoe-
ten. De zon schijnt fel, maar er hangt on-
weer in de lucht. De dag ervoor vond in Luik 
de aanslag plaats waarbij een 22- jarige 
student en twee agenten het leven lieten. 
Op het nieuws woedt de discussie over het 
penitentiair verlof van de dader, die als 
16-jarige in de jeugdinstelling in Everberg 
verbleef. Als we aanbellen, excuseert Bruno  
Vanobbergen zich dat hij straks zeker de 
trein naar Brussel moet halen. Hij zal er 
de begrafenis van Mawda bijwonen, het 
tweejarige meisje dat op 17 mei omkwam 
toen de politie op een bestelwagen met 
vluchtelingen schoot. Bruno Vanobbergen 
is zichtbaar aangedaan door de zaak. Toch 
beginnen we het gesprek met een positieve 
noot: de twintig kaarsjes die het KRC mocht 
uitblazen.

Het KRC werd twintig jaar geleden op-
gericht door het Vlaams Parlement.  
Het moest de pleitbezorger worden van 
kinderrechten. Waar staan we vandaag?

Bruno Vanobbergen: Er is veel ten goede 
veranderd. Volgend jaar vieren we ook het 
30-jarig bestaan van het Kinderrechten-
verdrag, dat veel in gang heeft gezet. De 
voorbije periode is er veel regelgeving 
gekomen met expliciete aandacht voor 
de kinderrechten. Denk aan de wet op de 
familierechtbank, de wet op de patiën-
tenrechten, het decreet rond de rechts-
positie van jongeren in de jeugdhulp of 
de installatie van de leerlingenraden in 
het onderwijs. De positie van kinderen en 
jongeren is zeker versterkt. Dat er goe-
de regelgeving is, betekent echter niet 
dat alles in orde is. Te veel kinderen en 
jongeren blijven erg kwetsbaar. Het blijft 
een uitdaging én een opdracht voor alle 
beleidsdomeinen om daar continu werk 
van te maken. We moeten de kinderrech-
ten verankeren in de praktijk. Ik ben dus 
positief, maar we zijn er nog niet.

Een van de opdrachten van het KRC is de 
behandeling van klachten. Welke evoluties 
ziet u daar?

De voorbije tien jaar is het aantal klachten 
licht gestegen, van 1.000 naar 1.250 per 
jaar. De thema’s zijn vrij constant: gezin, 
onderwijs en jeugdhulp. Wat het gezin 
betreft: die klachten gaan vooral over 
escalerende conflicten, bijvoorbeeld bij 
een vechtscheiding. Kinderen lijden daar-
onder. Ze weten vaak niet hoe ze hun stem 
kunnen laten horen.

De klachten over het onderwijs gaan 
meestal over pesten en geweld. Waar 
mogelijk verwijzen we naar het CLB, 
maar als de moeilijkheden aanslepen, 
dan kunnen wij extra druk uitoefenen. 
Wij ondersteunen scholen en het CLB 
ook met de uitwerking van een volwaar-
dig pestbeleid. Ook het sanctiebeleid in 
het onderwijs is een terugkerend thema. 
Ik maak me grote zorgen over de stijging 
van het aantal definitieve uitsluitingen van 
leerlingen in het secundair onderwijs. In 
2017 werden 3.600 leerlingen definitief 
uitgesloten. Dat is erg veel! Ook in het 
basisonderwijs stijgt dat aantal. Leerlin-
gen van acht of negen jaar, uitzonderlijk 

zelfs van vijf jaar… Dat is problematisch, 
want een definitieve uitsluiting legt een 
hypotheek op de verdere schoolloopbaan. 
Het gaat bovendien vaak over kinderen 
uit kwetsbare gezinnen. Vaak is de straf 
buiten proportie, uitzonderingen niet te na 
gesproken. Zo was er een leerling die een 
flesje water dronk tijdens de les. Als de 
leerkracht de leerling daarop aanspreekt, 
wijst de leerling op de hitte. De leerklacht 
interpreteert dat als tegenspraak en laat 
de leerling nablijven. De leerling mort, 
met als gevolg: drie uur strafstudie. Na 
die drie uur strafstudie blijkt de leerling 
maar een halve pagina straf te hebben 
geschreven. Voor de school een teken van 
weerspannigheid en gebrek aan respect, 
met een preventieve schorsing als ge-
volg. Korte tijd later volgt de definitieve 
uitsluiting. Als je dat soort gevallen re-
construeert, dan is dat waanzin… Ik maak 
me daarover echt zorgen. Er is een betere 
samenwerking nodig tussen welzijn en 
onderwijs. Samen moeten ze nadenken 
over een ander sanctiebeleid.

Een derde groot thema in de klachten-
behandeling is de jeugdhulp met de klas-
sieke pijnpunten: wachtlijsten en een 
gebrek aan continuïteit. Jongeren op een 
wachtlijst worden in afwachting vaak op 
een plek ondergebracht waar men niet 
de gepaste hulp kan bieden: in de psychi-
atrie of in een gemeenschapsinstelling. 
Het duurt vaak lang voor ze de juiste hulp 
krijgen, tot frustratie van de jongere, de 
ouders én de hulpverleners. Je ziet het-
zelfde bij kinderen en jongeren met een 
beperking: ze krijgen recht op een per-
soonlijk assistentiebudget (PAB), maar 
moeten soms jaren wachten voor ze die 
steun effectief krijgen. Daardoor wordt 
een ouder vaak gedwongen om te stoppen 
met werken, met alle financiële gevolgen 
vandien. Het hoeft ons niet te verbazen dat 
sommige gezinnen daardoor in armoede 
terechtkomen.

Een andere opdracht van het KRC is het 
geven van beleidsadvies. Luistert de over-
heid naar die adviezen?

Het beleid doet inspanningen om rekening 
te houden met het perspectief van kinde-
ren en jongeren. Er is een Vlaams Jeugd- 
en Kinderrechtenbeleidsplan. Het decreet 
Integrale Jeugdhulp houdt rekening met de 

Wie is  
Bruno Vanobbergen?

Bruno Vanobbergen is doctor in de Peda-
gogische Wetenschappen. Hij is gastpro-
fessor aan de vakgroep sociaal werk en so-
ciale pedagogiek van de Universiteit Gent. 
Hij schreef twee boeken en publiceert re-
gelmatig artikels over kinderrechten en 
de geschiedenis van het kind-zijn in zowel 
nationale als internationale tijdschriften. 

Op 2 juni 2009 werd Bruno Vanobbergen 
door het Vlaams Parlement benoemd tot 
kinderrechtencommissaris. 
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kinderrechten, net als de decreten Ethiek 
in de sport en Pleegzorg. Tegelijk beweegt 
er op sommige terreinen erg weinig. Het 
armoedebeleid kiest te weinig het per-
spectief van het kind en legt te veel nadruk 
op de eigen verantwoordelijkheid. Ook het 
asiel- en migratiebeleid heeft te weinig 
oog voor de kinderen. Ook in de toepas-
sing van het beleid is nog veel ruimte voor 
verbetering. Zo vroegen we eind 2016 bij-
zondere aandacht voor dak- en thuisloze 
kinderen en jongeren. Wanneer een gezin 
uit zijn huis wordt gezet, dan gaat er te 
weinig aandacht naar de kinderen. Als de 
pc van het gezin in beslag wordt genomen, 
dan kan het kind zijn werk voor school niet 
meer maken. Dat soort impact wordt te 
vaak over het hoofd gezien.

Commissie van Toezicht
Sinds vorig jaar heeft het KRC ook een 
opdracht als Commissie van Toezicht in 
de gemeenschapsinstellingen en voorzie-
ningen bijzondere jeugdzorg. Hoe verloopt 
die opdracht?

Het is te vroeg voor een evaluatie, maar 
we werken met twaalf maandcommis-
sarissen, een secretaris en mezelf als 
voorzitter. Het is nog wat zoeken, maar 
de eerste signalen zijn positief, ook vanuit 
de jongeren en de voorzieningen. Elke 
commissaris bezoekt elke maand ‘zijn’ 
instelling. Het gaat om vrijwillige burgers 
die het reilen en zeilen in de instelling 
opvolgen. Ze praten met jongeren, stellen 
vragen, nemen deel aan activiteiten …  
Ze kijken met een frisse blik. Zo blijkt een 
aantal gemeenschapsinstellingen heel 
gestructureerd te werken. Dat heeft voor-
delen, maar het laat weinig ruimte voor 
een aanpak op maat. Voor een externe 
commissaris valt dat op. Hij merkt ook dat 
jongeren het daar lastig mee hebben. De 
commissaris kan daarover in dialoog gaan 
met de voorziening. Een ander voorbeeld 
is het beleid rond afzondering en isolatie. 
Wie hier met een onbevangen blik naar 
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kijkt, de juiste vragen stelt en blijft door-
vragen, kan een proces van reflectie op 
gang brengen. Dat alleen al is een stap 
in de goede richting.

Ervaren de voorzieningen de Commissie 
van Toezicht als een meerwaarde of als 
een luis in de pels?

We hebben ons uiterste best gedaan om 
daarover duidelijk te communiceren met 
de voorzieningen. Ons doel is tweeledig. 
Ten eerste willen we jongeren met klach-
ten de kans geven om die te uiten. Dat is 
niet evident als je zoals in de Gemeen-
schapsinstellingen van je vrijheid beroofd 
bent. Ten tweede wil de Commissie ook 
dat extra raam zijn om van buiten naar 
binnen te kijken. De commissarissen hou-
den hun oren en ogen open om ook op 
structureel niveau de gang van zaken te 
bekijken. Jaarlijks brengt de Commissie 
verslag uit aan het Vlaams Parlement, 
maar de impact op de dagelijkse praktijk 
is op zijn minst even belangrijk. We rap-
porteren ook aan de voorzieningen zelf 
en aan Zorginspectie. We merken nu al 
een constructieve samenwerking. Ik ga 
ervan uit dat dat in de toekomst alleen 
nog maar zal verbeteren.

Er zijn ook voorzieningen die de commis-
sarissen liever niet zien komen?

Ik snap de terughoudendheid bij som-
migen. Waarom wij, denken ze. Waarom 
geen Commissie van Toezicht in de foren-
sische kinder- en jeugdpsychiatrie of in 
de VAPH-voorzieningen? Het antwoord is 
pragmatisch: de decreetgever wou ergens 
beginnen. Op termijn hoop ik dat er ook 
naar andere sectoren een uitbreiding komt.

Er is ondertussen ook een resolutie aan-
genomen die de Commissie van Toezicht 
wil uitbreiden naar GGZ-voorzieningen 
voor kinderen en jongeren. Vanaf wanneer 
is dat voorzien?

Dat is nog niet beslist. Allicht wordt dat 
werk voor de volgende legislatuur. Maar 
het zou interessant zijn om ook met de 
GGZ-voorzieningen samen te werken.  
Thema’s zoals afzondering en isolatie leven 
er ook heel erg. We zien grote verschillen 
in praktijken tussen voorzieningen. Zorg-
inspectie heeft dat opgenomen en streeft 
naar eenzelfde beleid voor alle organi-
saties. Het lijkt me aangewezen om daar 
ook de VAPH-sector bij te betrekken. De 
Commissie van Toezicht kan faciliterend 
optreden. We kunnen leren van elkaar. Er 
zijn voldoende goede praktijkvoorbeelden.

Wat is voor u de plaats van isolatie in de 
kinder- en jongerenpsychiatrie. Kan het 
in sommige gevallen of zegt u principieel 
neen?

Ik pleit voor een beleid zonder gedwongen 
afzondering en voor een continuüm aan 
maatregelen. We zijn daarover in dialoog 
gegaan met kinderen en jongeren. Zij 
vinden het heel belangrijk om een plek te 
hebben waar ze zich kunnen terugtrek-
ken, bijvoorbeeld als ze agressie voelen 
opkomen. Maar waar ze vooral nood aan 
hebben, is goede communicatie: voor, tij-
dens én na de afzondering. Niets is erger 
dan afgesloten te worden van alle com-
municatie. Dat verdient meer aandacht.  
Er zijn al mooie praktijken. Ik was onlangs 
in De Kaap van Karus in Melle, waar ze een 
stilteplek hebben, een soort van snoezel-
ruimte waar kinderen op eigen initiatief 
even alleen kunnen zijn. Elk kind heeft zijn 
manier om zich af te reageren: met muziek, 
met krijt op een bord, iets om op te slaan of 
te kloppen … Ga daarover in dialoog en laat 
jongeren zelf voorstellen doen over hoe ze 
behandeld worden in een crisis. Er is een 
enorm verschil tussen zichzelf afzonderen 
en afgezonderd worden.

Verandert de situatie als het gaat over een 
jongere die een misdrijf pleegde?

Die jongeren hebben vaak een complexe, 

“Niets is erger dan afgesloten  
te worden van alle communicatie. 
Dat verdient meer aandacht.”

“Belgische kinderen 
moeten op ons  

kunnen rekenen”
Belgische kinderen uit terroristische con-
flictzones moeten kunnen rekenen op 
onze hulp, vindt het Kinderrechtencom-
missariaat. Kinderen van (voormalige) 
IS-vrouwen moeten we veilig begeleid 
naar België halen. Het KRC schaart zich 
daarmee achter UNICEF en andere kin-
derrechtenorganisaties ter plaatse.

Is dat voor u een complex vraagstuk 
waarover lang gediscussieerd werd of 
is het antwoord zo klaar als een klontje?

Voor mij is het de evidentie zelf. We heb-
ben ons vooraf wel goed geïnformeerd. 
Aan het Agentschap Jongerenwelzijn heb-
ben we gevraagd hoe zij de opvang van 
die kinderen zouden organiseren. Er ligt 
daarvoor een gedifferentieerd plan klaar. 
Alles is paraat. Dat was een belangrijke 
voorwaarde. Verder hebben we informa-
tie gevraagd aan het OCAD, het Orgaan 
voor de Coördinatie en de Analyse van 
de Dreiging. Volgens het OCAD gaat het 
om 150 tot 160 kinderen, waarvan drie-
kwart tussen de nul en de zes jaar en heel 
kwetsbaar voor ziektes en ander onheil.

Ik begrijp dat mensen het moeilijk hebben 
als het gaat over jongeren die meege-
streden hebben met IS. Ook al gaat het 
om kinderen van tien jaar. Ik snap het 
voorbehoud. Maar het blijven kinderen 
met de Belgische nationaliteit. Wat is het 
alternatief? Dat we hen laten sterven of in 
erbarmelijke omstandigheden opgroeien? 
Neen. Ze hebben recht op dezelfde be-
handeling die jongeren hier krijgen als 
ze een zwaar misdrijf hebben gepleegd.

Kan u zich een situatie voorstellen waar-
in veiligheidsoverwegingen de doorslag 
krijgen en kinderrechten maar een van 
de vele perspectieven zijn? Of primeren 
sowieso altijd de kinderrechten?

Het veiligheidsperspectief in die kwes-
tie ontbreekt in elk geval niet. Het is niet 
mijn taak om daarvoor extra aandacht te 
vragen. De kinderrechten daarentegen 
zijn te lang onderbelicht gebleven. Beide 
perspectieven moeten mee in de discussie 
worden genomen. We moeten situatie per 
situatie bekijken en evalueren. Hoe kun-
nen we ervoor zorgen dat die kinderen 
veilig worden opgevangen? Het ene hoeft 
het andere niet uit te sluiten.
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meervoudige problematiek. We slagen er 
onvoldoende in om een goed aanbod voor 
die doelgroep te ontwikkelen. Er zijn de 
gemeenschapsinstellingen, maar zowel 
de voorzieningen als de jongeren geven 
aan dat dat niet de juiste oplossing is. We 
moeten nadenken over een meer gediffe-
rentieerd aanbod voor die jongeren. Die 
reflectie gebeurt nu gelukkig, bijvoorbeeld 
voor slachtoffers van tienerpooiers. Ook 
dat is een groep die dringend een gepaste 
zorg en begeleiding nodig heeft.

Kinderpardon
Ondanks grote inspanningen leeft de 
overtuiging dat we te weinig doen. Waar 
zit volgens u de kern van het probleem: 
een gebrek aan capaciteit, een gebrek aan 
preventie of een gebrek aan interesse in 
de samenleving?

De drie factoren spelen mee. Een gebrek 
aan capaciteit zeker en vast. Met bijko-
mend ook nog eens het spanningsveld 
tussen psychiatrie en justitie, waarvan 
kinderen te vaak de dupe zijn. We moe-
ten dat spanningsveld dringend uitkla-
ren. Verder kan een betere samenwerking 
tussen welzijn en onderwijs ons vooruit 
helpen. Ik heb er mee voor geijverd dat 
de Rode-Neuzendag dit jaar focust op het 
mentaal welzijn van kinderen op school. 
De gevoeligheid daarvoor bij leerkrachten 
moet omhoog. Vandaag moeten kinderen 
en hun ouders te vaak zelf hun weg zoeken 
in het complexe aanbod. Als we dat zouden 
kunnen omdraaien, zou dat een groot ver-
schil betekenen. Het is onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, over alle sectoren 
heen, om daarvan werk te maken.

Ook het thema van de vluchtelingenkin-
deren is al enkele jaren brandend actueel. 
Hoe kijkt u daar tegenaan?

De vluchtelingen, en vooral de kinderen, 
zijn de groep die mij het meest raakt. 
Zij bevinden zich in de meest kwetsbare 

situatie. Ik heb al vele gesprekken met 
vluchtelingen gevoerd. Ik heb Calais en 
opvangcentra bezocht. Als je luistert naar 
de verhalen van die mensen, dat is ver-
schrikkelijk… Een cumulatie van ellende: 
in hun land van herkomst, onderweg, en 
dan nog eens hier, bij ons. Ik neem mijn 
hoed af voor iedereen die hen helpt. Maar 
een structurele oplossing blijft uit. Soms 
worden kinderen en jongeren die eerst 
een verblijfsvergunning kregen, alsnog 
teruggestuurd. Zelfs kinderen die hier 
geboren zijn of hier al tien of vijftien jaar 
wonen, krijgen soms het bevel om het 
land te verlaten. In Nederland bestaat het 
‘kinderpardon’: verre van optimaal, maar 
het biedt wel potentieel als oplossing.

Om het in die context over de verantwoor-
delijkheid van de ouders te hebben, vind ik 
bijzonder moeilijk. Ik ken geen enkele ou-
der die met plezier vertrekt uit zijn of haar 
thuisland. Geen enkele ouder doet zoiets 
onbezonnen. Er is ontzettend veel kwets-
baarheid. Vanuit kinderrechtenperspectief 
proberen wij mee antwoorden te bieden. 
Ik houd geen pleidooi voor open grenzen. 
Ik ben wel op zoek naar een humane op-
lossing. Een duurzame oplossing ook.  
In Nederland werd een onderzoek voor-
gesteld over vluchtelingen uit Armenië en 
Kosovo die tijdelijk in Nederland opgevan-
gen waren, maar daarna teruggestuurd. 
Die mensen blijken in hun thuisland in 
erbarmelijke omstandigheden te leven 
met ook complexe mentale problemen. 
Dat kan niet ons antwoord zijn. Als we 
mensen terugsturen, moeten we er zeker 
van zijn dat ze op iets terug kunnen vallen: 
werk, een woning, veiligheid …

Met welk gevoel gaat u straks naar de 
begrafenis van Madwa?

Ik voel me persoonlijk erg geraakt. Ik 
heb het er heel lastig mee. Ik wijs in die 
concrete case niemand met de vinger. 
We moeten ons wel fundamentele vra-

KRC ijvert voor  
onderwijs in  
ziekenhuis

“In elke context waar kinderen en 
jongeren voor langere tijd verblijven, 
moeten we onderwijs kunnen aanbie-
den”, zegt Bruno Vanobbergen. “Het 
KRC heeft daarover overleg gepleegd 
met verschillende ziekenhuizen en 
we willen dat als thema agenderen 
in het kader van de opvolging van het 
M-decreet.”

“Hoe zijn we tot hier gekomen? Hoe is die 
situatie kunnen ontstaan? Ja, ik heb het daar 
bijzonder moeilijk mee. We bieden arme  
antwoorden als het over vluchtelingen gaat.”

gen stellen. Hoe komt het dat we tot zo 
een agressief discours over vluchtelingen 
zijn gekomen? De gebeurtenissen én de 
reacties van de publieke opinie maken me 
kwaad. Ook de reacties van sommige van 
onze politici helpen ons niet echt vooruit. 
Tegelijk moeten we de hoop levend houden 
en andere antwoorden proberen te bieden. 
Dat is onze plicht.

U bent teleurgesteld in het maatschap-
pelijke discours na de dood van Mawda?

Absoluut. Het voorstel voor een humani-
taire regularisatie voor de ouders en het 
broertje van Mawda staat nu centraal in 
de discussie. Dat is belangrijk, maar uit-
eindelijk zouden we het over zoveel méér 
moeten hebben. Hoe zijn we tot hier geko-
men? Hoe is die situatie kunnen ontstaan? 
Ja, ik heb het daar bijzonder moeilijk mee. 
We bieden arme antwoorden als het over 
vluchtelingen gaat.
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Sinds enkele maanden zijn kinderen in 
het UZ Brussel welkom in het KidZ Health 
Castle. Dat is de nieuwe naam van het 
kinderziekenhuis, waar veel klemtoon 
ligt op de beleving van het kind. Het kan 
geen toeval zijn dat Jan Flament, de 
drijvende kracht achter dat concept, op  
24 mei de award Facility Manager van het 
jaar in ontvangst mocht nemen.

“Ik werk al een tijd in het UZ Brussel, 
maar het was pas toen ik zelf vader werd, 
dat ik de angst in de ogen van ouders met 
kinderen op de kinderafdeling herkende”, 
vertelt Jan Flament. “Dat veranderde mijn 
kijk op de dingen. We wilden de kinder-
afdeling herinrichten, maar de middelen 

KidZ Health Castle speelt in  
op beleving van kinderen

KINDERZIEKENHUIS UZ BRUSSEL WORDT KASTEEL MET DRAAK, PRINS EN PRINSES
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daarvoor waren beperkt. Daarom zijn we 
met een aantal mensen aan tafel gaan 
zitten om te brainstormen.”

“Dankzij middelen van het ziekenhuis 
hebben we de inkom van het kinderzie-
kenhuis veranderd. De baliemedewerkers 
pleitten zelf voor een directer contact met 
het kind. Een baliemedewerker ontwierp 
daarvoor zelf een nieuwe balie, met een 
opstapje voor het kind en een uitsnijding 
in de balie, waardoor het kind op dezelf-
de hoogte staat als de ouder. Dat werkt 
heel goed!”

“Maar kinderen brengen vooral veel tijd 
in de wachtruimtes door. Om dat aan te 
pakken, hebben we fondsenwerving geor-
ganiseerd. Zelf heb ik als kind ook veel tijd 
in ziekenhuizen doorgebracht. Ik heb er 
vooral slechte herinneringen aan, op één 
uitzondering na: een muur vol sterretjes 
die ik altijd wou aanraken in de inkom van 
het ziekenhuis. Ik was erdoor gefascineerd 
en werd gelukkig gewoon door ernaar 
te kijken. Kinderen gaan helemaal op in 
het moment. Ze zijn zich niet voortdurend 
bewust van hun ziek-zijn. Het is maar als 
ze voorbij een spiegel lopen of de reflectie 
van zichzelf in een raam zien, dat ze aan 
hun ziekte herinnerd worden.”

Kinderverhaal
“Toen we begonnen te brainstormen, kwa-
men de ideeën snel naar boven. Een van 
de eerste realisaties was een magische 
spiegel: als kinderen daarin kijken, zien 
ze zichzelf in een andere context. Maar we 
wilden meer dan een opeenstapeling van 
losse ideeën. We wilden er een coherent 
verhaal van maken, waarin niet alleen kin-
deren van drie tot zeven jaar zich konden 
verliezen, maar ook jongeren van vijftien 
of zestien jaar. Zo ontstond het idee van 
een kasteelverhaal, gebaseerd op reële en 
fictieve elementen. Op de plek van het UZ 
Brussel stond vroeger een kasteel waar 
een draak woonde. In het gebied woonden 
ook een prins en een prinses en toen die 
ziek waren, kregen ze hulp van de draak. 
De draak staat voor de angst waarmee 
kinderen vaak naar een dokter kijken, 
maar het kasteel biedt hen uiteindelijk 
bescherming.”

“We hebben schrijver Marc De Bel en il-
lustrator Jan Bosschaert gevraagd om 
daarmee aan de slag te gaan. Met als 
resultaat het spannende kinderboek  

Het kasteel van Theodorus, dat exclusief 
in het ziekenhuis wordt verkocht. De op-
brengst gaat integraal naar het Ridder-
fonds van het UZ Brussel om ernstig zie-
ke kinderen en hun ouders financieel en 
psychologisch bij te staan.”

“In de pediatrie hebben we stukken muur 
van dat oude kasteel nagebouwd. De drie 
personages uit het boek komen her en 
der terug. Het bijzondere gevoel wordt 
nog versterkt door speelse kunst van 
kunstenaars Honoré d’O, Bart Lodewijks, 
Maryam Najd en Pascale Tayou. Dat zijn 
creatieve toetsen die de fantasie en de 
interactie met de kinderen stimuleren. 
In de binnentuin ging de bekende graffiti-
kunstenaar Smates aan de slag op een 
gigantische muur van veertig meter lang 
en zes meter hoog.”

“Niets is aan het toeval overgelaten. Er 
staat een kastje met relikwieën, waar-
onder het kleedje van de prinses dat 
gevonden werd bij opgravingen. In het 
kinderziekenhuis ruik je zelfs de zoete 
geur van de draak. Het is niet de bedoe-
ling om de kinderen te overweldigen. We 
willen hen vooral afleiden, op hun gemak 
stellen en voor een leuke beleving zorgen. 
En dat lukt wonderwel, omdat we ook de 
processen op de nieuwe omgeving hebben 
afgestemd. Ook de nieuwe kinderwebsite 
www. kidzhealthcastle.be draagt daartoe 
bij. De personages die in het kinderzie-
kenhuiskasteel aanwezig zijn, spelen ook 
de hoofdrol op die website speciaal voor 
kinderen van zes tot acht jaar.”

Zorgende omgeving
Ook de artsen zijn opgezet met de nieu-
we pediatrie. Prof. Yvan Vandenplas:  
“De filosofie van het KidZ Health Castle 
sluit nauw aan bij de trends in de kinder-
geneeskunde. We zien ook bij kinderen 
duidelijk de overgang naar meer ambu-
lante zorg, meer mondige patiëntjes, een 
sterkere multidisciplinaire aanpak. Ook 
die trends vragen om een ‘ander’ kinder-
ziekenhuis. Een zorgende omgeving is 
voor kinderen nog belangrijker dan voor 
volwassenen. Op dat vlak hebben we al 
pionierswerk gedaan met onze Appeltuin, 
maar nu zetten we een verdere en grote 
stap om een kindvriendelijk totaalcon-
cept uit te werken. Een kasteel roept de 
associatie van bescherming op, van een 
omgeving waarvoor je niet bang hoeft 
te zijn.”
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In 2019 bestaat Kind en Gezin 100 jaar, 
maar er zit nog geen greintje sleet op 
de organisatie. Onder leiding van admi-
nistrateur-generaal Katrien Verhegge 
lijkt Kind en Gezin dynamischer dan 
ooit. Met het Groeipakket introduceert 
ze een vernieuwde kinderbijslag. Met de 
Huizen van het Kind slaat de organisatie 
bruggen naar andere sectoren. En met 
de samensmelting met het Agentschap 
Jongerenwelzijn legt Kind en Gezin de 
basis voor een integrale dienstverle-
ning volgens het Wraparound Care-model.  
En dan hebben we het nog niet eens ge-
had over de interne reorganisatie, met 
zelfsturende en multidisciplinaire teams 
en gedeeld leiderschap.

Op 1 januari 2019 voert Kind en Gezin het 
nieuwe systeem van kinderbijslag in. Er 
is veel discussie aan voorafgegaan, maar 
u bent een groot pleitbezorger ervan?

Katrien Verhegge: Ik ben heel blij dat 
we stappen vooruit kunnen zetten in de 
kinderbijslag. Toen het systeem werd ge-

GESPREK MET ADMINISTRATEUR-GENERAAL KATRIEN VERHEGGE VAN KIND EN GEZIN

“Verbondenheid geeft  
kracht en vertrouwen”

Wie is Katrien Verhegge?
Katrien Verhegge is gehuwd en moeder 
van drie kinderen. Van opleiding is ze 
peda goge met een specialisatie bege-
leiding van multiprobleemgezinnen. Ze 
volgde ook een opleiding familietherapie.

In 1990 startte ze haar loopbaan bij de KU 
Leuven. In 1991 versterkte ze de cel studie 
en strategie van Kind en Gezin, waar ze 
zich onder meer toelegde op kansarmoede 
en opvoedingsondersteuning. Van 2005 
tot 2008 werkte ze achtereenvolgens op 
het kabinet van de Vlaams ministers van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Inge 
Vervotte en Steven Vanackere.

Sinds 1 januari 2008 is Katrien Verhegge 
administrateur-generaal van Kind en Gezin.

“Onze kracht zijn onze consultatiebureaus. We zijn in elke gemeente aanwezig, met 
een heel goed bereik en een grote bekendheid. Die kracht willen we beter uitspelen.”
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creëerd, waren er veel grote gezinnen die 
de extra steun nodig hadden. Vandaag zijn 
er vooral kleine gezinnen. Daarom kiezen 
we ervoor om het eerste kind een hoger 
bedrag toe te kennen en minder opbouw 
te voorzien voor de volgende kinderen. Een 
tweede verbetering is de grotere selec-
tiviteit. We gaan meer dan vroeger extra 
inzetten op gezinnen die het echt nodig 
hebben. Een gezin zal toeslagen krijgen 
die afhankelijk zijn van zijn inkomen. Toe-
gegeven, voor mij had het aandeel van 
die toeslagen groter mogen zijn. Niets 
sluit uit dat we hier in de toekomst ver-
dere stappen zetten. Tegelijk hebben we 
ervoor gekozen om de verworven rechten 
te respecteren. Dat betekent dat het oude 
systeem nog maximum 25 jaar parallel zal 
voortbestaan. Dankzij de nieuwe kinder-
bijslag zullen we wel 16% meer gezinnen 
uit het armoederisico kunnen halen, goed 
voor 15% meer kinderen.

De nieuwe kinderbijslag wordt omge-
doopt tot het Groeipakket. Het belang van 
semantiek mag niet worden onderschat?

Dat is zo, maar de nieuwe term klopt ook 
wel, het is een veel ruimer pakket: de 
schooltoelage is daarin geïntegreerd, net 
als de zorgtoeslag voor kinderen met spe-
cifieke noden. Het gaat dus wel degelijk 
om een pakket met ontwikkelingskansen.

De hervorming ging niet zonder slag of 
stoot. Het blijft moeilijk om systemen te 
veranderen in ons land?

Jazeker. Enerzijds draag je de historiek 
mee, met verworven rechten die het bij-
zonder moeilijk maken om ingrijpende 
veranderingen door te voeren. Het zou 
ideaal zijn om met een wit blad te be-
ginnen, maar ik begrijp wel dat dat niet 
haalbaar is. Anderzijds mogen we de 
ogen niet sluiten voor de veranderende 
context. We moeten strategisch durven 
vooruitkijken en ons beleid adequaat 
aanpassen. Om verandering mogelijk te 
maken, moet je sterk overtuigd zijn van je 

boodschap en heel goed communiceren. 
En dan nog blijft het altijd een kwestie 
van evenwichten vinden.

De brug slaan
Ondanks alle mooie beloftes slaagt tot 
vandaag geen enkele regering erin het 
armoederisico en het kansarmoederisico 
bij kinderen te doen dalen. Het Groeipakket 
koestert enige ambitie, maar hoe verklaart 
u dat overheden daarop telkens de tanden 
stukbijten?

De kloof is er wel degelijk: 10 tot 15% van 
de gezinnen heeft het bijzonder moei-
lijk om aan te haken bij de samenleving. 
Het is een hardnekkig fenomeen, waarin 
we moeten durven investeren. Vanuit de 
welzijnssector zijn al grote inspanningen 
gebeurd, maar dat volstaat niet. Kind en 
Gezin hanteert zes kinderarmoedecrite-
ria om het risico te screenen. Er zijn drie 
zachte criteria: huisvesting, gezondheid en 
een stimulerende omgeving. En er zijn drie 
harde criteria: inkomen, opleiding en de 
arbeidssituatie. Het is grotendeels op die 
harde domeinen dat we achterop hinken. 
We moeten vanuit welzijn de brug slaan 
naar die harde sectoren – dat is een van 
mijn stokpaardjes.

De KOALA-initiatieven (Kind- en Ouder 
Activiteiten voor Lokale Armoedebestrij-
ding) zijn daarvan een mooi voorbeeld?

Inderdaad! De kinderopvang van Kind en 
Gezin heeft een sociale functie, ook voor 
kwetsbare gezinnen. Kwaliteitsvolle kin-
deropvang is één ding, maar er is meer 
nodig. Daarom voorzien we met KOALA 
ook gezinsondersteuning en ouder-kind-
activiteiten. We gaan ook aan de slag met 
de ouders en hun context: we helpen bij 
toeleiding naar werk, organiseren taalcur-
sussen, werken aan een beter zelfbeeld … 
We blijven niet steken in opvoedings-
ondersteuning. KOALA is gegroeid uit de 
AMIF-proeftuinen voor inburgering, in 
samenwerking met onderwijs en welzijn. 

Mee dankzij aanvullende private middelen 
via het Fonds Vergnes kunnen we verspreid 
over Vlaanderen achttien KOALA’s tien jaar 
lang financieren.

Een ander initiatief is de wijkgerichte 
werking van Kind en Gezin.

De aanzet daartoe is gegeven in 2016 met 
de conferentie De toekomst is jong. We 
dromen van geïntegreerde basisvoorzie-
ningen, lokaal, in de wijk, waar mensen 
en organisaties samenwerken op diverse  
levensdomeinen: gezondheid, kinder-
opvang, vrije tijd, rechten van het gezin, 
sociale dienstverlening … In april 2018 
hebben we daarvoor het concept ‘wijkge-
richte netwerken’ voorgesteld. Dat gaan 
we nu verder uitwerken. Daarmee zetten 
we de intersectorale samenwerking nog 
steviger op de kaart. Onze kracht zijn onze 
consultatiebureaus. We zijn in elke ge-
meente aanwezig, met een heel goed be-
reik en een grote bekendheid. Die kracht 
willen we beter uitspelen. Tot nu waren 
veel consultatiebureaus geïsoleerd. Met 
de Huizen van het Kind en de wijkgerich-
te netwerken willen we dat instrument 
slimmer aanwenden. We doen dat niet 
vanuit een theoretisch model, maar door 
concrete samenwerkingen in de praktijk.

Lokaal ingebed
De Huizen van het Kind hebben de voorbije 
tien jaar inderdaad in snel tempo hun plek 
veroverd. Hoe verklaart u dat succes?

We hebben dat concept aan het lokale 
niveau en aan alle partners gegeven.  
Het zijn geen Huizen van Kind en Gezin 
geworden, zoals sommigen vreesden. Wij 
hebben dat kunnen loslaten. Onze consul-
tatiebureaus maken deel uit van de Hui-
zen van het Kind, maar er is veel ruimte 
voor onze partners. Samen geven we de 
Huizen van het Kind vorm in overleg met 
de lokale besturen die ook partner zijn. 
Ook met het onderwijs is er vaak een link. 
Elk Huis van het Kind is lokaal ingebed 

“Als we aan kinderen en gezinnen kunnen zeggen  
‘je bent welkom hier, er is een plek voor jou in onze samenleving’,  
dan geef je hen het vertrouwen om te groeien.”
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als een feitelijke vereniging of een vzw 
waarin de diverse partners participeren. 
Het resultaat is schitterend, met een heel 
diverse invulling.

Het concept van de Huizen van het Kind 
is het Wraparound Care-model. Wat houdt 
dat precies in?

Dat is een concept uit de jeugdzorg. Tra-
ditioneel verwachten we dat gezinnen 
bij ons komen met een hulpvraag. Dan 
starten we een traject en op het einde 
daarvan verwijzen we het gezin verder 
door. Dat is een lineair concept. Wrap-
around Care werkt andersom: het gezin 
komt niet naar de dienstverleners, maar 
de dienstverleners organiseren zich rond 
het gezin. De gezinnen komen naar de 
consultatieruimte van Kind en Gezin en 
vinden in het Huis van het Kind een ruim 
aanbod aan ondersteuning, informatie, 
ontmoeting en activiteiten.

Elke gemeente krijgt op termijn haar 
Huis voor het Kind?

Dat is de doelstelling van minister Van-
deurzen. In 2019 wordt daarvoor nog eens 
één miljoen euro uitgetrokken. Het con-
cept is zo sterk en heeft zo’n potentieel 
dat we daarvoor overal de fundamenten 
willen leggen. Uiteraard moeten we er 
dan ook voor zorgen dat ze hun ambities 
kunnen waarmaken. Het is niet gemak-
kelijk om daarvoor de nodige middelen te 
bekomen. Ons werk is vooral preventief 
en de resultaten zijn minder zichtbaar 
dan bij curatieve initiatieven, die daardoor 
gemakkelijker aan middelen komen.

Recht op verbondenheid
Op Internationale Kinderrechtendag in 
november vorig jaar hield u een opvallend 
pleidooi voor het recht op verbondenheid. 
Welk punt wou u daarmee maken?

Als je naar de meest kwetsbare gezinnen 
en kinderen kijkt, dan zie je één element 
telkens terugkeren: het gebrek aan zich 
verbonden voelen met anderen en met 
de samenleving. Kinderen moeten van 
jongs af aan het recht hebben om zich 
verbonden te voelen. Dat geeft een posi-
tief zelfbeeld en maakt kinderen sterker. 
Als we aan kinderen en gezinnen kunnen 
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zeggen ‘je bent hier welkom, er is een plek 
voor jou in onze samenleving’, dan geef je 
hen het vertrouwen om te groeien. Dat is 
ook een doelstelling van KOALA: kwets-
bare gezinnen toeleiden naar een plek 
waar ze zich welkom voelen. Zo halen we 
kinderen en hun gezin uit het isolement 
en kunnen die mensen zelf ook stappen 
zetten. Het maatschappelijke discours 
legt vandaag veel klemtoon op de eigen 
verantwoordelijkheid, maar eerst moet je 
mensen vertrouwen geven.

De gebeurtenissen van de jongste tijd 
geven uw oproep van toen wel een heel 
actuele invulling.

Ja, dat is zo. Zelf ben ik erg overtuigd van 
het belang om kinderen van kleins af aan 
het gevoel te geven dat ze erbij horen. De 
consultatiebureaus, de kinderopvang, het 
onderwijs … allemaal moeten we daarop 
nog meer inzetten. Onze regiomedewer-
kers vinden in Brussel heel jonge kinderen 
in kraakpanden… Hoe laten we hen op-
groeien? Met welk perspectief? Geef die 
kinderen een plek. Geef hen het gevoel dat 
ze oké zijn. Zonder basisvertrouwen kan 
je niet verwachten dat kinderen kansen 
zullen grijpen.

Kan je het ook omkeren: dat we vandaag 
de problemen van morgen aan het creëren 
zijn door mensen geen plek te geven in 
onze samenleving?

Daarvan ben ik overtuigd!

Welke rol kan Kind en Gezin daarin op-
nemen?

Onze kracht is dat we heel veel zien en de 
eerste basisondersteuning kunnen bieden. 
Van daaruit moeten we bruggen slaan 
naar andere sectoren en mee aan de kar 
blijven trekken. We moeten onze eigen 
dienstverlening overstijgen. En ondertus-
sen de samenleving blijven sensibiliseren 
over het enorme belang van die eerste 
kinderjaren en het basisvertrouwen dat 
we moeten bieden.

Hoe staat Kind en Gezin tegenover de 
vluchtelingenproblematiek?

We hebben mee een charter ondertekend 
tegen de opsluiting van kinderen. Dat kan 

voor ons niet. Achter de schermen werken 
we ook vanuit het belang van de kinderen. 
En in onze diensten bieden we medische 
ondersteuning aan al wie dat nodig heeft, 
ook aan gezinnen en hun kinderen die hier 
illegaal verblijven.

1 gezin = 1 plan
In april werd bekend dat er één agentschap 
komt voor kinderen, jongeren en hun ge-
zinnen. Kind en Gezin en het Agentschap 
Jongerenwelzijn smelten samen. Wat is 
de meerwaarde van die fusie?

Die samensmelting is een logische stap in 
ons verhaal. Willen we Wraparound Care 
waarmaken, dan moeten we de handen in 
elkaar slaan. Alleen zo kunnen we kinderen, 
jongeren en gezinnen maximaal kansen 
geven. De Integrale Jeugdhulp heeft een 
goede basis gelegd voor het intersectoraal 
werken. De tijd is rijp voor nieuwe stappen.

Onder het motto ‘1 gezin = 1 plan’ wordt 
het aanbod rechtstreeks toegankelijke 
hulp (RTH) uitgebreid via samenwerkings-
netwerken met het Wraparound Care-con-
cept. Er zijn veel noden en we botsen soms 
op een gebrek aan capaciteit, maar die 
nieuwe manier van werken in netwerken 
– met het CAW, het OCMW, Kind en Gezin 
en vele andere organisaties uit zorg en 
welzijn – kan een versterking betekenen 
en iets doen aan de wachtlijsten. De mid-
delen zijn beperkt en daarom moeten we 
ze heel goed inzetten. Door vroeger en 
laagdrempeliger vanuit een netwerk van 
zorg in te zetten, kunnen we meer inten-
sieve hulp voorkomen.

Ook de geestelijke gezondheidszorg ver-
dient aandacht in dat geheel?

Dat is zo, en in veel Huizen van het Kind is 
de link met de geestelijke gezondheids-
zorg al een feit. Maar we kunnen nog 
meer samenwerken. In Antwerpen loopt 
een onderzoek over infant mental health 
en het Huis van het Kind. Ook in Brussel 
ontstaan nieuwe initiatieven, onder meer 
op het gebied van hechting in de eerste 
levensjaren. Als hechting moeilijk loopt, 
hebben we de expertise van de geestelijke 
gezondheidszorg nodig. Onze medewer-
kers moeten in staat zijn om signalen op 
te vangen. En dan zou het bijvoorbeeld 
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perfect kunnen dat een expert geeste-
lijke gezondheidszorg aanwezig is in het 
consultatiebureau van Kind en Gezin in 
het kader van vroegdetectie. Soortgelijke 
samenwerkingen kunnen we ook voor 
jongeren uitbouwen. De sector geestelijke 
gezondheidszorg werkt vandaag al outrea-
chend, wat extra mogelijkheden geeft voor 
Wraparound Care. Dat zit nog in de pijplijn. 
Zo zijn er tientallen mooie projecten om 
samen te ontwikkelen.

Onze regioteamleden zien heel veel en 
kunnen heel veel doen, maar ik moet hen 
soms ook beschermen. Ze werken heel 
laagdrempelig, maar moeten daarvoor 
heel goed worden ondersteund. Ik wil niet 
dat ze opbranden. We bouwen vandaag 
dan ook aan multidisciplinaire teams, met 
naast de verpleegkundigen en de gezins-
ondersteuners ook aandacht voor de soci-
ale en de pedagogische functie. Er is van 
alles aan het bewegen. De kansen zien is 
één ding, het allemaal kunnen bolwerken 
is een andere uitdaging.

Alsof dat nog niet volstaat, is Kind en  
Gezin – net als veel zorgorganisaties – 
ook volop bezig met een interne reor-
ganisatie richting meer zelfsturing en 
gedeeld leiderschap. Dat was nodig?

We zien bij de gezinnen een toenemende 
complexiteit van de noden. Denk aan de 
asielcrisis waarmee we geconfronteerd 
worden. Tegelijk is er een tendens tot 
intersectoraal samenwerken. Beide uit-
dagingen vereisen openheid, flexibiliteit 
en wendbaarheid. Een hiërarchische 
structuur is daarvoor niet ideaal. Wer-
ken met leidinggevenden en afdelingen 
leidt tot terreinafbakening. Dat maakt 
het moeilijker om bruggen te slaan en 
om kansen te zien. Bovendien wil Kind 
en Gezin met één verhaal naar de gezin-
nen. Regioverpleegkundigen bezoeken 
mensen, maar als ze een vraag krijgen 
over kinderopvang of het Groeipakket, dan 
moeten ze die vragen ook kunnen capte-
ren en intern goed doorverwijzen. Ik wil 

“Zelforganisatie doet een appel op  
de verantwoordelijkheid van elk individu.  
Een hiërarchische structuur houdt mensen klein.”

die interne schotten weg. Zelforganisatie 
doet een appel op de verantwoordelijk-
heid van elk individu. Een hiërarchische 
structuur houdt mensen klein. Talenten 
komen gemakkelijker bovendrijven in een 
zelforganiserende structuur.

Het is aan het management om het juis-
te kader aan te bieden, met duidelijke 
verwachtingen, indicatoren en doel-
stellingen. Binnen dat kader, waarover 
we uiteraard in dialoog gaan, krijgen de 
medewerkers alle ruimte. Dat geeft onze 
organisatie een nieuwe dynamiek. De 
medewerkers begrijpen en beseffen het 
belang van die verandering. Natuurlijk 
zorgt ze ook voor druk en onzekerheid, 
maar ze geeft tegelijk veel energie. We 
hebben 140 medewerkers gemobiliseerd 
om in scrumteams mee vorm te geven 
aan de open netwerkorganisatie. Van-
daag al ervaar ik dat mensen minder 
vastzitten aan hun stoel of hun func-
tie. Als ik een mooi project heb, kan ik 
daarvoor gemakkelijker dan vroeger de 
juiste mensen engageren. Die flexibi-
liteit is nodig. Ze creëert een enorme 
drive in de organisatie. Tegelijk ben ik 
ook wel bezorgd. Om de draagkracht van 
de medewerkers. We moeten zorgzaam 
omspringen met elkaar.

De invoering van de interne reorganisa-
tie gaat gepaard met de introductie van 
het Groeipakket en met de fusie met het 
Agentschap Jongerenwelzijn. Niet bang 
voor te veel hooi op je vork?

De nieuwe organisatiestructuur gaat in 
op 1 januari 2019, maar we zijn er al twee 
jaar intensief mee bezig. Het wordt geen 
big bang, maar een gefaseerd verhaal. 
Bovendien wil ik het Groeipakket niet per 
se meteen in het nieuwe organisatiemodel 
dwingen. Waar het kan wel, maar waar 
meer tijd nodig is, zal ik die ook geven. 
Het belangrijkste is dat de geesten rijpen 
endat de mindset verandert. Die evolutie 
is volop bezig en groeit geleidelijk. Ik wil 
niets forceren.

Kind en Gezin  
werkt samen  

met ziekenhuizen

Uit de conferentie De toekomst is 
jong sproot een belangrijk project 
voort in het kader van de strijd tegen 
sociale ongelijkheid. “Samen met 
alle betrokken actoren willen we een 
zorgtraject ontwikkelen voor kinderen 
van -negen maanden tot +zes jaar. 
Zorgnet-Icuro werkt daaraan mee, 
net als gynaecologen, vroedvrouwen, 
de gezinszorg en de projecten kort-
verblijf en kraamzorg. In Leuven en 
Sint-Niklaas bekijken we om de zorg-
trajecten al concreter in te vullen. 
Het is een ambitieus project, waarin 
we beter willen afspreken wie wat 
doet. Dat gaat van kraamzorg over 
psychosociale domeinen tot en met 
mondzorg. Alle aspecten komen aan 
bod. We proberen zoveel mogelijk 
aan te sluiten bij bestaande initia-
tieven. Er bestaat veel aanbod, maar 
de afstemming kan beter. We zouden 
bijvoorbeeld in de prenatale periode 
een anamneserapport kunnen op-
maken met de zwangere vrouw en 
zo alle noden in kaart brengen en 
vervolgens dispatchen.”
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Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de 
tweede keer deel aan de internationale 
What Matters To You-dag. Meer dan 80 
organisaties hebben één of meerdere 
initiatieven gemeld. Daaruit selecteerden 
we elf projecten. Elke zesde van de maand 
zetten we gedurende één maand één 
project in de kijker, en dat tot de volgende 
WMTY-dag op 6 juni 2019. PZ Duffel bijt 
de spits af.
 
Goedele Miseur van PZ Duffel: "In 2017 
werkten we voor het eerst met toeter-
toe-kaartjes. Toetertoe staat voor “het doet 
ertoe/what matters to you”. Alle pa tiënten 
en bewoners konden via een kaartje laten 
weten wat ze echt belangrijk vinden/von-
den in de zorg. Uit de vele reacties bleek 
onder andere dat veel liefde nog steeds via 
de maag gaat. Daarom organiseerden we 
op 5 juni een Happy Hour voor patiënten én 

WHAT MATTERS TO YOU: 11 PROJECTEN IN DE KIJKER

Het ‘toetertoe’  
in PZ Duffel

personeel. Meer dan 800 mensen kregen 
frietjes. En die vielen in de smaak. De me-
dewerkers van de keuken verdienen een 
dikke pluim voor die feilloze organisatie. 
Maar ook onze ‘mannen van de technische 
dienst’ zetten hun beste beentje voor. Ze 
toverden de tuin van het ziekenhuis om 
tot een heus festivalterrein. We moch-
ten ook rekenen op heel wat logistieke 
ondersteuning van de gemeente Duffel. 
Het is best bijzonder hoeveel mensen zich 
ingezet hebben om van 5 juni een mooie 
dag te maken.
 
De lunch liep naadloos over in het lente-
festival, opgezet en uitgewerkt voor en 
door patiënten. 
 
Op de ‘festivalwei’ stond ook de toeter-
toe-tent, bevolkt door een aantal erva-
ringswerkers. Op het buitenzeil prijkte een 

selectie van de ingevulde toetertoe-kaartjes 
van 2017. Patiënten en bewoners konden 
nieuwe kaartjes meenemen of ter plekke in-
vullen en afgeven. Er vielen potloden, fruit, 
goodie bags, de nieuwsbrief voor patiënten 
en kazoos (toeters) te rapen. 

Op 5 juni werd ook T-oetertoe gelanceerd, 
het nagelnieuwe patiëntentijdschrift van 
PZ Duffel. Een blad ‘voor en door mensen 
met geduld’, om met de ondertitel te knip-
ogen naar de etymologie van het woord 
‘patiënt’. Een redactie van (ex-)patiënten 
en medewerkers werkte stevig door om 
het tijdschrift tegen het WMTY-moment 
te kunnen laten verschijnen. 52 bladzijden 
raakten moeiteloos gevuld met persoonlijk 
gekleurde verhalen die een opsteker willen 
zijn voor lotgenoten. De ambitie leeft om 
drie keer per jaar een nieuwe T-oetertoe 
uit te brengen."

Op www.whatmatterstoyou.be (home > in de kijker)  
vind je een uitgebreider verslag en foto’s.
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CAMPUS O³ - HUIS VAN HET KIND IN GENK

“Wie moeite doet om bruggen  
te slaan, maakt dialoog mogelijk”

“We hebben gekozen voor een concept waarin alle partners zich thuis voelen. 
Een soort van pop-up principe met multifunctionele plaatsen.  
Veel organisaties hebben hier een loketfunctie.”

Campus O³ is de Genkse versie van het 
Huis van het Kind. De drie in de naam 
verwijst naar de drie vestigingen, de O 
staat voor opvoeding, ondersteuning, 
ontwikkeling, ontmoeting, onderwijs, 
opgroeien … Het Huis van het Kind is dan 
ook niet voor één gat te vangen. Directeur 
Hilde Haerden leidt ons rond.

“Campus O³ is gestart in 2015, maar ont-
stond niet uit het niets. We hadden hier al 
een opvoedingswinkel, die sectoroverstij-
gend werkte. It takes a whole village to raise 
a child, luidt het spreekwoord en dat klopt 
ook. Er zijn linken naar gezondheid, on-
derwijs, talentontwikkeling ... Het Huis van 
het Kind maakt die verwevenheid nog be-
ter zichtbaar. De diverse sectoren werken 
hier niet langer fragmentair, maar zoveel 
mogelijk vanuit een gezamenlijke aanpak. 
Dat is de essentie van wat wij doen: alles 
waarmee we gezinnen en hun kinderen 
kunnen ondersteunen, zoveel mogelijk 
onder één dak brengen. Uiteraard moeten 
we nog altijd naar externe organisaties 
verwijzen, maar we maken er een punt 
van dat we mensen meteen op de goede 
weg zetten.”

“Nabijheid is erg belangrijk. Als Huis van 
het Kind willen we aanwezig zijn waar 
mensen leven, werken en vrije tijd bele-
ven. We willen ons op een laagdrempel ige 
manier tonen aan de mensen. Ouders ko-
men hier gemakkelijk binnen. Mensen 
moeten komen omdat ze een kind hebben, 
niet omdat ze een probleem hebben, zeg 
ik aan onze medewerkers. Wij willen een 
ontmoetingsplek zijn, waar mensen even-
tueel ook vragen kunnen stellen. Het is 
een en-en-verhaal. Daarom is onze front 
office erg belangrijk. Het onthaal ziet er 
niet uit als een traditionele balie. We hou-
den de drempel zo laag mogelijk, door 
bijvoorbeeld zelf de mensen tegemoet 
te komen. Wij zetten letterlijk ook een 
stap naar hen. Ouders zijn welkom om 
even te praten, voor informatie, om hun 
kindje te laten wegen bij Kind en Gezin … 
We hebben gekozen voor een concept 
waarin alle partners zich thuis voelen. 
Een soort van pop-up principe met multi-
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functionele plaatsen. Veel organisaties 
hebben hier een loketfunctie. Zo is er 
vanuit het OCMW iemand op Campus O³ 
die rond kinderrechten werkt. Als dan een 
vraag komt over vrijetijdsbesteding voor 
kinderen in armoede, dan hoeven we de 
ouders niet naar het OCMW te verwijzen, 
maar kloppen we gewoon aan bij Cindy 
hier in huis. Dankzij die brede insteek van 
allerlei organisaties, brengen we een groot 
en divers publiek samen.”

Iedereen welkom
“Elke organisatie in Campus O³ draagt 
op haar manier bij tot het welzijn en de 
gezondheid van kinderen en jongeren van 
0 tot 24 jaar. Het is onze missie om voor 
die hele ruime doelgroep te werken, star-
tend bij de prenatale fase. Zo zijn we er 
ook voor koppels met een kinderwens: we 
organiseren daarover informatieavonden 
en workshops en verwijzen waar nodig 
door naar een fertiliteitsspecialist in het 
ziekenhuis.”

“In 2017 hebben we zo 9.500 unieke gezin-
nen bereikt. Modale gezinnen, jonge ge-
zinnen, maar ook heel kwetsbare gezinnen 
met multiproblematieken. We willen niet 
het ‘huis van het arme kind’ worden, maar 
het huis waar iedereen welkom is. Ieder-
een kan overigens af en toe een duwtje in 
de rug gebruiken. Elke ouder is weleens 
kwetsbaar, ook de hoogopgeleide en de 
welstellende. Jongerenthema’s zoals rela-
ties, hotel mama, omgaan met je budget … 
zijn eveneens universeel.”

“Natuurlijk hebben wij oog voor de multi-
culturele realiteit waarin we leven. Al van 
in het begin zetten we daarop in. In Genk 
is meer dan 55% van een andere etnische 
origine. Er leven hier mensen van 130 etni-
sche entiteiten. Ons medewerkers bestand 
wil daarvan een weerspiegeling zijn. Als 
we front office en back office samentellen, 
kunnen wij de mensen in vijftien talen te 
woord staan. Komt iemand langs die al-
leen Russisch praat, geen probleem! Dat 
maakt een enorm verschil als je laag-
drempelig wil zijn. Opvoeding is sowieso 

een thema waarin mensen zich kwetsbaar 
voelen. Als de klant ziet dat jij moeite doet 
om de brug te slaan, dan neem je meteen 
heel wat stress en drempels weg en maak 
je de dialoog mogelijk.”

“Elk jaar in september doen we met alle 
medewerkers en vrijwilligers van het Huis 
van het Kind en in samenwerking met de 
stad Genk huisbezoeken bij gezinnen met 
kinderen tot zes jaar. We bellen aan, vra-
gen of we even binnen mogen komen en 
beginnen een gesprek. Het is ongelooflijk 
hoe open mensen zijn als je zelf de eerste 
stap zet. We gaan bij nieuwe gezinnen 
langs, maar ook bij gezinnen die al jaren 
in Genk wonen. Jaarlijks doen we zo’n  
350 adressen aan.”

Vrijwilligers
“We werken samen met heel wat vrijwilli-
gers. Elke vrijwilliger krijgt een uitgebreid 
intakegesprek, coaching en een goede 
opvolging. Zij maken mee het verschil. 
Ze houden ons bovendien alert: ze geven 
feedback, brengen ideeën aan en helpen 
ons om onze dienstverlening te verbete-
ren. Het spreekt vanzelf dat ook de vrij-
willigers zich achter onze missie en onze 
waarden moeten kunnen scharen. Hoe we 
omgaan met mensen, met diversiteit … 
Wie moeite heeft met mensen die een 
hoofddoek dragen of geen varkensvlees 
eten, kan hier weinig komen doen.”

“Als mensen of gezinnen een beroep op 
ons doen, laten we hen niet los zonder hen 
geholpen te hebben. We zeggen nooit: dat 
doen we niet of daarbij kunnen we jou niet 
helpen. We werken holistisch en halen 
waar nodig extra hulp of ondersteuning 
binnen volgens het Wraparound Care- 
model. We luisteren naar de mensen, ook 
als ze vertellen vanuit hun buikgevoel.  
‘Er is iets mis met mijn kind, ik voel het’ 
zei een moeder onlangs. Dan gaan wij die 
vrouw niet van het kastje naar de muur 
sturen: probeer daar eens of ga daar eens 
langs. Neen, dan gaan wij haar echt van 
nabij begeleiden tot ze een antwoord heeft. 
Soms lukt dat met een eenmalig consult, 

soms starten we ook trajecten op van zes 
tot acht maanden.”

“CAW en CGG zijn goede partners. Ook 
met het JAC onderhouden we nauwe con-
tacten. Met de ziekenhuizen verloopt de 
samenwerking soms wat moeizamer, wat 
diffuser vooral, omdat daar nog een helder 
kader en een transparant organogram 
ontbreken. In het overleg met de medische 
disciplines missen we de overtuiging dat 
een integrale aanpak tussen medische 
en sociale disciplines tot betere resul-
taten leidt voor een veilige, gezonde en 
kansrijke start van kinderen. Veel hangt 
nog af van de goodwill en de interesse van 
de individuele arts. Sommigen zijn heel  
geëngageerd, anderen duidelijk minder. 
Die vrijblijvendheid moeten we eruit pro-
beren te krijgen. Daarvoor is een beleid 
van bovenaf nodig, zoals in Nederland, 
waar wethouders, zorgverzekeraars, ster-
ke leiders, managers en onderzoeksinstel-
lingen de handen in elkaar slaan en daad-
werkelijk impact hebben op een stevige 
start van iedereen. Er ontstaan wel meer 
en meer dwarsverbindingen, maar soms 
zou het best wat sneller mogen gaan.”

“Veel mensen denken dat een Huis van 
het Kind door zijn connectie met de lokale 
besturen er warmpjes bij zit. Die perceptie 
klopt niet. De middelen zijn schaars. We 
steken veel tijd en energie in het zoeken 
naar fondsen; tijd die we misschien beter 
aan onze dienstverlening zouden kunnen 
besteden. Want er is nog heel wat onont-
gonnen gebied. We werken met univer-
siteiten en hogescholen aan onderzoek, 
bijvoorbeeld naar de impact in de strijd 
tegen kinderarmoede of de ontwikkeling 
van het brein bij kinderen. We willen ook 
nog meer bruggen slaan naar andere do-
meinen, zoals tewerkstelling en opleiding. 
Er is nog zoveel mogelijk. We geloven in 
wat we doen. We zijn gepassioneerd bezig, 
maar er is nog een hele weg te gaan met 
vele maatschappelijke uitdagingen.”

“Als mensen of gezinnen een beroep op ons doen, 
laten we ze niet los zonder ze geholpen te hebben. 
We zeggen nooit: dat doen we niet of daarbij kunnen 
we jou niet helpen.”
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Onder impuls van haar voorzitter dr. 
Sofie Crommen ontwikkelt de Vlaamse 
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychi-
atrie (VVK) zich de jongste jaren van een 
puur wetenschappelijke vereniging naar 
een verdediger van de beroepsbelangen 
én de patiëntenbelangen. “Er staan dan 
ook veel thema’s op de agenda en zo vlot 
loopt het allemaal niet. Er is echt nog 
veel werk aan de winkel.”

Dr. Sofie Crommen houdt met drie colle-
ga’s een Praktijk voor Kinderpsychiatrie in 
Zutendaal. Als voorzitter van de VVK krijgt 
ze sinds een vijftal jaar ook wat tijd om 
de belangen van de leden te verdedigen. 
“In oorsprong organiseerde de VVK voor-
al congressen en lezingen. Maar steeds 
vaker doen de overheden een beroep op 
ons voor advies. Als je dat goed wilt doen, 
dan moet iemand zich daarop kunnen 
toeleggen”, zegt dr. Crommen.

“De overheid is volop aan het reorga-
niseren en daar worden we als kinder-
psychiaters volop in meegesleurd. Aan 
de andere kant hebben we ook eigen 
agendapunten. Het vergt energie om 
alle evoluties op te volgen: For-K, de 
mobiele teams, vrijheidsbeperkende 
maatregelen, de netwerken … Globaal 
zijn we vandaag helemaal niet tevreden 
over de dienstverlening aan kinderen en 
jongeren. Er zijn wachtlijsten voor ambu-
lante raadplegingen, er is een tekort aan 
bedden in K-diensten en plekken in MFC’s 
(Multifuctionele Centra) … Ja, er worden 
stapjes gezet, maar bv. de installatie van 
een crisismeldpunt is geen capaciteitsuit-
breiding. Wie dringend hulp nodig heeft, 
kan nog altijd te weinig terecht.”

“Op een plek in een MFC bijvoorbeeld, 
moeten veel kinderen twee tot drie jaar 
wachten, zelfs met een prioritair dossier. 
In afwachting blijven ze noodgedwongen 
thuis, maar daar tuimelen de kinderen en 
hun ouders vaak van de ene crisis in de 
andere, waardoor ze soms verschillende 
crisisopnames in een K-dienst nodig heb-
ben… Een gerichte capaciteitsuitbreiding 
is gewoon noodzakelijk, punt!”

Moedeloos?
Naar aanleiding van het snoeien door  
minister De Block in de dagpsychiatrie 
voor jongeren schreef dr. Crommen sa-
men met haar collega’s Chris Bervoets 
en Hilde Van Hauthem in juli 2017 een opi-
niebijdrage in De Standaard: De geestelijke 
gezondheidszorg komt al jaren materiaal en 
personeel tekort. Je zou er moedeloos van 
worden. Heerst dat gevoel van moedeloos-
heid in de sector?

“Het overheerst niet, maar het is wel aan-
wezig. Als je kinderen en jongeren in nood 
geen oplossing kan aanbieden, dan wringt 
dat. We moeten het vaak stellen met ‘tus-
senoplossingen’ die verre van ideaal zijn, 
in afwachting van beter. Maar we geven de 
moed niet op. Dat mogen we niet. Het is 
al erg genoeg dat onze patiënten en hun 
ouders er moedeloos van worden. Het was 
dan ook zeer ongelukkig van minister De 
Block om net op de dagbehandeling van 
kinderen en jongeren nog eens extra te 
besparen.”

“De versnippering in het beleid over het 
federale en het Vlaamse niveau doet geen 
goed. Continu hebben we het gevoel dat 
het ene niveau wacht op het andere of de 
hete aardappel naar de ander doorschuift. 
Het gevoel dat er niemand globaal ver-
antwoordelijkheid opneemt voor de gees-
telijke gezondheidszorg van kinderen en 
jongeren. Het ergste is dat de kwetsbare 
kinderen en jongeren daarvan het groot-
ste slachtoffer zijn. Die wachtlijsten, dat 
is echt een kwestie van goede wil om er 
voldoende middelen in te steken.”

“Dat kinderpsychiatrie en somatische ge-
neeskunde beleidsmatig bij elkaar horen, 
staat als een paal boven water. Hier en 
daar worden er ballonnetjes opgelaten 
om dat beleidsmatig te scheiden. Dan zou 
bv. kinderpsychiatrie onder de Vlaamse 
overheid vallen en kindergeneeskunde 
federaal blijven. Terwijl iedereen toch 
zou moeten beseffen dat het ene heel 
nauw samenhangt met het andere! Dat 
is volstrekt onaanvaardbaar.”

DR. SOFIE CROMMEN, VOORZITTER VVK

“Beleid voeren vergt moed  
om keuzes te maken”

Bestaat er voldoende maatschappelijk 
draagvlak voor meer investeringen in de 
kinder- en jeugdpsychiatrie? “Daar is ook 
nog werk aan de winkel. Maar er beweegt 
iets, dankzij Te Gek?! en de Rode Neuzen. 
Maar ook zonder draagvlak moet er iets 
gebeuren. Beleid voeren vergt moed om 
keuzes te maken. Iedereen vindt het heel 
normaal dat een jongere met een ern-
stig hartprobleem snel wordt onderzocht 
en behandeld. Kom je als jongere met 
een acuut psychiatrisch probleem op de 
spoeddienst, dan word je vaak even later 
terug naar huis gestuurd zonder goede 
oplossing. We kunnen wel wat bricoleren 
in de marge, maar dat is te weinig.”

Veiligheid
Een ander thema dat geregeld de media 
haalt, is het stijgend gebruik van medica-
tie tegen depressie en psychose bij jonge-
ren. ‘Het aantal jongeren met een depres-
sie, dat is verontwaardigend. Niet dat een 
deel van hen antidepressiva gebruikt’, ci-
teerde Het Laatste Nieuws dr. Crommen op  
5 december 2017.

“We moeten verantwoord met medicatie 
omgaan en het klopt dat het gebruik meer 
stijgt dan de incidentie van depressie of 
psychose stijgt. Dat komt ook omdat we 
stilaan in onze maatschappij anders be-
ginnen te kijken naar kinderen die dis-
functioneren. Vroeger noemden we zo’n 
kind lui, dom, stout of onopgevoed. Nu 
weten we dat er vaak iets anders aan de 
hand is. Ouders en leerkrachten kijken 
gelukkig al meer achter dat gedrag. Dat is 
op zich heel goed. Tegenstanders hebben 
het weleens over de ‘medicalisering van 
depressie’, maar daarmee ben ik het niet 
eens. In de behandeling van een depressie 
mag medicatie nooit op de eerste plaats 
komen. Praten en psychotherapie staan 
voorop. Maar bij een ernstige depressie 
is ook medicatie aangewezen. Daarover 
bestaat wetenschappelijke evidentie.  
Medicatie werkt. Ook bij kinderen.”

Naast de thema’s die de overheid op de 
agenda zet, heeft ook de VVK haar vragen-
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lijstje. Daarop staat onder meer een high 
security unit voor jongeren. Dr. Crommen: 
“Je kan niet alle jongeren helpen in een 
open omgeving. Voor volwassenen bestaat 
een vrij groot aanbod als de veiligheid in 
het gedrang komt, tot en met internering. 
Voor kinderen en jongeren die psychische 
zorg én een goede beveiliging vereisen, 
zijn er minder mogelijkheden. Een high 
security unit is dringend nodig.”

Voorts pleit de VVK voor een betere verlo-
ning van de kinder- en jeugdpsychiaters. 
“De overheid werkt graag met projecten, 
maar een ziekenhuis dat in een project 
stapt, scheurt daar bijna altijd zijn broek 
aan. Op lange termijn projectmatig werken 

staat gelijk aan een structurele onder-
financiering, zoals For-K, outreaching … 
Wij vragen een correcte structurele fi-
nanciering voor alle medewerkers in de 
psychiatrie, ook de artsen.”

Persoonlijk ijvert dr. Sofie Crommen ten 
slotte ook voor aandacht voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie in het onderwijs. “Mijn 
standpunt is dat een zekere basiskennis 
over kinder- en jeugdpsychiatrie tot het 
curriculum van de lerarenopleiding zou 
moeten horen, vanaf het eerste jaar. De 
meeste kinderen met psychische pro-
blemen zitten immers gewoon op de 
schoolbanken. Iedere leerkracht heeft 
die leerlingen in zijn klas! Leerkrachten 

‘begrijpen’ vandaag 10% van hun leerlin-
gen onvoldoende en ze weten nog minder 
hoe ze met hen moeten omgaan. Er is 
meer kennis nodig. Mentale gezondheid 
moet in de eindtermen van de leraren-
opleiding staan. Leerkracht is een com-
plexe job. Maar zonder die basiskennis 
is het nog veel moeilijker, omdat leraars 
niet weten hoe ze met die kinderen en 
jongeren moeten omgaan en situaties 
dan vaak escaleren.”

“Kennis over kinderpsychiatrie  
zou tot het curriculum van de  
lerarenopleiding moeten horen,  
vanaf het eerste jaar. Leerkrachten 
begrijpen vandaag 10% van hun 
leerlingen niet.”
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Soms kunnen kinderen door een ver-
ontrustende thuissituatie tijdelijk niet 
in hun gezin verblijven. Een plaatsing uit 
huis is dan aangewezen. Soms komen ze 
terecht in een ziekenhuis, waar ze soms 
maandenlang worden opgevangen. Dat 
komt door een gebrek aan crisisplaat-
sen en een moeilijke doorstroom tussen 
ziekenhuis en jeugdhulp. Het nieuw plan 
Zorggarantie jonge kinderen van minis-
ter Jo Vandeurzen moet sneller hulp 
bieden met garantie op passende zorg. 
We spraken hierover met dr. Hilde De 
Nutte en Ann Moens, stafmedewerkers 
bij Zorgnet-Icuro, die het plan mee op 
de sporen zetten: “Gezondheidszorg en 
jeugdhulp zijn twee werelden met hun 
eigen specificiteit. Een samenwerking 
tussen beide sectoren zal de kans op 
slagen vergroten.”

VERBINDEND WERKEN

Zorggarantie bij uithuisplaatsing 
van jonge kinderen

Wanneer kinderen door een onveilige 
thuissituatie niet langer in hun gezin 
kunnen verblijven, moeten ze sneller de 
juiste hulp krijgen. Minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, 
maakt drie miljoen euro vrij om in elke 
Vlaamse provincie een stappenplan op 
te stellen om zorg voor jonge kinderen in 
kwetsbare situaties te garanderen. Dat 
moet leiden tot een versterkt en kwali-
teitsvol aanbod en tot een doortastende 
samenwerking. Doel is om in dergelijke 
situaties snel tot een oplossing te komen 
waarbij er ook aandacht is voor continuï-
teit in het verdere zorgtraject van het kind 
en zijn omgeving.

Hilde De Nutte: “Ten eerste ondervinden 
de ziekenhuizen dat zij in situaties terecht-
komen waar zij niet de best geplaatste 

zorgverlener of de vervolgzorgverlener 
zijn. Ze worden geconfronteerd met kin-
deren die daar onterecht – en dan spreken 
we soms over maanden – verblijven. Dat is 
niet verantwoord in een setting waar ook 
ernstig zieke kinderen aanwezig zijn. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om pasgeborenen 
waarbij er signalen zijn dat het te risico-
vol is om het kind mee te geven met de 
ouders of om kinderen die op de afdeling 
pediatrie ondergebracht worden om een 
niet-medische reden. Ofwel bestaat de 
gepaste koppeling naar de jeugdhulp en 
de gepaste vervolgzorg niet ofwel wordt 
die niet snel genoeg gerealiseerd. Dat is 
geen goede zaak voor de kinderen zelf. 
Een ziekenhuis is daartoe niet uitgerust, 
het is ook hun opdracht niet.” 

Ann Moens: “Ten tweede ontstond vanuit 

Benedikte Van den Bruel (Agentschap Jongerenwelzijn), Ann Moens, Hilde De Nutte en Tim Stroobants (Kind en Gezin)
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“Gezondheidszorg en jeugdhulp zijn twee werelden  
met hun eigen specificiteit. Een samenwerking  
tussen beide sectoren zal de kans op slagen vergroten.”

de jeugdhulp, en vooral vanuit de Confe-
rentie van het Jonge Kind van Kind en Ge-
zin, het programma voor een zorggarantie 
voor uithuisplaatsing van jonge kinderen. 
Dat betekent dat als kinderen in een zoda-
nig onrustwekkende situatie leven dat zij 
niet thuis kunnen blijven, zij een garantie 
op voldoende goede zorg moeten krijgen. 
Daarbij gaat de eerste voorkeur uit naar 
pleegzorg.

Hilde De Nutte: “In die context heb-
ben Jongerenwelzijn en Kind en Gezin 
Zorgnet -Icuro gecontacteerd met de vraag 
om hen te ondersteunen in de operati-
onalisering van hun zorggarantieplan. 
Hoe kunnen ze dat efficiënt realiseren? 
Hoe kunnen ze de hulpverleners bereiken 
en hen informeren? Hoe kan de verbin-
ding gelegd worden tussen het aanbod 
(zorggarantieplan) en de ‘vindplaats’ (i.c. 
ziekenhuis)?” 

Ann Moens “Vanuit Zorgnet-Icuro zijn 
we zeker bereid om daarvoor samen 
‘denk- en verbindingswerk’ te leveren. 
Jongeren welzijn en Kind en Gezin kennen 
de concrete setting en werkingsprincipes 
van de gezondheidszorg te weinig. Omge-
keerd weten ziekenhuizen onvoldoende 
hoe de jeugdhulp intussen evolueerde 
en in elkaar zit. Als belangrijke potentiële 
‘toeleverancier’, de 'vindplaats' zeg maar, 
is het hebben van correcte informatie een 
belangrijke voorwaarde om werkzame 
verbindingen te kunnen leggen, die de kin-
deren en hun gezin echt vooruit helpen.” 

Hilde De Nutte: “In de afgelopen periode 
zaten we regelmatig samen om te kijken 
hoe de basisinformatie over het ontwikkel-
de programma goed tot in de ziekenhuizen 
kan komen. Concreet resulteert dat in 
twee infomomenten na de zomer, meer 
bepaald voor de medewerkers sociale 
dienst, pediatrie en materniteit. Het is 
de bedoeling om per provincie een traject 
uit te tekenen: wat als er zich een con-
crete casus voordoet, hoe wordt die op 
een goede manier doorgegeven aan het 
domein jeugdhulp? Hoe kan het kind de 
juiste vervolgzorg krijgen? De opmaak van 

het traject gebeurt per provincie, omdat 
we daar aan de slag gaan met de concrete 
actoren, en dat kan erg verschillen: ruraal, 
grote stad … Daarbij is duidelijkheid voor 
elke betrokken hulpverlener heel belang-
rijk. Een procesflow, waarbij iedereen weet 
welke stappen moeten worden gezet bij 
een dergelijke problematiek, is een must.“

Ann Moens: “Met de zorggarantie is het de 
bedoeling dat de verschillende betrokken 
diensten op het werkveld beter en sterker 
gaan samenwerken. Dat gaat van zieken-
huizen, diensten Kind en Gezin, diensten 
voor pleegzorg, jeugdhulpvoorzieningen … 
Die concrete procesflow moet ervoor 
zorgen dat er snel gehandeld wordt en 
dat een jong kind in een gevaarsituatie 
onmiddellijk de correcte zorg krijgt. De 
zorggarantie impliceert dat er regionaal 
sterke afspraken worden gemaakt en dat 
afgestemde engagementen worden geno-
men. Daarbij zullen ziekenhuizen vaak bij 
de aanmelders zitten. Zo is het bijvoor-
beeld de bedoeling dat ziekenhuizen (de 
materniteit, pediatrie, sociale dienst of 
spoeddienst) signalen van mogelijk ern-
stige problemen herkennen om indien 
nodig in te grijpen. Zo moeten baby’s van 
de materniteit zo snel mogelijk naar een 
pleeggezin, instelling of andere hulpver-
lening kunnen gaan. Daarvoor wordt per 
provincie een centraal aanspreekpunt 
geïnstalleerd dat kan overgaan tot het 
opstarten van hulp. Op die manier kan 
er sneller worden ingegrepen. Snelheid  
is cruciaal.”

Hilde De Nutte: “Een andere doelgroep van 
dit plan Zorggarantie jonge kinderen zijn de 
toekomstige moeders die zonder voorbe-
reidend traject en wegens allerlei externe 
factoren toch last-minute beslissen hun 
kind af te staan voor adoptie. Daardoor 
beland je als ziekenhuismedewerker plots 
in een onvoorbereide situatie. Ondertus-
sen bestaat ook voor die doelgroep een 
zorgtraject, dat in samenwerking met 
verschillende partners wordt opgezet, 
met ook hier een specifieke rol voor de 
ziekenhuizen (de diensten gynaecologie 
en materniteit). Het wordt een combinatie 

van informatieverstrekking, sensibilisering 
en handvaten om met dergelijke situaties 
om te gaan en moeders (ouders) en kind 
naar de juiste zorg toe te leiden. Ook hier 
is de langetermijnplanning immers niet 
de kerntaak van een ziekenhuis.” 

Ann Moens: “Ook wij kregen regelmatig 
signalen over het verblijf van kinderen in 
een ziekenhuis naar aanleiding van een 
(sociale of opvoedings-)crisis. De nood-
zaak bij de meeste actoren om dat aan 
te pakken is al langer aanwezig. Er is nu 
een plan uitgetekend dat wij wel kansen 
geven. Vanuit Zorgnet-Icuro zullen we ook 
de acties opvolgen en willen we de vinger 
aan de pols te houden. Een belangrijke 
kritische succesfactor zal zijn of de actie 
het beoogde doel bereikt zonder al te veel 
overlast. Niet alleen een goede toeleiding, 
maar zeker ook een snelle overname van 
de zorgsituatie is van tel. In feite willen we 
de zorg die vanuit Jongerenwelzijn en Kind 
en Gezin wordt uitgetekend in het kader van 
Integrale Jeugdhulp mee toegankelijker 
maken en proberen we samen om die meer 
op maat aan ziekenhuizen aan te bieden.”

Infomomenten 
voor ziekenhuizen
 - 3 oktober 2018:  

(voor-of namiddag) VAC Leuven

 - 9 oktober 2018:  
(namiddag) VAC Gent

 Info over het programma en  
inschrijven volgt later. 

Hou onze e-nieuwsbrief in de gaten. 
Nog niet ingeschreven? 
Stuur een mail naar:
communicatie@zorgneticuro.be
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Hulpverleners in een revalidatiecentrum 
ontwikkelen vaak een nauwe band met de 
kinderen en jongeren. Dat is een groot 
voorrecht, maar het zorgt ook voor extra 
druk. Een gesprek met algemeen directeur 
Steven hazenbosch van Revalidatiecen-
trum Pulderbos.

Revalidatiecentrum Pulderbos biedt ge-
specialiseerde revalidatie voor kinderen 
van enkele maanden tot jongvolwassenen 
van 18 à 21 jaar. “We zijn actief op diverse 
domeinen”, licht Steven hazenbosch toe. 
“Op neurologisch gebied hebben we een 
gespecialiseerd epilepsiecentrum voor 
kinderen met hardnekkige epilepsie bij 
wie traditionele medicatie niet volstaat. 
Door een langere opname proberen we de 
diagnose en behandeling scherp te stellen 
en volgen we de reacties op de medicatie 
nauwlettend op, zodat we de ziekte onder 
controle krijgen. Ons doel is om de kinderen 
zo goed mogelijk te laten functioneren in 
de samenleving. Dat geldt ook voor kinde-
ren met een niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH), bijvoorbeeld na een zwaar verkeers-
ongeval, een stamp van een paard op het 
hoofd of een hersenbloeding – wat spijtig 
genoeg ook bij jonge mensen voorkomt – 
met een subcomateuze toestand als gevolg. 
Wij doen er alles aan om dat kind opnieuw 
zoveel mogelijk aan te leren.”

“Naast het neurologische is er ook het 
pulmonaire: de longproblemen. Daartoe 
behoren kinderen met mucoviscidose, maar 
ook baby’s die te vroeg geboren worden en 
van wie de longfunctie nog niet helemaal 
ontwikkeld is. Een derde actiedomein zijn 
de kinderen en jongeren die een zware 
operatie achter de rug hebben door een 
hersenverlamming. Vaak belanden zij in 
Pulderbos voor een afgelijnd traject van 
acht weken. Ze komen horizontaal op een 
brancard binnen, maar stappen vaak op 
eigen kracht weer naar buiten.”

SOLK
“Vroeger kwamen kinderen en jongeren 
doorgaans met vrij goed afgelijnde proble-
men. Dat verandert. Steeds vaker hebben 
we te maken met SOLK: Somatisch Onvol-

“Hoe meer er lukt,  
hoe hoger de lat ligt”

REVALIDATIECENTRUM PULDERBOS

“Voor de meeste kinderen en jongeren wordt het nooit meer als vroeger, al bieden 
wij hen uiteraard wel perspectief.”
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doende verklaarde Lichamelijke Klachten. 
Het gaat om lichamelijke klachten die lan-
ger dan enkele weken duren en waarbij ade-
quaat medisch onderzoek geen somatische 
aandoening vindt die de klachten voldoende 
verklaart. De gevolgen van die klachten op 
het functioneren van het kind zijn veel ern-
stiger dan op grond van de aandoening te 
verwachten is. Een verklaring voor het vaker 
voorkomen van SOLK hebben we niet. Zijn 
we er meer alert voor? Of is er iets anders 
aan de hand? Op dit ogenblik kan ik daar 
geen onderbouwde uitspraak over doen.”

“Meer dan vroeger betrekken we een kin-
derpsychiater bij de revalidatie. We wil-
len het taboe daarop weghalen. Het kan 
bijzonder heilzaam zijn. Het gaat niet om 
zware psychiatrische problematieken, 
maar we spreken toch over jonge mensen 
in volle ontwikkeling die plots heel hard 
worden geconfronteerd met de realiteit en 
hun toekomstdromen moeten bijstellen.  
Dat is niet niks. Psychologische en peda-
gogische begeleiding zijn dan geen luxe, 
maar een noodzaak.”

“Dat is ook het grootste verschil met re-
validatie bij volwassenen: wij werken met 
kinderen en jongeren aan het begin van hun 
leven. Opvoedkundige aspecten spelen nog 
volop. Ze komen naar Pulderbos om medi-
sche redenen, maar hun noden zijn breder. 
Daarom werken we met leefgroepen en niet 
met verpleegafdelingen. Elk kind en elke 
jongere wordt opgenomen in de leefgroep 
die het best bij hem of haar past en waar 
ze een lach en een traan kunnen delen. 
Die gasten helpen elkaar, ze steunen el-
kaar. Vaak krijg ik bij het afscheid te horen:  
‘Ik heb geweend toen ik hier aankwam, 
maar nu ik vertrek zijn er opnieuw tranen 
omdat ik afscheid moet nemen van mijn 
nieuwe vrienden.’”

Omkadering op maat
“Het pedagogische en psychologische as-
pect zijn zo belangrijk. We wegen voort-
durend af welke inzet van medewerkers 
het meest gepast is: verpleegkundigen, 
opvoedkundigen, psychologen, een psy-
chiater … We zoeken telkens naar de juiste 

omkadering. We bieden ook onderwijs op 
maat: in kleine klasgroepjes of aan bed, zo-
wel op kleuterniveau als in basisonderwijs 
en secundair onderwijs. Veel kinderen die 
lang geen lessen hebben kunnen volgen, 
zijn erg blij als ze terug naar de klas kun-
nen. Het is alsof ze licht aan het einde van 
de tunnel zien en stilaan terugkeren naar 
de ‘normale’ modus.”

“De gemiddelde verblijfsduur zegt niet 
zoveel. We bieden kortdurende trajecten 
aan van een week. Bijvoorbeeld als een 
jongere die de overstap naar het secundair 
niet goed verteert en er mogelijk meer aan 
de hand is: een niet herkend NAH, een ge-
dragsstoornis of een gevolg van een ongeval 
dat op vroegere leeftijd plaatsvond. Na een 
week monitoring kunnen we een gespeci-
aliseerd advies geven. Andere jongeren en 
kinderen blijven hier maanden of zelfs één 
of twee jaar om te revalideren.”

“De verwachtingen van de patiënten, hun 
ouders en familie zijn vaak hooggespannen. 
Al is er een groot verschil tussen aange-
boren ziektes zoals epilepsie en plotse, 
onvoorziene gebeurtenissen zoals een 
ongeval of een hersenbloeding. Dan is 
het vaak moeilijk om te praten over hoe 
het vroeger was en hoe het nooit meer zal 
worden. In de acute fase ligt de focus puur 
op het overleven en dan zijn de ouders erg 
opgelucht. Maar hoe meer er lukt, hoe ho-
ger de lat komt te liggen. Tot we geconfron-
teerd worden met het plafond. Dat kan erg 
pijnlijk zijn. Mensen worden vaak kwaad en 
reageren zich af op de hulpverleners. Maar 
daar hebben we begrip voor. Het is ook heel 
hard om te verwerken.”

Unieke band
“Het is een aparte job om in een revalida-
tiecentrum te werken. Je moet er echt ge-
schikt voor zijn. Als algemeen directeur ben 
ik niet continu in contact met de kinderen, 
maar ik hoor ze lachen en wenen. Werken 
met jonge mensen is erg boeiend. Omdat ze 
hier vaak voor langere tijd verblijven, leren 
we hen ook goed kennen. Je bouwt een 
band op, begeleidt hen en ondersteunt hen. 
De medewerkers in de leefgroepen eten 

bijvoorbeeld samen met de kinderen en de 
jongeren. Dat is uniek. Het zorgt voor mooie 
momenten, maar ook voor druk en verdriet 
als het minder goed loopt of als het tijd is 
om afscheid te nemen. Je voelt dat alle 
medewerkers met de kinderen meeleven 
op een cruciale en bijzonder intense periode 
in hun leven. Het is een groot voorrecht om 
die rol te mogen spelen.”

“Bijna elke week krijgen we vragen van me-
dia naar succesverhalen. Als ik tv-makers 
erop wijs dat het niet voor iedereen zo goed 
afloopt, tonen ze minder interesse. Ze zijn 
altijd op zoek naar iemand die welbespraakt 
is en een positief traject kan voorleggen. 
Vaak is de realiteit anders. Voor de meeste 
kinderen en jongeren wordt het nooit meer 
als vroeger, al bieden wij hen uiteraard wel 
perspectief. Kinderen en jongeren maken 
hier moeilijke momenten door. Net als vol-
wassenen botsen ze op hun grenzen en 
gaan ze er soms aan onderdoor.”

“Nieuwe technologieën openen nieuwe 
mogelijkheden. Zo nemen we deel aan 
een Europees project voor staprobots voor 
kinderen. Al mogen we daar ook niet te 
veel heil van verwachten. Ik ben een groot 
voorstander van technologie, maar een 
staprobot kan een kind misschien enkele 
uren per week helpen. Wij focussen ook 
op al die andere uren. We behoeden ons 
voor euforie.”

“De ontwikkeling van netwerken heeft 
ook een impact op de revalidatiecentra. 
Pulderbos werkt al lang samen met art-
sen, huisartsen, scholen, centra voor 
leerlingenbegeleiding, centra voor ont-
wikkelingsstoornissen ... Ook met de zie-
kenhuisnetwerken maken we afspraken. 
Samenwerking in netwerken is de toe-
komst. Pulderbos is heel erg gespeciali-
seerd, maar op een beperkt terrein. We zijn 
aangewezen op samenwerking. Ik geloof 
in die dubbele aanpak: enerzijds verre-
gaande specialisatie in een beperkt aantal 
centra, zodat je voldoende casussen kan 
behandelen om je expertise uit te bouwen.  
Anderzijds een breed basisaanbod dichtbij 
de mensen. Het blijft een uitdaging om bei-
de sporen optimaal te realiseren.”

Je voelt dat alle medewerkers met de kinderen meeleven 
op een cruciale en bijzonder intense periode in hun leven. 
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Jongeren die na een misdrijf veroordeeld 
worden door een jeugdrechter en een 
intensieve psychiatrische behandeling 
nodig hebben, komen terecht in een 
forensische afdeling. Als er plaats is, 
tenminste. Want het aantal plaatsen is 
beperkt en de uitstroom loopt vierkant, 
zegt dr. Caroline Debruyne. Nochtans 
hebben die jongeren én de samenleving 
alle baat bij een goede opvolging.

Sinds eind 2005 werkt dr. Caroline  
Debruyne als kinder- en jeugdpsychiater 
in het OPZ Geel. Toen was de forensische 
afdeling er een jaar een feit. Dr. Debruyne 
werkte ook op andere afdelingen en deed 
consultaties in de gemeenschapsinstelling 
in Mol, waar ze nu nog af en toe inspringt 
voor een collega.

“De forensische afdeling jeugdpsychiatrie 
(For-K) in OPZ Geel werd gelijktijdig opge-
start met die in het ZNA en in het Centre 
Hospitalier Jean Titeca in Schaarbeek. 
Het waren de eerste forensische afdelin-
gen voor jongeren van twaalf tot achttien 
jaar. In 2008 volgde een tweede beweging, 
met in elke provincie een For-K of een 
IBE – een Intensieve Behandeleenheid. 
In het OPZ Geel telt For-K acht bedden: 
zeven verblijfplaatsen en één hervalbed. 
Jongeren krijgen hier een intensief be-
handelprogramma van zes maanden, 
verlengbaar tot één jaar.”

MOF
“Onze doelgroep zijn jongeren met een 
MOF-vordering; ze zijn voorgekomen voor 
een als ‘misdrijf omschreven feit’. Som-
mige jongeren met zware feiten worden 
door de jeugdrechter verwezen naar een 
gemeenschapsinstelling, anderen komen 
in een For-K terecht. Hier komen vooral 
de jongeren met een groot risico op herval 
en een nood aan intensieve psychiatrische 
behandeling. In de praktijk zijn het jonge-
ren die al vaker in contact zijn gekomen 
met de politie, met een geschiedenis van 
schoolverzuim en ernstige feiten op hun 

“Meer continuïteit nodig in zorg 
voor kwetsbare jongeren”

DR. CAROLINE DEBRUYNE, AFDELING FOR-K IN OPZ GEEL

“Jongeren die door plaatsgebrek niet in de For-K terechtkunnen, blijven vaak langer 
in een gemeenschapsinstelling dan goed voor hen is. Daar krijgen ze niet de gespe-
cialiseerde psychiatrische behandeling die ze nodig hebben.”
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kerfstok. Is het risico op herval groot, 
maar de nood aan intensieve behande-
ling klein, dan wordt doorgaans voor een 
gemeenschapsinstelling geopteerd.”

“Het gebeurt zelden dat we kinderen van 
twaalf jaar opnemen. We zien een piek van 
jongeren rond de vijftien jaar. Op zeventien 
jaar komen hier ook nog jongeren binnen, 
vaak als laatste redmiddel om nog iets te 
doen voor ze achttien jaar worden.”

“Meestal beginnen de problemen rond 
twaalf-dertien jaar. Ook vóór die leeftijd 
zou er een intensief zorgaanbod moeten 
zijn, in een minder gesloten omgeving. 
We zouden veel meer kunnen inzetten op 
preventie. Wat ik als een gemis ervaar, is 
het verdwijnen van het Comité voor Bij-
zondere Jeugdzorg. Via het comité kregen 
jongeren dikwijls een consulent/vertrou-
wenspersoon naast zich, die hen van nabij 
opvolgde. Die consulent kon schakelen 
naar diverse zorgaanbieders en ook de 
gezinscontext betrekken. Een jongere op 
raadpleging bij een psychiater krijgt ook 
advies, maar dat is vrijblijvend. Als de 
jongere het advies naast zich neerlegt, 
gaat het van kwaad naar erger. En dan 
zien we hem of haar enkele jaren later 
terug, wanneer de situatie geëscaleerd 
is. Ja, er is minder opvolging en continu-
iteit door het verdwijnen van het Comité 
voor Bijzondere Jeugdzorg. De Integra-
le Jeugdhulp werkt perfect – in theorie.  
De praktijk is anders. Ik zie vooral een 
modulair aanbod, na of naast elkaar, met 
minder coördinatie dan vroeger. Tenzij de 
jeugdrechtbank actie onderneemt. Of een 
CLB een stukje coördinatie doet. Maar er 
vallen gaten. Het is telkens iemand anders 
die aan de kar trekt.”

 “De For-K kampt met wachtlijsten, zo-
wel door de instroom als de gebrekkige 
uitstroom. Wij willen de jongeren zo goed 
mogelijk oriënteren, zodat de kans op 
herval minimaal is. Een klein percentage 
keert na de behandeling terug naar het 
eigen gezin. Dat is de optimale situatie. 
Veel anderen komen in een Multifuncti-
oneel Centrum (MFC) terecht, waar ze 
voorbereid worden op zelfstandig wonen. 
Een andere optie is GES+, voor jongeren 
met gedrags- en emotionele stoornissen. 
GES+ is de meest intensieve residentiële 
jeugdzorg. Het aantal plaatsen is beperkt. 
Bovendien is GES+ zelf ook niet evident 

om uit te stromen. Jongeren kunnen er 
soms blijven tot ze 23 jaar zijn, maar wat 
daarna…? En dan zijn er nog de lange en 
complexe aanvraagprocedures. Een ge-
deeld traject, waarbij een jongere drie 
dagen van de week in een GES+ opge-
vangen wordt en de rest van de tijd in de 
For-K, komt bijna niet meer voor. Dat is té 
complex om het nog gedaan te krijgen.”

Carrousel
“Maar zelfs al kregen we de uitstroom  
beter geregeld, dan nog zouden er wacht-
lijsten zijn. Jongeren die door plaatsge-
brek niet in de For-K terechtkunnen, blij-
ven vaak langer dan goed voor hen is in 
een gemeenschapsinstelling. Daar krijgen 
ze niet de gespecialiseerde psychiatrische 
behandeling die ze nodig hebben. Dat is 
bijzonder jammer voor de jongere, maar 
ook voor de gemeenschapsinstelling, 
die machteloos staat. Andere jongeren 
doorlopen een carrousel van crisisop-
vangplaatsen: twee weken in een Obser-
vatie- en Onthaalcentrum, dan twee weken 
in een MPI, gevolgd door twee weken in 
een psychiatrisch ziekenhuis … De voor-
zieningen bellen rond tot ze een oplos-
sing vinden, voor eventjes. Dat is nefast. 
Soms kan een jongere in afwachting van 
de For-K ook langer in een verwijzende 
voorziening blijven.”

“Een derde van de jongeren die uitstro-
men, maakt het goed. Ze hebben een 
stabiele leefsituatie. Nog een derde blijft 
nood hebben aan intensieve begeleiding. 
Ze moeten leren leven met beperkingen. 
Die jongeren blijven kwetsbaar. Af en toe 
kan nog een opname nodig zijn, maar dat 
hoeven we niet als falen te beschouwen. 
Ten slotte is er een groep wie het niet goed 
vergaat. Zij blijven feiten plegen en komen 
alsnog in een gemeenschapsinstelling 
terecht of worden als volwassene geïn-
terneerd.”

“Het maatschappelijk draagvlak voor wat 
we doen, staat voortdurend onder druk. 
Er circuleren diverse visies. Zelf streef ik 
bijvoorbeeld volledige absentie na tijdens 
het verblijf: geen drugs. Er zijn ook hulp-
verleners die veeleer voor harm reduction 
opteren: zorg ervoor dat het binnen de 
perken blijft. Ik pleit voor grenzen stellen 
én zorg verlenen. Durven optreden, maar 
tegelijk de noodzakelijke zorg aanbieden.”

“Geef jongeren  
perspectief”

Op 12 mei 2018 verscheen in De Standaard 
een interview met dr. Bie Tremmery, die 
een punt zette achter haar carrière in 
de forensische jeugdpsychiatrie. Ze had 
daarvoor persoonlijke redenen, maar 
er sprak uit het gesprek ook een zekere 
moeheid of zelfs moedeloosheid. Ervaart 
dr. Caroline Debruyne dat ook?

Dr. Debruyne: “Ook ik heb het soms moei-
lijk. Mijn grootste frustratie gaat over de 
uitstroomproblematiek. Ik worstel er elke 
week opnieuw mee. De aanmeldingspro-
cedures werken ongelooflijk vertragend. 
Eerst moet je een A-document invullen – 
heel gebruiksonvriendelijk, als tenminste 
de cloud al werkt. Meestal volstaat dat niet 
en moet je vervolgens een verslag maken. 
Dan kan je prioriteit vragen, wat meestal 
geweigerd wordt. Daarna vraag je nog 
eens prioriteit en dan wordt er vergaderd 
over het feit of je prioriteit mag vragen. 
Vervolgens maak je nog eens verslagen 
voor Fase 2 en voor Fase 3, met daar-
tussenin ook nog een accelaratiefase …  
Je houdt het niet voor mogelijk. Dat frus-
treert me enorm, omdat het risico op her-
val toeneemt als we een jongere niet met 
een perspectief kunnen laten uitstromen. 
De re-integratie zou gefaseerd en goed 
voorbereid moeten verlopen. Maar dat 
lukt niet in het huidige systeem. Ons werk 
is erg intensief. Heel gespecialiseerd. En 
soms ook gevaarlijk. Van de jongeren vergt 
het een enorme inspanning: zes maanden 
heel intensieve therapie, een groepsstruc-
tuur die je voortdurend bijstuurt en een 
persoonlijk begeleiding. En als je dan na 
al die inspanningen samen iets bereikt 
met die jongeren, dan zie je dat niet graag 
verknoeid worden door het ontbreken van 
een vervolgtraject met perspectief.”
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Kinderartsen verdienen beter, zegt dr. 
An Bael. Ze bedoelt het figuurlijk, want 
het gevoel leeft dat kinderartsen als 
groep moeten vechten voor voldoende 
middelen om de kwaliteit van de kin-
dergeneeskunde te vrijwaren. Of het nu 
gaat over het internistisch dagziekenhuis, 
de erkenning van subspecialismen of de 
laagvariabele zorg: kinderartsen voelen 
de noodzaak om meer voor zichzelf én 
de kinderen op te komen.

Dr. An Bael is diensthoofd pediatrie en 
kindernefroloog in het ZNA Paola Kinder-
ziekenhuis, maar ze engageert zich ook 
als bestuurslid in de Vlaamse Vereniging 
Kindergeneeskunde (VVK) én de Beroeps-
vereniging Kindergeneeskunde (BK). “Dat 
engagement komt voort uit mijn liefde voor 
het beroep en uit de nood aan kwaliteit. In 
de praktijk botsen pediaters vaak op din-
gen die niet goed geregeld zijn. Kinderen 
worden nog al te vaak als kleine volwas-
senen benaderd. Ten onrechte. Neem een 
eenvoudige bloedprik: anders dan bij een 
volwassene moet je daarvoor met twee zijn 
bij een kind. Je kan het kind toch niet fixe-
ren? De ouder kan een handje toesteken, 
maar eigenlijk is het beter als hij niet die 
rol op zich moet nemen. Toch gebeurt dat 
vaak. Ook voor gehospitaliseerde kinderen 
is er onvoldoende omkadering. Kinderen 
hebben recht op voldoende ondersteuning. 
Van verpleegkundigen, maar ook van een 
spelbegeleider die lief is en aandacht voor 
hen heeft. Daar ijver ik voor.”

“Mijn motivatie is niet om meer loon voor 
kinderartsen te versieren, wel om meer 
kwaliteit te kunnen bieden. De honorering 
van artsen is erg ongelijk en kinderartsen 
worden zwaar bevraagd. In tegenstelling 
tot andere disciplines zijn er bij ons geen 
spectaculaire nieuwe technologieën die 
het werk gemakkelijker maken. Integen-
deel, de medische uitdagingen worden 
alsmaar complexer. De overheid heeft 
geen geld om kinderartsen extra middelen 

te geven en het is niet aan ons om voor 
te stellen om een stukje weg te nemen 
bij collega’s die veel meer verdienen.  
Verworven rechten neem je niet zomaar 
af, ik begrijp dat wel. We ijveren wel voor 
een eerlijker en transparanter systeem, 
met loon naar werken voor iedereen.”

“Ook de erkenning van subspecialismen 
in de pediatrie moet correcter. Endocri-
nologen krijgen sinds kort terecht een 
hoger honorarium voor een consultatie; 
de kinderendocrinoloog niet, want dat 
is bij ons geen erkende specialiteit. En 
zo zijn er nog veel discrepanties tussen 
geneeskunde voor kinderen tegenover 
volwassenen. Ja, daar bestaat veel frus-
tratie over bij de kinderartsen. Zeker als 
de minister zelfs het advies van de Hoge 
Raad voor de Gezondheidszorg naast zich 
neerlegt, zoals voor de subspecialismen 
pediatrie, waaronder kinderendocrinolo-
gie, gebeurde.”

Lobbyen tegen wil en dank
“De Beroepsvereniging Kindergenees-
kunde vertegenwoordigt de kinderartsen 
bij de overheid. De Vlaamse Vereniging 
Kindergeneeskunde focust zich meer op 
wetenschap, maar ondertussen ook op 
beleid. Beide organisaties werken geluk-
kig meer en meer samen.”

“VVK en BK zijn vandaag onder meer actief 
rond het uitblijven van een honorering voor 
het internistisch kinderdagziekenhuis en 
het provisoir opnemen van kinderen. Er 
worden steeds minder kinderen gehospi-
taliseerd en dat is goed. Maar als een kind 
op de spoeddienst komt, is het niet altijd 
mogelijk om in tien minuten te beslissen 
of een opname nodig is. Soms gebeuren 
daardoor onnodige opnamen. Stel dat een 
kind met een acute salmonellavergiftiging 
matig gedehydrateerd is, dan kan je het 
best kiezen voor een tijdelijke observatie. 
Valt het mee, dan kan het kind enkele uren 
later naar huis. Is er meer zorg nodig, dan 

kan een opname volgen. Vandaag hebben 
we die mogelijkheid niet, omdat er geen 
nomenclatuurnummers voor bestaan. We 
kunnen daarvoor dus geen verpleegkun-
dige inzetten, behalve als het ziekenhuis 
daar zelf voor opdraait, wat in de praktijk 
gebeurt. Je kan een kind immers geen 
zes uur alleen laten. Maar het is wel de-
ficitair. Enkele provisoire bedden zouden 
dat kunnen oplossen.”

“Wat het internistisch dagziekenhuis 
betreft, zitten alle kosten in het Budget 
Financiële Middelen vervat. Als een kind 
nuchter binnenkomt, er bloed geprikt 
moet worden, er een setting voorzien 
wordt met een bedje en speelgoedmate-
riaal en halve dag bijstand, dan staat daar 
nul euro tegenover, met uitzondering van 
de 38 euro voor de consultatie bij de kin-
derarts. Artsen vragen ziekenhuisdirecties 
en de medische raad om bij te springen 
voor het materiaal, de spelbegeleidster, 
de verpleegkundige, de kamer … maar 
moeten wij nu echt op onze knieën gaan 
zitten en smeken? We horen sowieso al tot 

"Kinderartsen voelen de 
noodzaak om meer voor 
zichzelf én de kinderen 

op te komen"

KINDERARTS DR. AN BAEL
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de minst verdienende artsengroep. Dat is 
geen comfortabel gevoel. Politiek is niet 
onze business. Wij willen werken aan kwa-
liteit, wij hebben geen zin om voortdurend 
te lobbyen. Maar we worden gedwongen 
om dat te doen. In afwachting van een 
oplossing kiezen ziekenhuizen soms voor 
een oneigenlijke opname. Financieel zit 
er niets anders op. De rekening is snel 
gemaakt. Daarom nogmaals de oproep: 
maak dagopname mogelijk en de echte 
opnamen zullen verminderen.”

Centen verdelen
“We buigen ons ook over de laagvariabele 
zorg. Op zich zijn we daar als kinderartsen 
niet tegen. Het is een vorm van solidari-
sering en kostenbeheersing. Maar in de 
laagvariabele zorg is nergens sprake van 
kinderen! Nochtans is een operatie aan 
de appendix bij een kind niet hetzelfde als 
bij een volwassene. Maar de enveloppe 
is dezelfde. Het gevolg laat zich raden: 
kinderartsen zullen minimaal betrokken 
worden, ten koste van de kwaliteit. Nu al 

suggereren sommige artsen om voortaan 
geen kinderartsen meer te betrekken. 
Dat komt de zorg voor het kind niet ten 
goede. Kinderartsen maken zich daar-
over zorgen. Nog een voorbeeld: bij een 
normale bevalling is men het kind uit het 
oog verloren. Als een mama op 35 weken 
bevalt, dan wordt het kind nu een tijdje op 
de neonatologie (kleine n of n*) opgevolgd. 
Pech! Geen afzonderlijk geld voor. Tenzij 
we de baby naar de gespecialiseerde neo-
natologie (grote N) verhuizen. Dat kan 
toch allemaal niet de bedoeling zijn? Naar 
verluidt wordt daaraan gewerkt, maar 
ondanks aandringen krijgen we daarover 
geen uitsluitsel van de minister. De onge-
rustheid is groot. We hebben de indruk dat 
er bijzonder weinig kennis is over wat een 
kinderarts doet. Ik vrees dat we als groep 
toch te weinig op de barricaden staan; we 
zijn te veel begaan met de kwaliteit van 
ons werk en te weinig met de centen.”

“De meeste kinderartsen zien de zie-
kenhuisnetwerken als een opportuniteit, 
al moeten we erover waken dat de toe-

gankelijkheid van de zorg gegarandeerd 
blijft. Kleine pediatrieën zijn mogelijk 
niet meer vol te houden. Maar die klei-
ne afdelingen zouden bijvoorbeeld wel 
enkele provisoire bedden en internisti-
sche dagbedden kunnen behouden, die 
’s avonds sluiten en indien hospitalisatie 
nodig is in een nabijgelegen ziekenhuis 
van het netwerk terechtkunnen. Dat 
soort oplossingen moeten we nastre-
ven: een win-win voor de kinderen en 
voor de artsen.”

“Verder zie ik nog veel mogelijkheden 
voor kinderartsen, bijvoorbeeld op het 
vlak van preventie, in het kader van het 
korte ziekenhuisverblijf na bevallingen, in 
samenwerking met Kind en Gezin, samen 
met de huisartsen … Kansen genoeg en 
her en der groeien mooie projecten. Maar 
veel van die projecten komen quasi neer 
op vrijwilligerswerk. Kinderartsen en-
gageren zich heel graag, maar eigenlijk 
verdienen zij en hun patiëntjes beter.”

"We ijveren voor  
een eerlijker en  
transparanter systeem,
met loon naar werken  
voor iedereen."
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Kinderen en jongeren in Kuurne en om-
streken vinden de weg naar het woon-
zorgcentrum. In wzc Heilige Familie 
hebben bewoners en cliënten van het 
dagcentrum het hele jaar door contact 
met de jongere generaties. Scholen, 
jeugdbewegingen, parochies, ouders die 
kinderopvang zoeken … allemaal komen 
ze heel graag in het woonzorgcentrum 
langs. “Samen met alle medewerkers 
maken we er werk van”, zegt directeur 
Nathalie Wybo.

“Het begon allemaal met een samen-
werking met de gemeentelijke Centrum-
school die naast het woonzorgcentrum 
ligt. Het idee was om de bewoners beter 
te motiveren om te blijven bewegen door 
samen met de kinderen te turnen. Het 
hele schooljaar komt nu elke maandag-
ochtend een 30-tal kleuters om samen 
met de bewoners oefeningen te doen. De 
bewoners vinden dat heel fijn. Het lawaai 
en het gejoel nemen ze er graag bij. Het 
herinnert veel oude mensen aan hun eigen 

INTERGENERATIONEEL WERKEN IN HET WOONZORGCENTRUM

kindertijd, aan hoe ze zelf waren. Soms 
maakt dat mensen wat melancholisch, 
maar de meeste ouderen genieten er heel 
erg van. Ze zien de kinderen heel graag 
komen”, vertelt directeur Nathalie Wybo.

“Een ander mooi project is de kinderop-
vang met speelpleinwerking die we in het 
woonzorgcentrum organiseren voor de 
kinderen en de kleinkinderen van onze 
medewerkers. Ook schoolgaande kinde-
ren van tweeënhalf tot twaalf jaar uit de 
buurt zijn van harte welkom. Ons accent 
met dat initiatief ligt op de interactie met 
de medewerkers en de omgeving. Ons 
woonzorgcentrum organiseert de kin-
deropvang elke schoolvakantie en doet 
daarvoor een beroep op jobstudenten met 
specifieke competenties als monitoren. De 
kinderen vinden het leuk om eens te zien 
waar mama of papa werkt en om samen 
activiteiten te doen met onze bewoners. 
En voor onze bewoners doen de interac-
tie, de levendigheid en de extra aandacht 
uiteraard ook veel deugd.”

“Doorheen het jaar zijn er trouwens nog 
heel wat activiteiten in samenwerking 
met scholen. Zo komen de kleuters van 
de Centrumschool jaarlijks langs met 
een carnavalstoet en brengen ze tijdens 
de grootouderweek een attentie voor de 
bewoners. Kinderen van de lagere school 
passeren dan weer met nieuwjaar en no-
digen de bewoners jaarlijks uit op een 
speciale namiddagvoorstelling van hun 
kerstmusical. Ook met diverse scholen van 
het vrije net werken we nauw samen. De 
kleuters van de Kortrijkstraat verkleden 
zich met carnaval om liedjes te komen zin-
gen met de bewoners. De kinderen van de 
lagere school Kortrijkstraat spelen sinds 
kort geregeld spelletjes met de cliënten in 
ons dagcentrum Blauwblomme. Leerlin-
gen van de Vrije Basisschool De Wingerd 
uit het nabijgelegen Bavikhove brengen 
jaarlijks een bezoek in de leefgroepen om 
te werken rond het thema ouder worden. 
Je merkt het: hier zijn altijd wel kleuters of 
kinderen in de buurt”, lacht Nathalie Wybo.

Groot feest
“Iets bijzonders is de vormselcatechese 
van drie parochies uit Kuurne en Harel-
beke in het woonzorgcentrum. De kin-
deren krijgen hier dan een rondleiding, 
ze kunnen vragen stellen en leggen ook 
contact met de bewoners. Heel mooi 
is ook de Pluswerking Sint-Pieter, een 
jeugdbeweging van het bisdom Brugge, 
die twee keer per jaar een pannenkoe-
kenfestijn organiseert in het woonzorg-
centrum. Dat is telkens een groot feest 
voor de bewoners.”

“Ook jongeren van het middelbaar onder-
wijs komen hier geregeld over de vloer. 
Leerlingen van het  tweede jaar secundair 
van Spes Nostra komen op kamerbezoek 
bij de bewoners. Dan brengen ze koek-
jes mee om het ijs te breken en praten 
ze met de ouderen. Leerlingen van het 
zesde jaar organiseren hier jaarlijks een 
inleefdag: een hele dag leven, werken en 
ontspannen ze samen met de bewoners 
in het woonzorgcentrum en de cliënten 
in het dagcentrum.”

“In het kader van het project Dementie-
vriendelijke gemeente werken we samen 
met heel wat organisaties: het Sociaal 
Huis, de ouderenraad en de jongerenraad 
Kuurne, CM, wzc Eigentijd, Expertise-
centrum Dementie Sophia en ook met 
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“Hoe meer leven, hoe meer vreugde”
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INTERGENERATIONEEL WERKEN IN HET WOONZORGCENTRUM

“Hoe meer kinderen hier 
langskomen, hoe minder 
schrik ze hebben van  
het woonzorgcentrum. 
Dat is belangrijk voor  
de beeldvorming en het  
bevordert het contact  
tussen alle generaties.  
Ja, wzc Heilige Familie 
lééft in Kuurne.”

jeugdbewegingen. Zo hebben we voor de 
jeugdbewegingen een wedstrijd georgani-
seerd, waarvoor ze een ontspanningsna-
middag moesten organiseren voor oude-
ren thuis of in het woonzorgcentrum. De 
Chiro van Kuurne organiseerde bij ons een 
namiddag met dans en muziek. Jongeren 
stonden er op de dansvloer met bewo-
ners met dementie. In het begin was het 
voor beide groepen even wennen, maar 
iedereen amuseerde zich kostelijk. In het 
najaar volgt nog een quiz over dementie. 
De jeugdbeweging die wint, krijgt een 
mooie prijs.”

Geen schrik
“Er is altijd wel iets te doen in ons woon-
zorgcentrum. Natuurlijk vergt dat een 
investering in tijd en mensen, maar de 
bewoners en de cliënten krijgen er zo-
veel voor terug! De appreciatie is enorm.  

Bovendien brengen die initiatieven het 
woonzorgcentrum in contact met de om-
geving en leren kinderen en jongeren ook 
beter wat een woonzorgcentrum is en hoe 
het is om oud te worden. Hoe meer kinde-
ren hier langskomen, hoe minder schrik 
ze hebben van het woonzorgcentrum. 
Dat is belangrijk voor de beeldvorming 
en het bevordert het contact tussen alle 
generaties. Ja, wzc Heilige Familie lééft 
in Kuurne. De inwoners kennen ons en de 
scholen komen hier graag.”

“In de toekomst willen we die samen-
werkingen nog uitbreiden naar andere 
organisaties. We hadden ook nog een 
optreden van dansschool Dance Control 
op een familiefeest en er zijn ook ideeën 
om in de toekomst nog nieuwe initiatieven 
met kinderen en jongeren uit te bouwen. 
Hoe meer leven, hoe meer vreugde! Zeker 
voor de bewoners.”

“Hoe meer leven, hoe meer vreugde”
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Dit voorjaar organiseerde Zorgnet-Icuro 
in samenwerking met Antwerp Mana ge-
ment School een meerdaagse opleiding 
voor leidinggevenden uit de ouderenzorg. 
Op de terugkomsessie in juni blikten de 
deelnemers terug op hun intensief en 
interactief traject. 

De uitdagingen in de ouderenzorg zijn 
torenhoog. Meer dan ooit is er nood aan 
directies en coördinatoren met visie, met 
oog voor normen en waarden, met durf 
om te veranderen, die zowel visionair 
als praktisch kunnen denken, die zelf-
kritisch kunnen zijn, die praktisch en 
strategisch kunnen afwegen… Leiding-
gevenden moeten aan heel wat kwali-
teiten voldoen. Bovendien is hun functie 
veeleisend en werken ze vaak met com-
plexe en snel wijzigende regelgeving, met 
onvoorspelbare factoren en is er weinig 
ondersteunend kaderpersoneel. Daarom 
werkte Zorgnet-Icuro samen met Antwerp 
Management School, gespecialiseerd in 
leiderschapstraining, een masterclass uit. 
Veertien mensen met een leiding gevende 
functie uit de ouderenzorg (algemeen  
directeur, directeur bewonerszorg, staf-
medewerker zorg …) doorliepen een meer-
daags traject. 

Het centrale thema van de opleiding was 
Lead to care: goed leiderschap leidt tot 
betere zorg. Voor de bewoners, de mede-
werkers, de organisatie, de omgeving … 
en voor jezelf. Goed leiderschap gaat ook 
over visie en strategie implementeren en 
verspreiden, over leren balanceren op 
het snijvlak tussen efficiëntie en effecti-
viteit, tussen financiële duurzaamheid en 
een ethisch beleid. Tijdens het vierdaags 
programma kwamen meerdere aspecten 
aan bod: ethisch leiderschap, (cultuur)

LEAD TO CARE: GOED LEIDERSCHAP LEIDT TOT BETERE ZORG

Masterclass leidinggeven  
voor directies en coördinatoren  

uit de ouderenzorg

verandering, de visie van de organisatie 
gekoppeld aan de eigen waarden, per-
soonlijke uitdagingen en hinderpalen, het 
mobiliseren van teams … 

In hun eindpresentaties keken de deel-
nemers terug naar de sessies. Tijdens 
de training werkten de docenten vaak 
met quotes en beelden, die gebruikten 
de deelnemers dan ook regelmatig in 
de reflecties tijdens de terugkomsessie.  
Zo haalden heel wat mensen inspiratie uit 
het ‘vlindereffect’: een vlinder kan door 
met zijn vleugels te slaan een orkaan ver-
oorzaken. “Het hoeven niet altijd grootse 
projecten te zijn om veranderingen te 
bekomen”, klonk het in groep. Ook de 
‘logica van de gift’ is zo’n voorbeeld: iets 
kunnen doen voor anderen is zo mooi. Dat 
geldt niet alleen voor de medewerkers, 
maar ook de bewoners willen graag iets 
kunnen betekenen. En de stelling “doe 
wat je zegt, zeg wat je doet” kwam bij 
iedereen aan bod. “Wij lopen vaak voor-
op en kunnen mooie ideeën hebben, 
maar als medewerkers niet mee zijn in 
het verhaal, lukt het niet”, concluderen 
meerdere deelnemers.

“Een holistische benadering in de zorg is 
belangrijk. Bewoners zijn een volwaar-
dige partner, ze zijn onze compagnons. 
We organiseren de zorg niet ‘voor’ hen, 
maar ‘mee’ met hen”, stelt Nele Ottevaere 
van wzc Sint-Carolus (Kortrijk). “Als 
leidinggevende is het belangrijk om je 
visie helder uit te dragen en daarnaar 
te handelen. Maak van je talenten een 
sterkte, maar wees ook bewust van de 
patronen die je voeden of soms remmen. 
Je kan niet altijd alles doen, maar vraag 
je wel steeds af: wat is het beste dat ik 
kan doen”, vult ze aan.

‘Ik onthoud vooral dat ethiek ingebed 
moet zijn, het is geen extra opdracht 
bovenop je andere taken. Je moet het 
dagelijks toepassen. Ethiek is niet de 
kers op de taart, maar de gist in het 
deeg”, vertelt Stefanie Vervalle van 
Zorggroep H. Hart (Kortrijk). “Daar-
naast schaar ik me achter het belang 
van authenticiteit. Ook al staan niet alle 
neuzen altijd in dezelfde richting, toch is 
het belangrijk om authentiek te blijven. 
Voor mij betekent dat: je aanpassen aan 
de situatie zonder jezelf te verliezen en 
zo aan je opdracht te voldoen.” Haar 
collega Isabel Vromant vult aan dat je 
als leidinggevende niet alles hoeft voor 
te kauwen. “Een organisatie is zoals 
een zwerm, en je gaat mee. Niet alles 
moet vandaag worden uitgeklaard, soms 
wordt het onderweg duidelijk.”

Stéphanie Van Hauwaert van wzc De 
Ruyschaert (Marke) probeerde op het 
einde van de masterclass steeds de ver-
taalslag naar de operationele werking 
te maken. Ze selecteerde de waarden 
uit de missie en visie van haar organi-
satie en linkte die telkens aan de les-
sen. Als leidinggevende leerde ze dat 
ze er niet alleen voor staat. “Laat je 
omringen door anderen, en laat ieder-
een zichzelf zijn. Zie vooral het goede. 
Respect bewaren voor elkaar, als team, 
is zo belangrijk.” Voor zichzelf haalde ze 
een aantal my simple rules as a leader 
aan, en dat deed ze aan de hand van 
de letters van de ‘olifant’, een terug-
kerend thema in de opleiding: open, 
leider, integer, faciliterend, authentiek, 
nabij en tegenslagen ombuigen. En ook: 
iedereen werkt aan een deel van het 
geheel op voorwaarde dat men weet 
wat dat geheel is.
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“Ethiek is niet de kers op de taart,  
maar de gist in het deeg.”

“Mijn symbolische olifant is niet lichter 
geworden”, begint Dieter Claus van wzc 
De Zilvermolen (Zwijnaarde). “Integendeel, 
hij is zwaarder. Ik heb zo veel geleerd en 
kreeg een pak nieuwe inzichten. Ik moet 
nu alle info verwerken en zit nog boorde-
vol vragen. Ik kreeg een ander beeld van 
leidinggevende capaciteiten, en mijn idee 
bleek niet altijd het juiste. Leidinggeven 
voelt een beetje als een rijdende trein. In elk 
station controleer je of alle wagons er nog 
aanhangen en of je dus niet terug moet.” 

Cynthia Goderis van wzc H. Hart (Oude-
naarde) maakte een origineel filmpje 

van haar ervaringen tijdens de opleiding.  
“Ik heb veel tips uit de masterclass ge-
haald. Ik ben ook gerustgesteld: we zitten 
op de goede weg.”

Voor de deelnemers was het interactie-
ve gedeelte een grote meerwaarde. “We 
hebben veel gedeeld Ik hoop dat we ook 
na de opleiding een beroep kunnen doen 
op elkaars capaciteiten. Laat ons de band 
die we hier hebben opgebouwd, in eer 
houden”, vertelt Dieter Claus. Voor Edwine 
Laridon van wzc Sint-Camillus (Wevelgem) 
was het dan weer een meerwaarde om 
met een buddy te werken. 

Zorgnet-Icuro organiseert in het najaar 
samen met AMS opnieuw een master-
class Lead to care, dit keer specifiek 
gericht op leidinggevenden in de gees-
telijke gezondheidszorg. Alle praktische 
informatie en mogelijkheid tot inschrij-
ving vind je op www.zorgneticuro.be, 
rubriek vorming (onze opleidingen). 
Ook in 2019 plannen we beide trajecten 
nog eens.

Kanaal Z maakte een mooie reportage 
over Lead to care, die kan je bekijken op 
www.zorgneticuro.be (home à in beeld)

Nele Ottevaere Cynthia Goderis Isabel Vromant

Dieter Claus Stefanie Vervalle Stéphanie Van Hauwaert



... en doe mee met jullie organisatie aan de 8ste editie van Dag v/d Zorg  
op zondag 17 maart 2019. Omdat communicatie belangrijk is.
Schrijf nu in voor 31 juli 2018, ontvang 15% vroegboekkorting en wij doen de rest.

MEER INFO OVER AANBOD EN INSCHRIJVEN: www.dagvandezorg.be 
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