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 VOORWOORD Wanneer kinderen iets overkomt, dan raakt ons dat diep. Meer nog dan voor volwassenen, moet ee
maatschappij ervoor zorgen dat ziekte en lijden bij kinderen worden voorkomen of adequaat worden behandeld.
Voor geestelijk lijden geldt dit des te meer, omdat ook de latere ontwikkeling en het hele verdere leven van het
kind hiervan de gevolgen kunnen o
mentaal probleem zich in zowat elk levensdomein van het kind. Dit betekent dan ook dat vele actoren ermee
geconfronteerd worden: vooreerst de familieleden, de vriendenkring en de school, ma
politiediensten en gerechtelijke diensten toe.

In de loop van de jaren zijn er dan ook talrijke initiatieven ontstaan, ook buiten en naast de kinder
jeugdpsychiatrie. Maar ondanks de vele, en ongetwijfeld vaak erg waardevolle initia
edelmoedige inzet van zovelen, kreunt de sector onder lange wachtlijsten en een diepgevoelde malaise. Als er
al over iets consensus bestaat, dan is het wel dat dit zo niet langer kan.

In dit rapport proberen we wat meer inzicht
zoeken we naar pistes om uit de impasse te geraken. Dit is niet het eerste initiatief in die richting, wat op zich
misschien al aanduidt dat er geen snelle mirakeloplossingen bestaan. Ook w
bullets’
vooruitgang te boeken. We hebben alle stakeholders actief in het denkproces betrokken, een denkproces dat
vanuit de analyse
heen.

Nu is het tijd om de aanbevelingen te vertalen in concrete acties en projecten. Dit zijn we verschuldigd aan de
vele mensen die hun tijd en vooral hun inzic
verschuldigd aan de kinderen en adolescenten die nood hebben aan, ja zelfs recht hebben op de deskundige
hulp van onze volwassenenmaatschappij.

Jean

Adjunct

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Wanneer kinderen iets overkomt, dan raakt ons dat diep. Meer nog dan voor volwassenen, moet ee
maatschappij ervoor zorgen dat ziekte en lijden bij kinderen worden voorkomen of adequaat worden behandeld.
Voor geestelijk lijden geldt dit des te meer, omdat ook de latere ontwikkeling en het hele verdere leven van het
kind hiervan de gevolgen kunnen ondergaan. Meer nog dan bij een somatische ziekte, manifesteert een
mentaal probleem zich in zowat elk levensdomein van het kind. Dit betekent dan ook dat vele actoren ermee
geconfronteerd worden: vooreerst de familieleden, de vriendenkring en de school, ma
politiediensten en gerechtelijke diensten toe.

In de loop van de jaren zijn er dan ook talrijke initiatieven ontstaan, ook buiten en naast de kinder
jeugdpsychiatrie. Maar ondanks de vele, en ongetwijfeld vaak erg waardevolle initia
edelmoedige inzet van zovelen, kreunt de sector onder lange wachtlijsten en een diepgevoelde malaise. Als er
al over iets consensus bestaat, dan is het wel dat dit zo niet langer kan.

In dit rapport proberen we wat meer inzicht te krijgen in deze complexe en multidimensionele problematiek, en
zoeken we naar pistes om uit de impasse te geraken. Dit is niet het eerste initiatief in die richting, wat op zich
misschien al aanduidt dat er geen snelle mirakeloplossingen bestaan. Ook w
bullets’ gevonden, maar we reiken wel een aantal aanbevelingen aan om op micro
vooruitgang te boeken. We hebben alle stakeholders actief in het denkproces betrokken, een denkproces dat
vanuit de analyse van het systeem in al zijn complexiteit is vertrokken, over de structuren en belangengroepen
heen.

Nu is het tijd om de aanbevelingen te vertalen in concrete acties en projecten. Dit zijn we verschuldigd aan de
vele mensen die hun tijd en vooral hun inzichten met de onderzoekers hebben gedeeld. Dit zijn we vooral
verschuldigd aan de kinderen en adolescenten die nood hebben aan, ja zelfs recht hebben op de deskundige
hulp van onze volwassenenmaatschappij.

Jean-Pierre CLOSON

Adjunct Algemeen Directeur
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Wanneer kinderen iets overkomt, dan raakt ons dat diep. Meer nog dan voor volwassenen, moet ee n
maatschappij ervoor zorgen dat ziekte en lijden bij kinderen worden voorkomen of adequaat worden behandeld.
Voor geestelijk lijden geldt dit des te meer, omdat ook de latere ontwikkeling en het hele verdere leven van het

ndergaan. Meer nog dan bij een somatische ziekte, manifesteert een
mentaal probleem zich in zowat elk levensdomein van het kind. Dit betekent dan ook dat vele actoren ermee
geconfronteerd worden: vooreerst de familieleden, de vriendenkring en de school, maar ook ruimer, tot

In de loop van de jaren zijn er dan ook talrijke initiatieven ontstaan, ook buiten en naast de kinder - en
jeugdpsychiatrie. Maar ondanks de vele, en ongetwijfeld vaak erg waardevolle initia tieven en de deskundige en
edelmoedige inzet van zovelen, kreunt de sector onder lange wachtlijsten en een diepgevoelde malaise. Als er

te krijgen in deze complexe en multidimensionele problematiek, en
zoeken we naar pistes om uit de impasse te geraken. Dit is niet het eerste initiatief in die richting, wat op zich
misschien al aanduidt dat er geen snelle mirakeloplossingen bestaan. Ook wij hebben uiteraard geen ‘magic

gevonden, maar we reiken wel een aantal aanbevelingen aan om op micro-, meso en macroniveau
vooruitgang te boeken. We hebben alle stakeholders actief in het denkproces betrokken, een denkproces dat

van het systeem in al zijn complexiteit is vertrokken, over de structuren en belangengroepen

Nu is het tijd om de aanbevelingen te vertalen in concrete acties en projecten. Dit zijn we verschuldigd aan de
hten met de onderzoekers hebben gedeeld. Dit zijn we vooral

verschuldigd aan de kinderen en adolescenten die nood hebben aan, ja zelfs recht hebben op de deskundige

Raf MERTENS
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1. INLEIDING, CONTEXT EN METHODEN

1.1. Een systeem in ernstige moeilijkheden
In 2005 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) op tot een nation
aanpak van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen en
jongeren.

1, 2
Eén van de redenen was het feit dat veel landen het moeilijk

hadden met het uitwerken van een coherente en effec
het omgaan met deze complexe behoefte. Deze problematiek heeft niet
alleen een invloed op het kind, maar vaak ook op het gezin en de ruimere
leefomgeving. Talrijke actoren worden op één of andere manier betrokken
bij de preventie en het management van deze problemen waardoor elke
mogelijke oplossing onvermijdelijk veel moeilijker en complexer wordt.
Hoewel er een ruime consensus bestaat over het feit dat het huidige
Belgische geestelijke gezondheidszorgsysteem voor kinderen en jongeren
(GGZKJ) worstelt met talrijke problemen, bestaat er tot op heden nog geen
duidelijke strategie op het vlak van de organisatie van geestelijke
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Net zoals in andere landen
concentreerden hervormingen zich op de secto
gezondheidszorg voor volwassenen. Deze sector, die traditioneel werd
gekenmerkt door opvang in grote geïsoleerde instituten, werd geleidelijk
omgevormd tot een "balanced care" model (gebalanceerde zorg). Dit
model impliceert dat de aangeboden zorg zo kort mogelijk bij de eigen
leefwereld van de patiënt wordt geleverd en enkel indien echt nodig in een
instelling.

3

Het is duidelijk dat ook de GGZ voor kinderen en jongeren dringend nood
heeft aan een aanpak sui generis. Het KCE werd gev
onderzoek uit te voeren dat een bijdrage zou kunnen leveren aan de
hervorming van het GGZKJ-systeem. In een recent rapport van de
Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen (NRZV/CNEH) werd op basis
van de consultatie van experten een analyse gemaakt van de huidige
problemen evenals werden er suggesties aangereikt voor een toekomstig
en efficiënter systeem. Dit document was erg nuttig voor dit onderzoek, en
onze besluiten en aanbevelingen zullen, waar dit wenselijk is, afgestemd
worden met dit advies.
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Het is duidelijk dat ook de GGZ voor kinderen en jongeren dringend nood
heeft aan een aanpak sui generis. Het KCE werd gevraagd om een
onderzoek uit te voeren dat een bijdrage zou kunnen leveren aan de

systeem. In een recent rapport van de
Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen (NRZV/CNEH) werd op basis
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1.2. Vier redenen voor een dringende hervorming,
aangepast aan de noden van kinderen en jongeren

Ten eerste, geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren
zijn niet zeldzaam. De WGO schat de prevalentie in Westerse landen op
ongeveer 20%. Ongeveer 5% zou een klinische tussenkomst nodig
hebben.

4,5

Ten tweede lijkt er een zeer grote mate van continuïteit te bestaan tussen
problemen in de kindertijd en de adolescentie, en die op volwassen
leeftijd.

5
Volgens de WGO begint zo'n 50% van de mentale problemen bij

volwassenen vóór de leeftijd van 14
gepaste interventies in de kindertijd en de adolescentie de gezondheid van
de bevolking in grote mate ten goede zou komen, terwijl ook de uitkomsten
voor de betrokkenen jongeren zouden verbeteren.

Ten derde wordt algemeen aanvaard dat een aangepast beleid op het vlak
van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren ook rekening
houdt met de verschillende fasen in hun ontwikkeling. De verschillende
ontwikkelingsfasen die kinderen en jongeren doorlopen, hebben een
sterke impact op hun kwetsbaarheid voor aandoeningen, op hoe de
aandoening tot uiting komt en hoe ze zou moeten worden behandeld.

Kenmerkend is ook dat de sector van de GGZ voor kinderen en jongeren
pas veel later is ontstaan dan de sector voor volwassenen en dus geen
traditie kent van grote geïsoleerde instellingen (de gemiddelde
verblijfsduur in een psychiatriebed voor kinderen (K
dagen in 2007).

9
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1.3. Een complex probleem dat een multidimensionale
aanpak vereist

Omdat het probleem uiterst complex is en de eventueel voorgestelde
oplossingselementen zeer contextgebonden zijn, werden verschillende
benaderingen op een innovatieve manier gecom
werd gesplitst in twee delen.

Een eerste deel dat in november 2011 werd gepubliceerd, evalueerde de
bestaande wetenschappelijke kennis op het gebied van de organisatie van
de GGZ bij kinderen en jongeren door middel van een literatu
een analyse van recente hervormingen in Brits
Nederland, het VK en Frankrijk.

9

Het doel van het tweede deel, en onderwerp van dit rapport, was
contouren van een toekomstig Belgisch GGZ-beleid voor kinderen en
jongeren uit te werken op basis van een participatief proces (stakeholder
involvement) door verder te bouwen op de (beperkte) wetenschappelijke
basis waarover in deel I van de KCE-studie

9
en andere gerelateerde KCE

studies gerapporteerd werd.
10, 11

(zie figuur 1)

1.3.1. Methodologie

De gebruikte benadering is geïnspireerd op de “Soft Systems
Methodology”. Hierbij wordt de input van stakeholders bevraagd via een
participatief proces.

12
In het huidig onderzoek werd deze informatie

aangevuld met informatie uit de literatuur en bestaande documenten
11

. Beide bronnen werden gebruikt om:

(1) een diagnostische analyse uit te voeren van het bestaande GGZ
systeem voor kinderen en jongeren en

(2) om oplossingselementen te identificeren die zouden kunnen
geïntegreerd worden in een toekomstig, doeltreffender s
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Figuur 1: Conceptuele voorstelling van het onderzoeksproces

Het participatief proces

Het participatief proces werd georganiseerd rond vijf stakeholder
consultaties. Deze bijeenkomsten werden afzonderlijk georganiseerd voor
de Franstalige en Nederlandstalige stakeholders aangezien er naast de
taalverschillen ook institutionele en therapeutische verschillen zijn (zie
tabel 1).

Aan de hand van desk-research en contactpersonen uit ons bestaande
netwerk werd een lijst van relevante stakeholders in
kinderen en jongeren opgesteld. Uit deze lijst werden personen
uitgenodigd voor één of meer van de verschillende stakeholder
bevragingen.

Het participatief proces werd beperkt tot professionele, deskundige en
institutionele stakeholders. Het perspectief van kinderen en jongeren werd
slechts indirect bevraagd via vertegenwoordigers van
patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. In totaal namen 66
verschillende stakeholders deel aan één of meer evenementen. Per

Diagnostische
analyse

Oplossings-
elementen

Participatief proces

Bestaande literatuur
& documenten

Root
activiteitenmodel

aanbevelingen

Gap analyse
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stakeholder consultatie waren ongeveer één derde van de aanwezigen
kinderpsychiaters. De oververtegenwoordiging van deze beroepsgroep
was doelbewust omwille van hun deskundigheid, autoriteit en cruciale rol
in het huidige systeem, maar bracht wel een zekere mate van bias met
zich mee. Een gedetailleerde beschrijving van de profielen van de
stakeholders kan worden geraadpleegd in de rubrieken 2.2.2.1 en 2.2.2.2
van het wetenschappelijk rapport.

1.3.2. Outputs

Aan de hand van de diagnostische analyse en de oplossingselementen
werden de volgende twee output-sets gecreëerd.

1. De root definitie (doel/ raison d’être) en
conceptueel model van vereiste activiteiten) bakenen de contouren
van het toekomstige GGZKJ-systeem af. Het stelt een geïdealiseerd
systeem voor zonder reeds de grenzen, juridische status, middelen,
vermogen, enz. te specificeren. We namen deze stap om duidelijk te
maken wat het doel van het GGZKJ-systeem is en welke activiteiten
vereist zijn om dit doel te ondersteunen.

2. In de volgende stap vergeleken we het huidige B
systeem met dit geïdealiseerde systeem (d.w.z.
mapping) om overlappingen en leemtes vast te stellen (d.w.z.
analyse). Door deze oefening konden we ons een duidelijk beeld
vormen over welke gebieden prioritair moeten worden he

Dit proces resulteerde in de andere output: een set van
aanbevelingen die de algemene contouren aangeven die
geoperationaliseerd moeten worden door de beleidsmakers, de
beheerders en de professionele zorgverleners.

Het onderzoek behandelt niet het effectieve scala aan specifieke
initiatieven die zouden moeten worden genomen om de hervorming te
realiseren. De keuze van specifieke programma's, diensten of activiteiten
moeten echter passen binnen de contouren die worden ontwikkeld in dit
onderzoek.
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eer één derde van de aanwezigen
kinderpsychiaters. De oververtegenwoordiging van deze beroepsgroep
was doelbewust omwille van hun deskundigheid, autoriteit en cruciale rol
in het huidige systeem, maar bracht wel een zekere mate van bias met

edetailleerde beschrijving van de profielen van de
stakeholders kan worden geraadpleegd in de rubrieken 2.2.2.1 en 2.2.2.2

Aan de hand van de diagnostische analyse en de oplossingselementen
sets gecreëerd.

(doel/ raison d’être) en activiteitenmodel (of
conceptueel model van vereiste activiteiten) bakenen de contouren

systeem af. Het stelt een geïdealiseerd
en, juridische status, middelen,

vermogen, enz. te specificeren. We namen deze stap om duidelijk te
systeem is en welke activiteiten

In de volgende stap vergeleken we het huidige Belgische GGZKJ-
systeem met dit geïdealiseerde systeem (d.w.z. stakeholder

) om overlappingen en leemtes vast te stellen (d.w.z. gap-
. Door deze oefening konden we ons een duidelijk beeld

vormen over welke gebieden prioritair moeten worden hervormd.

Dit proces resulteerde in de andere output: een set van strategische
die de algemene contouren aangeven die

geoperationaliseerd moeten worden door de beleidsmakers, de
beheerders en de professionele zorgverleners.

ndelt niet het effectieve scala aan specifieke
initiatieven die zouden moeten worden genomen om de hervorming te
realiseren. De keuze van specifieke programma's, diensten of activiteiten
moeten echter passen binnen de contouren die worden ontwikkeld in dit
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Tabel 1: Beschrijving van het participatief proces

Activiteit Periode Doel van de activiteit

Verkennende
gespreksronde

Juli-
September
2011

Om de zienswijze van deskundigen over het
huidige GGZKJ

Om een gevoel te krijgen over de
machtsverhoudingen en de ‘culturele
haalbaarheid’ van veranderingen.

Initiële ronde-
tafelgesprekken

September
2011

Om de zienswijze van deskundigen te
onderzoeken over de huidige problemen en
knelpunten in de kinder
alsook over de oplossingselementen voor
een toekomstig, doeltreffender systeem

Validatie
workshop

Oktober
2011

Om een eerste versie van de root definitie en
activiteitenmodel te bespreken en te
verbeteren

Consultatie
workshop

November
2011 –
Januari
2012)

Om een invloedrijk aantal stakeholders een
betere gelegen
kenbaar te maken, en sommige van de
punten toe te lichten die in de validatie
workshop naar voren waren gekomen

Om een aantal aanvullende perspectieven op
te nemen, vooral van beroepsmensen uit de
jeugdzorg

Consolidatie
workshop

Januari
2012

Om het definitieve ontwerp van
beleidsaanbevelingen te bespreken en te
verbeteren

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Beschrijving van het participatief proces

Doel van de activiteit Type stakeholder

Om de zienswijze van deskundigen over het
huidige GGZKJ-systeem te onderzoeken

Om een gevoel te krijgen over de
machtsverhoudingen en de ‘culturele
haalbaarheid’ van veranderingen.

Invloedrijke stakeholders uit de kinder
GGZ

de zienswijze van deskundigen te
onderzoeken over de huidige problemen en
knelpunten in de kinder- en jeugd GGZ
alsook over de oplossingselementen voor
een toekomstig, doeltreffender systeem

Mix van profielen: (d.i. gezondheidswerkers,
beheerders, beleidsmakers, academici) uit
verschillende sectoren (ambulante en residentiële
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg,
eerstelijnszorg, verwante sectoren zoals scholen,
jeugdrecht en welzijnszorg)

Om een eerste versie van de root definitie en
activiteitenmodel te bespreken en te

Mix van profielen: (d.i. gezondheidswerkers,
beheerders, beleidsmakers, academici) uit
verschillende sectoren (ambulante en residentiële
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg,
eerstelijnszorg, verwante sectoren zoals scholen,
jeugdrecht en welzijnszorg)

Om een invloedrijk aantal stakeholders een
betere gelegenheid te bieden om hun mening
kenbaar te maken, en sommige van de
punten toe te lichten die in de validatie
workshop naar voren waren gekomen

Om een aantal aanvullende perspectieven op
te nemen, vooral van beroepsmensen uit de

Erg invloedrijke stakeholders uit de GGZ
voor kinderen en jongeren en uit andere sectoren
van kinder- en jeugdzorg

Om het definitieve ontwerp van
beleidsaanbevelingen te bespreken en te

Mix van profielen: (d.i. gezondheidswerkers,
beheerders, beleidsmakers, academici) uit
verschillende sectoren (ambulante en residentiële
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg,
eerstelijnszorg, verwante sectoren zoals scholen,
jeugdrecht en welzijnszorg)

7

Aantal deelnemers

Invloedrijke stakeholders uit de kinder- en jeugd 5 Franstaligen

5 Nederlandstaligen

Mix van profielen: (d.i. gezondheidswerkers,
makers, academici) uit

verschillende sectoren (ambulante en residentiële
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg,
eerstelijnszorg, verwante sectoren zoals scholen,

17 Franstaligen

13 Nederlandstaligen

Mix van profielen: (d.i. gezondheidswerkers,
beheerders, beleidsmakers, academici) uit
verschillende sectoren (ambulante en residentiële

de geestelijke gezondheidszorg,
eerstelijnszorg, verwante sectoren zoals scholen,

23 Franstaligen

20 Nederlandstaligen

akeholders uit de GGZ-sector
voor kinderen en jongeren en uit andere sectoren

9 Franstaligen

9 Nederlandstaligen

Mix van profielen: (d.i. gezondheidswerkers,
beheerders, beleidsmakers, academici) uit
verschillende sectoren (ambulante en residentiële
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg,
eerstelijnszorg, verwante sectoren zoals scholen,

17 Franstaligen

17 Nederlandstaligen
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2. PROBLEEMGEBIEDEN
GEÏDENTIFICEERD DOOR DE
STAKEHOLDERS

Tijdens de verschillende ontmoetingen met stakeholders werden
verschillende probleemgebieden binnen het huidige GGZKJ
aangekaart. In deze paragraaf vatten we de voornaamste punten samen:
In het wetenschappelijk rapport (figuur 2, rubriek 3.3) illustreert een
complexe figuur (waarin niet minder dan 36 problemen worden afgebeeld,
onderling verbonden met 60 pijlen) het onderlinge verband tussen de
verschillende wrijvingspunten. Voor een meer gedetailleerde
beschrijving, zie rubrieken 3.2; 3.3; 4.6.1; 5.1 van het wetenschappelijk
rapport.

2.1. Wachtlijsten
Er zijn lange wachtlijsten voor kinderen en jongeren, zowel bij ambulante
(CGG/SSM) als bij residentiële diensten. Dit wordt beschouwd als een
kernfactor die bijdraagt tot de ondoeltreffendheid van het systeem, het
negatieve beeld van de sector, de slechte uitkomsten en suboptimale
ervaringen voor zowel kinderen als hun families.
werden vermeld door de stakeholders:

 Gebrek aan diversiteit in het dienstenaanbod
grotendeels beperkt tot de traditionele ambulante en residentiële
diensten. Ambulante diensten blijken onvoldoende uitgebouwd en
inefficiënt te zijn. Er is een gebrek aan urgentie
aan mobiele "assertieve zorg". Over het algemeen kan het systeem
onvoldoende intensieve behandelingsmodaliteiten en
bieden voor thuis- en gemeenschapszorg die een alternatief zouden
kunnen vormen voor een behandeling in residentiële omgevingen.

 Capaciteitsproblemen versterken elkaar steeds weer
dynamiek ontstaan waarbij 'de zwartepiet' van de ene dienst naar de
andere wordt doorgegeven: het gebrek aan ambulante capaciteit legt
meer druk op crisisfaciliteiten die snel oververzadigd zijn en de
kinderen doorsturen naar residentiële faciliteiten waar ze eigenlijk niet
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DOOR DE

Tijdens de verschillende ontmoetingen met stakeholders werden
verschillende probleemgebieden binnen het huidige GGZKJ-systeem

tten we de voornaamste punten samen:
In het wetenschappelijk rapport (figuur 2, rubriek 3.3) illustreert een
complexe figuur (waarin niet minder dan 36 problemen worden afgebeeld,

onderlinge verband tussen de
. Voor een meer gedetailleerde

beschrijving, zie rubrieken 3.2; 3.3; 4.6.1; 5.1 van het wetenschappelijk

Er zijn lange wachtlijsten voor kinderen en jongeren, zowel bij ambulante
nsten. Dit wordt beschouwd als een

de ondoeltreffendheid van het systeem, het
negatieve beeld van de sector, de slechte uitkomsten en suboptimale
ervaringen voor zowel kinderen als hun families. De volgende redenen

Gebrek aan diversiteit in het dienstenaanbod: Dienstverlening blijft
grotendeels beperkt tot de traditionele ambulante en residentiële
diensten. Ambulante diensten blijken onvoldoende uitgebouwd en

ebrek aan urgentie- en crisisfaciliteiten en
aan mobiele "assertieve zorg". Over het algemeen kan het systeem
onvoldoende intensieve behandelingsmodaliteiten en -ondersteuning

en gemeenschapszorg die een alternatief zouden
voor een behandeling in residentiële omgevingen.

Capaciteitsproblemen versterken elkaar steeds weer : Er is een
dynamiek ontstaan waarbij 'de zwartepiet' van de ene dienst naar de
andere wordt doorgegeven: het gebrek aan ambulante capaciteit legt

op crisisfaciliteiten die snel oververzadigd zijn en de
kinderen doorsturen naar residentiële faciliteiten waar ze eigenlijk niet

thuishoren. Dit leidt tot een onaangepast en inefficiënt gebruik van de
beschikbare capaciteit van dure, residentiële facilit

 Een dynamiek van innovatieve en experimentele
geen deel uitmaken van een ruimer strategisch kader. Deze
initiatieven komen tegemoet aan echte noden, maar ze blijven
plaatselijk, raken erg snel verzadigd en dragen bij tot versnipper
Bovendien werken ze als een soort 'veiligheidskleppen' die de druk
van het systeem laten waardoor ze uiteindelijk de inertie en weerstand
tegen hervorming van het systeem in stand houden. Omdat de
verschillende actoren uit de GGZKJ
diensten snel hun maximum capaciteit bereiken, zijn ze bovendien niet
snel geneigd om verder initiatieven te nemen.

2.2. Toenemende vraag
De stakeholders wijzen erop dat de vraag naar geestelijke
gezondheidszorg van kinderen, jongeren en hun familie
geven hiervoor volgende redenen op:

 De ‘doelgroep’-benadering:
gedragsaandoeningen wordt steeds uitgebreider met een steeds fijner
onderscheid tussen de verschillende aandoeningen, waardoor deze
benadering zijn eigen vraag creëert en versterkt, zowel van gebruikers
als van zorgverleners (laatstgenoemde groep wil hun bestaansreden in
stand houden).

 Mentale gezondheidsproblemen lijken
complexer te zijn: Dit hangt waarschijnlijk samen met ruimere
maatschappelijke ontwikkelingen.

 Wachtlijsten stimuleren de vraag
van de knelpunten registreren ze zich vaak bij verschillende
toegangskanalen tegelijk in de hoop zo sneller toegang tot het
systeem te krijgen. Hierdoor nemen wa
niet overeenstemmen met de realiteit. Dit probleem hangt samen met
de diffuse en ongestructureerde toegang tot het GGZKJ
De doeltreffendheid van het contact tussen eerstelijnsdiensten (bijv.
advies op school, jeugdzorg, huisartsen) en gespecialiseerde diensten
wordt geremd door de versnippering en door een gebrek aan
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thuishoren. Dit leidt tot een onaangepast en inefficiënt gebruik van de
beschikbare capaciteit van dure, residentiële faciliteiten.

Een dynamiek van innovatieve en experimentele initiatieven die
geen deel uitmaken van een ruimer strategisch kader. Deze
initiatieven komen tegemoet aan echte noden, maar ze blijven
plaatselijk, raken erg snel verzadigd en dragen bij tot versnipper ing.
Bovendien werken ze als een soort 'veiligheidskleppen' die de druk
van het systeem laten waardoor ze uiteindelijk de inertie en weerstand
tegen hervorming van het systeem in stand houden. Omdat de
verschillende actoren uit de GGZKJ-sector ervaren dat deze nieuwe
diensten snel hun maximum capaciteit bereiken, zijn ze bovendien niet
snel geneigd om verder initiatieven te nemen.

De stakeholders wijzen erop dat de vraag naar geestelijke
gezondheidszorg van kinderen, jongeren en hun families toeneemt. Ze
geven hiervoor volgende redenen op:

benadering: De lijst van mentale en
gedragsaandoeningen wordt steeds uitgebreider met een steeds fijner
onderscheid tussen de verschillende aandoeningen, waardoor deze

vraag creëert en versterkt, zowel van gebruikers
als van zorgverleners (laatstgenoemde groep wil hun bestaansreden in

Mentale gezondheidsproblemen lijken steeds ernstiger en
: Dit hangt waarschijnlijk samen met ruimere

tschappelijke ontwikkelingen.

Wachtlijsten stimuleren de vraag: Omdat mensen zich bewust zijn
van de knelpunten registreren ze zich vaak bij verschillende
toegangskanalen tegelijk in de hoop zo sneller toegang tot het
systeem te krijgen. Hierdoor nemen wachtlijsten proporties aan die
niet overeenstemmen met de realiteit. Dit probleem hangt samen met

diffuse en ongestructureerde toegang tot het GGZKJ-systeem.
De doeltreffendheid van het contact tussen eerstelijnsdiensten (bijv.

rg, huisartsen) en gespecialiseerde diensten
wordt geremd door de versnippering en door een gebrek aan
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vaardigheden op het vlak van geestelijke gezondheidszorg bij de niet
gespecialiseerden hulp- en dienstverlening.

2.3. Geen duidelijke overkoepelende visie
Ondanks de consensus dat kinderen niet mogen worden beschouwd
als kleine volwassenen (één van de argumenten voor een aparte visie,
beleid en plan voor GGZ voor kinderen en jongeren), zijn er tal van andere
punten waarover er helemaal geen consensus is
duidelijk beeld is van de doelstellingen van het systeem, wordt het
aangedreven door de belangen van de instellingen eerder dan door de
noden van jongeren en hun families.

Uit de stakeholder-ontmoetingen kwamen vier belangrijke
sleutelelementen voor een visie over GGZ voor kinderen en jongeren naar
voren:

 Scope: Richt het systeem zich uitsluitend op het kind of ook op de
ruimere maatschappelijke context van het kind (bijv. familie, school en
gemeenschap)? Het bestaande systeem houdt onvoldoende r
met deze maatschappelijke omgeving.

 Rol van kind en familie: ‘Familie-gestuuurde’ zorg tot dogma
verheffen, is zinloos volgens de stakeholders. Het is vaak moeilijk om
kinderen en jongeren (of hun familie) te beschouwen als deskundigen
inzake hun eigen problemen. Volgens de stakeholders is het wenselijk
om na grondige evaluatie geval per geval te beslissen in welke mate
kinderen, jongeren en hun familie betrokken worden bij het uittekenen
van het zorgtraject.

 Ontwikkelingsperspectief: De noden en uitdagingen van jongeren
evolueren wanneer ze jongvolwassenen worden. In welke mate kan
en wil een systeem van geestelijke gezondheidszorg zijn interventies
aanpassen aan deze verschillende ontwikkelingsfasen?

 Benadering doelgroep vs populatiegroep:
evenwicht te vinden tussen het helpen van jongeren met
diagnosticeerbare aandoeningen, en een ‘bredere benadering van de
volksgezondheid' met strategieën voor de bevordering van de mentale
gezondheid, preventieve acties, vroegtijdige opspor
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vaardigheden op het vlak van geestelijke gezondheidszorg bij de niet-

Geen duidelijke overkoepelende visie
kinderen niet mogen worden beschouwd

(één van de argumenten voor een aparte visie,
beleid en plan voor GGZ voor kinderen en jongeren), zijn er tal van andere

helemaal geen consensus is. Omdat er geen
duidelijk beeld is van de doelstellingen van het systeem, wordt het
aangedreven door de belangen van de instellingen eerder dan door de

ontmoetingen kwamen vier belangrijke
oor een visie over GGZ voor kinderen en jongeren naar

: Richt het systeem zich uitsluitend op het kind of ook op de
ruimere maatschappelijke context van het kind (bijv. familie, school en
gemeenschap)? Het bestaande systeem houdt onvoldoende rekening

gestuuurde’ zorg tot dogma
verheffen, is zinloos volgens de stakeholders. Het is vaak moeilijk om
kinderen en jongeren (of hun familie) te beschouwen als deskundigen

eigen problemen. Volgens de stakeholders is het wenselijk
om na grondige evaluatie geval per geval te beslissen in welke mate
kinderen, jongeren en hun familie betrokken worden bij het uittekenen

uitdagingen van jongeren
evolueren wanneer ze jongvolwassenen worden. In welke mate kan
en wil een systeem van geestelijke gezondheidszorg zijn interventies
aanpassen aan deze verschillende ontwikkelingsfasen?

Benadering doelgroep vs populatiegroep: Het is nodig om een
evenwicht te vinden tussen het helpen van jongeren met
diagnosticeerbare aandoeningen, en een ‘bredere benadering van de
volksgezondheid' met strategieën voor de bevordering van de mentale
gezondheid, preventieve acties, vroegtijdige opsporing en interventie.

2.4. Ontbreken van een transparant evaluatiekader
Omdat een duidelijke visie en doelstellingen ontbreken, zijn er ook geen
duidelijk omlijnde uitkomsten die worden nagestreefd. Dit is nochtans, met
het oog op beter resultaten, nodig om een G
dienstverlening verder gericht te kunnen uitbouwen.
ontbreken, of zijn ongeschikt. De bestaande systemen (bijv. RMP/MPG)
verhogen de administratieve last van de zorgverleners, maar worden
nauwelijks of helemaal niet geb
kwaliteitsverbetering, noch op het niveau van het systeem, noch op het
niveau van de dienstverlening.

De diagnostische analyse van GGZ voor kinderen en jongeren: een
zogenaamd ‘wicked problem’ (netelig probleem)

Er bestond een ruime consensus bij de stakeholders over de
problematische toestand waarin de GGZ
zich bevindt. Er werden verschillende probleemgebieden geïdentificeerd
(zie hierboven 2.1- 2.4), zoals lange wachtlijsten,
een gebrek aan een duidelijk overkoepelende visie en een transparant
evaluatiekader. De problemen hangen duidelijk onderling samen en het
systeem lijdt aan versnippering, inefficiëntie en suboptimale zorg.

Terwijl de laatste jaren veel vernieuwende lokale initiatieven van beneden
af werden genomen, slaagde het systeem van de kinder
zijn geheel er niet in zich aan te passen. Deze mislukkingen uit het
verleden hebben geleid tot wantrouwen tussen actoren en sectoren en
ongeloof in de wil tot verandering van de andere partij.

Toch was er bij de stakeholders een sterke weerstand tegen top
formalisering en controle. Er bestaat dus dualiteit tussen de sterke
voorkeur voor een bottom-up benadering, en de moeilijkheid om e
samenwerkingsinitiatieven tot stand te brengen.

De globale conclusie van de diagnostische analyse is dat de GGZKJ
sector wordt geconfronteerd met een netelig probleem dat resulteert in een
'lock-in'-toestand. Het is duidelijk dat snelle oplossin
termijn niet zullen volstaan om het probleem te verhelpen.
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Ontbreken van een transparant evaluatiekader
Omdat een duidelijke visie en doelstellingen ontbreken, zijn er ook geen
duidelijk omlijnde uitkomsten die worden nagestreefd. Dit is nochtans, met
het oog op beter resultaten, nodig om een GGZKJ-systeem en de
dienstverlening verder gericht te kunnen uitbouwen. Evaluatiemethoden

De bestaande systemen (bijv. RMP/MPG)
verhogen de administratieve last van de zorgverleners, maar worden
nauwelijks of helemaal niet gebruikt bij besluitvorming en
kwaliteitsverbetering, noch op het niveau van het systeem, noch op het

De diagnostische analyse van GGZ voor kinderen en jongeren: een
zogenaamd ‘wicked problem’ (netelig probleem) - zie ook Figuur 2

Er bestond een ruime consensus bij de stakeholders over de
problematische toestand waarin de GGZ-sector voor kinderen en jongeren
zich bevindt. Er werden verschillende probleemgebieden geïdentificeerd

2.4), zoals lange wachtlijsten, een groeiende vraag,
een gebrek aan een duidelijk overkoepelende visie en een transparant
evaluatiekader. De problemen hangen duidelijk onderling samen en het
systeem lijdt aan versnippering, inefficiëntie en suboptimale zorg.

l vernieuwende lokale initiatieven van beneden
af werden genomen, slaagde het systeem van de kinder- en jeugd GGZ in
zijn geheel er niet in zich aan te passen. Deze mislukkingen uit het
verleden hebben geleid tot wantrouwen tussen actoren en sectoren en

geloof in de wil tot verandering van de andere partij.

Toch was er bij de stakeholders een sterke weerstand tegen top-down
formalisering en controle. Er bestaat dus dualiteit tussen de sterke

up benadering, en de moeilijkheid om effectieve
samenwerkingsinitiatieven tot stand te brengen.

De globale conclusie van de diagnostische analyse is dat de GGZKJ-
sector wordt geconfronteerd met een netelig probleem dat resulteert in een

Het is duidelijk dat snelle oplossingen op korte
termijn niet zullen volstaan om het probleem te verhelpen.
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Figuur 2: De GGZ voor kinderen en jongeren: een netelig probleem
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De GGZ voor kinderen en jongeren: een netelig probleem 3. WAT MOET EEN IDEAAL
VOOR KINDEREN EN JON
KUNNEN BIEDEN?

3.1. Root definitie of doel
In deze rubriek beschrijven we de ontwikkeling van een root definitie voor
een hervorming van de Belgische GGZKJ
activiteiten die nodig zijn om het doel van een dergelijk systeem te
bereiken(d.i. activiteitenmodel). Beide methoden zijn ontleen
Systems Methodology".

Een root definitie legt de missie van een bepaalde organisatie niet vast
maar drukt het doel uit van een geïdealiseerd systeem dat organisatorisch
kan worden verwezenlijkt op veel verschillende manieren en door de
betrokkenheid van talrijke actoren. Het is een beschrijving van de unieke
bijdrage (het 'doel') dat het systeem moet leveren:

Een systeem dat eigendom is van O en wordt beheerd door A, om X bij Y
uit te voeren voor klanten C om Z te bereiken binnen de beperking

Actoren A: mensen en organisaties die betrokken zijn bij het werkelijk
implementeren van het doel van het systeem.

Eigenaar O: actor(en) die in staat is (zijn) om het systeem te wijzigen of
stop te zetten en waarvan men dus kan zeggen dat ze er eigenaar van
zijn.

Omgevingsbeperkingen E: externe omstandigheden die de werking van
het systeem beïnvloeden,

De Y-elementen specificeren hoe dit doel wordt gerealiseerd. Bijkomende
kwalificaties zorgen voor een ruimere kadrering van het basisdoel.
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WAT MOET EEN IDEAAL GGZ-SYSTEEM
VOOR KINDEREN EN JONGEREN
KUNNEN BIEDEN?

schrijven we de ontwikkeling van een root definitie voor
een hervorming van de Belgische GGZKJ-sector, evenals de functionele
activiteiten die nodig zijn om het doel van een dergelijk systeem te
bereiken(d.i. activiteitenmodel). Beide methoden zijn ontleend aan de "Soft

legt de missie van een bepaalde organisatie niet vast
uit van een geïdealiseerd systeem dat organisatorisch

kan worden verwezenlijkt op veel verschillende manieren en door de
kkenheid van talrijke actoren. Het is een beschrijving van de unieke

bijdrage (het 'doel') dat het systeem moet leveren:

Een systeem dat eigendom is van O en wordt beheerd door A, om X bij Y
uit te voeren voor klanten C om Z te bereiken binnen de beperkingen E"

12

Actoren A: mensen en organisaties die betrokken zijn bij het werkelijk
implementeren van het doel van het systeem.

Eigenaar O: actor(en) die in staat is (zijn) om het systeem te wijzigen of
stop te zetten en waarvan men dus kan zeggen dat ze er eigenaar van

Omgevingsbeperkingen E: externe omstandigheden die de werking van

dit doel wordt gerealiseerd. Bijkomende
gen voor een ruimere kadrering van het basisdoel.
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De root definitie en het activiteitenmodel (beschreven in de volgende
rubriek) zijn gebaseerd op inzichten afkomstig van:

 De diagnostische analyse (knelpunten en wrijvingspunten in het
bestaande systeem die moeten worden vermeden);

 Inzichten afkomstig uit oplossingselementen die werden voorgesteld
door stakeholders;

 ‘Systems of care’, het dominante raamwerk in de literatuur over
organisatorische vormen in GGZ voor kinderen en jongeren

 Andere KCE-rapporten binnen dit onderzoeksgebied
 Het NRZV/CNEH-advies

13
;

 Diepgaande gesprekken met stakeholders (zie we
rapport: 4.5 en 4.6)

3.1.1. Kerndoelstelling van het toekomstige GGZ
kinderen en jongeren in België

"Het kinder- en jeugd GGZ-systeem biedt een heel gamma
dienstverleningen (X) voor kinderen en jongeren met geestelijke
gezondheidsproblemen, of voor kinderen en jongeren met risico daarop,
en hun families (C), om deze jongeren te helpen hun welzijn en hun
ontwikkelingspotentieel te verhogen, thuis, op school, in de gemeenschap
en doorheen hun levensloop (Z)."

Een heel gamma dienstverleningen (X), …

De verleende diensten omvatten promotie, preventie, 'zorg
en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dit uitgebreide doel van
de diensten van de GGZ voor kinderen en jongeren is in overeenstemming
met de literatuur

2, 14
, het NRZV/CNEH-advies

13
en wordt ondersteund door

de stakeholders (wetenschappelijk rapport rubrieken 4.1.1 and 4.1.2).

… geleverd door talrijke verschillende actoren
de gezondheidszorg, …

De manier waarop het toekomstige kind- en jeugd GGZ
worden georganiseerd behoort niet tot de root definitie. De algemene
doeleinden die samengevat worden door de root definitie moeten echter
worden gerealiseerd door de bijdragen van veel verschillende actoren,
zorgverleners en andere partijen (geestelijke gezondheidszorg, sociale
diensten, opleiding, somatische zorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg,
justitie, andere partijen).

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

De root definitie en het activiteitenmodel (beschreven in de volgende
inzichten afkomstig van:

De diagnostische analyse (knelpunten en wrijvingspunten in het
e moeten worden vermeden);

Inzichten afkomstig uit oplossingselementen die werden voorgesteld

‘Systems of care’, het dominante raamwerk in de literatuur over
organisatorische vormen in GGZ voor kinderen en jongeren

9
;

rapporten binnen dit onderzoeksgebied
10, 11

;

Diepgaande gesprekken met stakeholders (zie wetenschappelijk

Kerndoelstelling van het toekomstige GGZ-systeem voor

systeem biedt een heel gamma
dienstverleningen (X) voor kinderen en jongeren met geestelijke

emen, of voor kinderen en jongeren met risico daarop,
en hun families (C), om deze jongeren te helpen hun welzijn en hun
ontwikkelingspotentieel te verhogen, thuis, op school, in de gemeenschap

De verleende diensten omvatten promotie, preventie, 'zorg-georiënteerde'
en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Dit uitgebreide doel van
de diensten van de GGZ voor kinderen en jongeren is in overeenstemming

en wordt ondersteund door
de stakeholders (wetenschappelijk rapport rubrieken 4.1.1 and 4.1.2).

… geleverd door talrijke verschillende actoren (A), binnen en buiten

en jeugd GGZ-systeem zal
worden georganiseerd behoort niet tot de root definitie. De algemene
doeleinden die samengevat worden door de root definitie moeten echter

erealiseerd door de bijdragen van veel verschillende actoren,
zorgverleners en andere partijen (geestelijke gezondheidszorg, sociale
diensten, opleiding, somatische zorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg,

… met gedeeld eigenaarschap (O), …

Het toekomstige kind- en jeugd GGZ
zowel de federale overheid als de Gewesten en de Gemeenschappen.

… maar binnen bepaalde beperkingen (E), …

Uit de bestaande literatuur en documenten, komt naar voren da
beperkt budget en aanzienlijke institutionele en sectorale versnippering
omstandigheden zijn die een belangrijke invloed zullen blijven uitoefenen
op de GGZ-sector voor kinderen en jongeren.

… voor alle kinderen, hun familie en omgeving (C), …

Het GGZKJ-systeem zou alle kinderen moeten helpen bij het ontwikkelen
van hun psychosociale vaardigheden, terwijl de kerndoelstelling (zorg
verlenen) wordt toegespitst op kinderen met problemen. Een beslissing
over een verdeelsleutel bij de toewijzing van midd
bevolking versus jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen is een
beleidskeuze.

Het is daarnaast ook wenselijk om de familie en de omgeving waarin het
kind functioneert (d.w.z. school en gemeenschap) sterker te betrekken. De
stakeholders wijzen erop dat de relatie tussen kinderen en hun families
niet altijd zonder conflicten en complicaties verloopt. Zo kan, bijvoorbeeld,
het gezinsleven verstoord zijn of juist een deel zijn van het probleem van
de jongere. Daarom stelden zij voor
gestuurde zorg, een prominent aspect uit de 'Systems of care'
benadering

14
) niet te behouden als een apart element in de root definitie.

… om hen te helpen beter te functioneren, nu en in de toekomst (Z).

Het uiteindelijke doel van de diensten die aan deze jongeren worden
verleend, is het verhogen van hun welz
doorheen hun levensloop. Dat wil echter niet zeggen dat klinische
uitkomsten niet belangrijk zijn. Maar de stakeholders stonden weigerachtig
tegenover het gebruik van een te 'functionalistische' taal om naar deze
uitkomsten te verwijzen. Ze benadrukten het belang van 'welzijn' en
'ontwikkeling'. Dit stemt overeen met de definitie van de 'Systems of care'
benadering

14
evenals met het NRZV/CNEH

'herstel of integratie' en de 'maximaal bereikbare deelname aan de
maatschappij' het uiteindelijke doel van de zorg moet zijn.

11

aarschap (O), …

en jeugd GGZ-systeem kan gemandateerd zijn door
zowel de federale overheid als de Gewesten en de Gemeenschappen.

… maar binnen bepaalde beperkingen (E), …

Uit de bestaande literatuur en documenten, komt naar voren dat een
beperkt budget en aanzienlijke institutionele en sectorale versnippering
omstandigheden zijn die een belangrijke invloed zullen blijven uitoefenen

sector voor kinderen en jongeren.

… voor alle kinderen, hun familie en omgeving (C), …

kinderen moeten helpen bij het ontwikkelen
van hun psychosociale vaardigheden, terwijl de kerndoelstelling (zorg
verlenen) wordt toegespitst op kinderen met problemen. Een beslissing
over een verdeelsleutel bij de toewijzing van middelen aan de algemene
bevolking versus jongeren met geestelijke gezondheidsproblemen is een

Het is daarnaast ook wenselijk om de familie en de omgeving waarin het
kind functioneert (d.w.z. school en gemeenschap) sterker te betrekken. De

holders wijzen erop dat de relatie tussen kinderen en hun families
niet altijd zonder conflicten en complicaties verloopt. Zo kan, bijvoorbeeld,
het gezinsleven verstoord zijn of juist een deel zijn van het probleem van
de jongere. Daarom stelden zij voor om de term 'family-driven' (familie-
gestuurde zorg, een prominent aspect uit de 'Systems of care' -

) niet te behouden als een apart element in de root definitie.

… om hen te helpen beter te functioneren, nu en in de toekomst (Z).

Het uiteindelijke doel van de diensten die aan deze jongeren worden
verleend, is het verhogen van hun welzijn en hun ontwikkelingspotentieel,
doorheen hun levensloop. Dat wil echter niet zeggen dat klinische
uitkomsten niet belangrijk zijn. Maar de stakeholders stonden weigerachtig
tegenover het gebruik van een te 'functionalistische' taal om naar deze

ten te verwijzen. Ze benadrukten het belang van 'welzijn' en
'ontwikkeling'. Dit stemt overeen met de definitie van de 'Systems of care' -

evenals met het NRZV/CNEH-advies
13

dat verklaart dat
en de 'maximaal bereikbare deelname aan de

maatschappij' het uiteindelijke doel van de zorg moet zijn.
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3.1.2. Negen bijkomende kwalificaties die specificeren hoe het
systeem zou moeten functioneren (Y)

Op ethische waarden gebaseerd

Professionele zorgverleners hebben nood aan duidelijke ethische
richtlijnen om de spanningen en de dilemma's rond het kind te navigeren.
Deze waarden zijn een noodzakelijke (maar ontoereikende) voorwaarde
om bij te dragen tot het welzijn en de ontwikkeling van jongeren. De
'Systems of care'-benadering legt de nadruk op sterke basiswaarden die
verankerd zitten in de rechten van het kind. Toegankelijkheid en
personalisering van dienstverlening en het mondig maken van kinderen en
families om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen
worden beklemtoond.

14
Het NRZV/CNEH-advies benadrukt eveneens het

belang van het toegankelijke karakter van de zorg, maar is meer
terughoudend over de rol van de familie.

13

Professionele ondersteuning

Het definiëren van de scope van de GGZ-sector voor kinderen en jongeren
buiten de gespecialiseerde zorg en het meer benadrukken van de thuis
gemeenschapszorg, betekent echter niet dat eender wie zomaar kan
worden aangeduid als zorgverlener. Tijdens de rondetafelg
aangevoerd dat zorgverlening in de ruime betekenis van het woord steeds
in alle omstandigheden moet worden gekoppeld aan de vereiste expertise.
Het NRZV/CNEH- advies wijdt een apart hoofdstuk aan de steeds groter
wordende kloof in competenties en raadt aan om welzijnswerk te belonen
en zorgverleners en opvoedkundigen in aangrenzende sectoren te
steunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden op het vlak van
geestelijke gezondheidszorg.

13

Evidence-based

De evidence-based praktijk wordt benadrukt als een belangrijke waarde in
de internationale literatuur over GGZ voor kinderen en jongeren.
zijn innovatieve programma's, diensten en zorgprogramma's die hun
waarde nog niet bewezen hebben, maar die erg veelbelovend zijn en/of
waarvan wordt verwacht dat ze zullen helpen bij het bereiken van de
uitkomsten die belangrijk zijn voor kinderen, jongeren en hun familie
term evidence-based moet voldoende ruimte en ondersteuning bieden
(bijv. onderzoeksprogramma's) voor deze veelbelovende benaderingen. Er

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Negen bijkomende kwalificaties die specificeren hoe het
(Y)

ebben nood aan duidelijke ethische
richtlijnen om de spanningen en de dilemma's rond het kind te navigeren.
Deze waarden zijn een noodzakelijke (maar ontoereikende) voorwaarde
om bij te dragen tot het welzijn en de ontwikkeling van jongeren. De

benadering legt de nadruk op sterke basiswaarden die
verankerd zitten in de rechten van het kind. Toegankelijkheid en
personalisering van dienstverlening en het mondig maken van kinderen en
families om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun eigen zorgtraject,

advies benadrukt eveneens het
het toegankelijke karakter van de zorg, maar is meer

sector voor kinderen en jongeren
buiten de gespecialiseerde zorg en het meer benadrukken van de thuis- en
gemeenschapszorg, betekent echter niet dat eender wie zomaar kan
worden aangeduid als zorgverlener. Tijdens de rondetafelgesprekken werd
aangevoerd dat zorgverlening in de ruime betekenis van het woord steeds
in alle omstandigheden moet worden gekoppeld aan de vereiste expertise.

advies wijdt een apart hoofdstuk aan de steeds groter
es en raadt aan om welzijnswerk te belonen

en zorgverleners en opvoedkundigen in aangrenzende sectoren te
steunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden op het vlak van

based praktijk wordt benadrukt als een belangrijke waarde in
de internationale literatuur over GGZ voor kinderen en jongeren.

14, 15
Er

programma's, diensten en zorgprogramma's die hun
waarde nog niet bewezen hebben, maar die erg veelbelovend zijn en/of
waarvan wordt verwacht dat ze zullen helpen bij het bereiken van de
uitkomsten die belangrijk zijn voor kinderen, jongeren en hun families. De

based moet voldoende ruimte en ondersteuning bieden
(bijv. onderzoeksprogramma's) voor deze veelbelovende benaderingen. Er

is immers een vrees bij de stakeholders dat het potentieel voor innovatie
ondermijnd zal worden door de vereiste
wetenschappelijk gevalideerde protocollen te houden.

Gecoördineerd

Versnippering werd geïdentificeerd als één van de kernproblemen die de
efficiëntie en effectiviteit van het GGZ
in België, maar ook in andere landen, ondermijnt.
verbeterde 'coördinatie' één van de sleutelvereisten is voor het
toekomstige systeem. Dit wordt ondersteund door de stakeholders, de
internationale literatuur en de ‘best practices’ in andere landen
NRZV/CNEH -advies pleit voor meer effectieve samenwerking tussen
residentiële en ambulante diensten. Het stelt ook een be
en externe liaisonfunctie voor om coördinatie naar andere zorgdomeinen
te verzekeren.

13

De uitbouw van netwerken

Zorgnetwerken zijn (meestal) regionaal gedefinieerde clusters van
verschillende zorgverleners - van basis jeugdzorg tot gespecialiseerde,
residentiële faciliteiten- die hun activiteiten coördineren ter ondersteuning
van één of meer zorgtrajecten. Netwerken s
rol bij de hervorming van de sector van de geestelijke gezondheidszorg
voor volwassenen (deze concepten werden wettelijk vastgelegd in art. 11
van de Ziekenhuiswet).

3

Gepersonaliseerd

De ‘Systems of care’-benadering pleit voor
van zorgverlening, vooral voor jongeren met complexe uitdagingen op het
vlak van geestelijke gezondheidszorg.
ondersteunende diensten uit de normale leefomgeving van het kind, basis
jeugdzorg en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg samen in
flexibele en klantgerichte groeperingen.
voor een benadering die zich richt op de verschillende componenten uit de
omgeving van het kind op basis van een geïndividualiseerd zorgplan.
stakeholders spraken hun bezorgdheid uit over het feit dat de zorg vaak op
een ‘ad hoc’ manier wordt gestuurd door de beschikbare capaciteit en
diensten eerder dan door de noden van de jongere en diens familie.
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is immers een vrees bij de stakeholders dat het potentieel voor innovatie
ondermijnd zal worden door de vereiste om zich strikt aan
wetenschappelijk gevalideerde protocollen te houden.

Versnippering werd geïdentificeerd als één van de kernproblemen die de
efficiëntie en effectiviteit van het GGZ-systeem voor kinderen en jongeren

andere landen, ondermijnt.
9

Vandaar dat een
verbeterde 'coördinatie' één van de sleutelvereisten is voor het
toekomstige systeem. Dit wordt ondersteund door de stakeholders, de

nale literatuur en de ‘best practices’ in andere landen
9
. Ook het

advies pleit voor meer effectieve samenwerking tussen
residentiële en ambulante diensten. Het stelt ook een belangrijke 'consult-
en externe liaisonfunctie voor om coördinatie naar andere zorgdomeinen

rgnetwerken zijn (meestal) regionaal gedefinieerde clusters van
van basis jeugdzorg tot gespecialiseerde,

die hun activiteiten coördineren ter ondersteuning
van één of meer zorgtrajecten. Netwerken speelden ook een prominente
rol bij de hervorming van de sector van de geestelijke gezondheidszorg
voor volwassenen (deze concepten werden wettelijk vastgelegd in art. 11

benadering pleit voor een gepersonaliseerde manier
van zorgverlening, vooral voor jongeren met complexe uitdagingen op het
vlak van geestelijke gezondheidszorg.

14
‘Wraparound’ brengt

ondersteunende diensten uit de normale leefomgeving van het kind, basis
jeugdzorg en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg samen in
flexibele en klantgerichte groeperingen.

9,14
Het NRZV/CNEH-advies pleit

voor een benadering die zich richt op de verschillende componenten uit de
d op basis van een geïndividualiseerd zorgplan.

13
De

stakeholders spraken hun bezorgdheid uit over het feit dat de zorg vaak op
hoc’ manier wordt gestuurd door de beschikbare capaciteit en

diensten eerder dan door de noden van de jongere en diens familie.
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Aangepast aan de ontwikkelingsfase

Stakeholders raden aan om de ontwikkelingsfase waarin de jongere zich
bevindt op te nemen in het uitwerken van een GGZ
en jongeren (zie hierboven).

Cultureel aangepast

Zorgverleners moeten de patiënt in zijn/haar eigen taal kunnen
aanspreken en rekening houden met culturele gevoeligheden. Dit is een
sleutelelement uit de 'Systems of care'-benadering.

Verleend in de minst restrictieve omgeving mogelijk

Diensten worden verleend in de minst restrictieve, klinisch
gerechtvaardigde omgeving mogelijk. Dit basisprincipe van de ‘Systems of
care’-benadering

14
werd ondersteund door de stakeholders. Het

NRZV/CNEH- advies ondersteunt dit eveneens wanneer het pleit voor een
verschuiving van het zwaartepunt van de zorg van de residentiële naar de
ambulante faciliteiten.

13

3.1.3. Uitgebreide root definitie

In het licht van deze kwalificaties kan de root definitie nu als volgt worden
weergegeven:

Het kinder- en jeugd GGZ-systeem is een hele reeks op ethische waarden
gebaseerde, professioneel ondersteunde en evidence
dienstverlening voor kinderen en jongeren met geestelijke
gezondheidsproblemen, of voor kinderen en jongeren met risico daarop,
en hun leefomgeving. Deze diensten worden verleend op een
gecoördineerde manier, aangepast aan hun persoonlijke ontwikkeling en
culturele noden, in de minst restrictieve omgeving die mogelijk en klinisch
aanvaardbaar is, om deze jongeren te helpen hun welzijn e
ontwikkelingspotentieel te verhogen, thuis, op school, in de gemeenschap
en doorheen hun levensloop."

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

takeholders raden aan om de ontwikkelingsfase waarin de jongere zich
n het uitwerken van een GGZ-systeem voor kinderen

Zorgverleners moeten de patiënt in zijn/haar eigen taal kunnen
aanspreken en rekening houden met culturele gevoeligheden. Dit is een

benadering.
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Verleend in de minst restrictieve omgeving mogelijk

n worden verleend in de minst restrictieve, klinisch
gerechtvaardigde omgeving mogelijk. Dit basisprincipe van de ‘Systems of

werd ondersteund door de stakeholders. Het
advies ondersteunt dit eveneens wanneer het pleit voor een

verschuiving van het zwaartepunt van de zorg van de residentiële naar de

In het licht van deze kwalificaties kan de root definitie nu als volgt worden

systeem is een hele reeks op ethische waarden
gebaseerde, professioneel ondersteunde en evidence-based
dienstverlening voor kinderen en jongeren met geestelijke
gezondheidsproblemen, of voor kinderen en jongeren met risico daarop,

n leefomgeving. Deze diensten worden verleend op een
gecoördineerde manier, aangepast aan hun persoonlijke ontwikkeling en
culturele noden, in de minst restrictieve omgeving die mogelijk en klinisch
aanvaardbaar is, om deze jongeren te helpen hun welzijn en hun
ontwikkelingspotentieel te verhogen, thuis, op school, in de gemeenschap

3.2. Activiteitenmodel
Op basis van deze root definitie werd het '
Dit bevat de activiteiten die nodig zijn om de doelstel
te realiseren.

Het activiteitenmodel is een synthetische voorstelling van een
werksysteem, en toont de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de
doelstellingen van het systeem te realiseren.

Het geeft geen werkelijk bestaand sy
geïdealiseerd systeem dat in staat is om de unieke bijdrage te leveren die
wordt samengevat in de root definitie. Het bestaat uit een set van
'functionele activiteiten'. Het activiteitenmodel bevat werkwoorden, geen
namen.

Het is erg waarschijnlijk dat personen die tot een hele reeks verschillende
organisaties en diensten behoren een bijdrage zullen leveren aan deze
activiteiten. Vandaar dat de grenzen die het activiteitenmodel afbakenen
niet moeten worden gezien als organisatorisc

3.2.1. Functionele modules

Het model bestaat uit 35 verschillende activiteiten, gegroepeerd in 9
functionele modules:

1. Zorg plannen, aanbieden en coördineren;

2. De toegang tot /opname in de zorg beheren;

3. Dienstverlening in een crisis/noodsituatie levere

4. Een spectrum van diensten ontwikkelen en ondersteunen;

5. Ondersteuning bieden aan families, andere zorgverleners en jongeren
als partners in de zorg;

6. Activiteiten op het vlak van preventie en van de ontwikkeling van
levensvaardigheden;

7. Vroege identificatie-activiteiten;

8. De zorgmodellen ontwikkelen en verfijnen;

9. Systeemmanagement en kwaliteitsverbetering.
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Op basis van deze root definitie werd het 'activiteitenmodel’ ontwikkeld.
Dit bevat de activiteiten die nodig zijn om de doelstel ling van het systeem

Het activiteitenmodel is een synthetische voorstelling van een
werksysteem, en toont de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de
doelstellingen van het systeem te realiseren.

Het geeft geen werkelijk bestaand systeem weer, maar wel een
geïdealiseerd systeem dat in staat is om de unieke bijdrage te leveren die
wordt samengevat in de root definitie. Het bestaat uit een set van
'functionele activiteiten'. Het activiteitenmodel bevat werkwoorden, geen

erg waarschijnlijk dat personen die tot een hele reeks verschillende
organisaties en diensten behoren een bijdrage zullen leveren aan deze
activiteiten. Vandaar dat de grenzen die het activiteitenmodel afbakenen
niet moeten worden gezien als organisatorische grenzen.

Het model bestaat uit 35 verschillende activiteiten, gegroepeerd in 9

Zorg plannen, aanbieden en coördineren;

De toegang tot /opname in de zorg beheren;

Dienstverlening in een crisis/noodsituatie leveren;

Een spectrum van diensten ontwikkelen en ondersteunen;

Ondersteuning bieden aan families, andere zorgverleners en jongeren

Activiteiten op het vlak van preventie en van de ontwikkeling van

activiteiten;

De zorgmodellen ontwikkelen en verfijnen;

Systeemmanagement en kwaliteitsverbetering.
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Module 1 - Zorg plannen, aanbieden en coördineren

De kernmodule van het GGZ-systeem voor kinderen en jongeren is het
verlenen van diensten. De module geeft niet de soort, plaats of uitvoerder
van de diensten aan. Er zijn 5 activiteiten die deel uitmaken van deze
module:

 Ontwikkelen/herzien van het gepersonalisserde zorgplan
eenvoudige behandeling zal deze activiteit niet veel tijd of middelen
vergen. In meer complexere gevallen die bijv. een 'wraparound'
benadering vereisen, zal dit meer inspanningen vergen.

 Diensten en ondersteuning verlenen
dienstverlening): Deze kunnen eenvoudig en van korte duur zijn, ofwel
gecompliceerd en van langere duur. Diensten kunnen worden
verleend in de thuisomgeving, jeugdzorg, ambulante centra, of in
gespecialiseerde faciliteiten in psychiatrische ziekenhuizen. Idealiter
zullen deze diensten gemakkelijk toegankelijk zijn, gepersonaliseerd,
aangepast aan de culturele noden en worden verleend in de minst
restrictieve omgeving mogelijk.

 Zorgen voor coordinatie van de zorgen
diensten binnen en buiten de sector van de geestelijke
gezondheidszorg is een vereiste die is opgenomen in de ro
Vandaar dat hieraan middelen moeten worden toegekend.

 De vooruitgang surveilleren en evalueren
zorgdiensten aan jongeren en hun families moet worden
gecontroleerd op doeltreffendheid. Deze activiteit genereert een
noodzakelijk feedbacksignaal dat professionele zorgverleners en
jongeren/familie een basis biedt om te beslissen over de aard en de
uitgebreidheid van het zorgtraject.

 IT-ondersteuning & gegevensverzameling ontwikkelen
Coördinatie, controle en evaluatie zullen afhangen van ten minste één
of andere vorm van informatiebeheer.
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Zorg plannen, aanbieden en coördineren

systeem voor kinderen en jongeren is het
t niet de soort, plaats of uitvoerder

Er zijn 5 activiteiten die deel uitmaken van deze

Ontwikkelen/herzien van het gepersonalisserde zorgplan : Bij een
eenvoudige behandeling zal deze activiteit niet veel tijd of middelen

n. In meer complexere gevallen die bijv. een 'wraparound'-
benadering vereisen, zal dit meer inspanningen vergen.

Diensten en ondersteuning verlenen (bv. effectieve
dienstverlening): Deze kunnen eenvoudig en van korte duur zijn, ofwel

langere duur. Diensten kunnen worden
verleend in de thuisomgeving, jeugdzorg, ambulante centra, of in
gespecialiseerde faciliteiten in psychiatrische ziekenhuizen. Idealiter
zullen deze diensten gemakkelijk toegankelijk zijn, gepersonaliseerd,

an de culturele noden en worden verleend in de minst

Zorgen voor coordinatie van de zorgen: Het coördineren van
diensten binnen en buiten de sector van de geestelijke
gezondheidszorg is een vereiste die is opgenomen in de root definitie.
Vandaar dat hieraan middelen moeten worden toegekend.

De vooruitgang surveilleren en evalueren: Het verlenen van
zorgdiensten aan jongeren en hun families moet worden
gecontroleerd op doeltreffendheid. Deze activiteit genereert een

elijk feedbacksignaal dat professionele zorgverleners en
jongeren/familie een basis biedt om te beslissen over de aard en de

ondersteuning & gegevensverzameling ontwikkelen :
afhangen van ten minste één

Module 2 – Toegang tot/ opname in de zorg beheren

Er is een functionele module die de toegang van kinderen en jongeren tot
het zorgsysteem beheert. Deze module wordt ondersteund door 4
verschillende activiteiten:

 De verwijzingen filteren: Kinderen en jongeren kunnen geestelijke
gezondheidszorg zoeken via verschillende kanalen (urgentie
crisisfaciliteiten, scholen, huisartsen, kinderartsen, enz.). Via welk
kanaal ze ook komen, ze moeten
worden gescreend op basis van een goedgekeurd protocol.

 De verwijzingen aanvaarden en registreren
uitmaken of de jongere kan worden toegelaten tot de geestelijke
gezondheidszorg. Indien ja, zal de persoon w
dit een centrale registratie is of niet, wordt niet gespecificeerd in het
activiteitenmodel.

 De intensiteit van de vereiste zorg vaststellen
registratie moet worden beoordeeld welke zorgintensiteit nodig is.

 Jongeren/familie in contact brengen met dienstverlening en
ondersteuning: Afhankelijk van de beoordeling van de vereiste
zorgintensiteit, zal het kind/de jongere in contact worden gebracht met
de aangewezen diensten. Deze activiteit sluit dan aan op de activit
'ontwikkelen/herzien van zorgplan' die deel uitmaakt van de
zorgmodule ‘Zorg plannen, aanbieden en coördineren’.

De twee hierboven besproken modules vormen de
zorgverlening in het GGZ-systeem voor kinderen en jongeren
moeten echter worden aangevuld met andere functionele modules zodat
het systeem kan werken in overeenstemming met de doelstellingen en de
vereisten opgenomen in de root definitie.
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kanaal ze ook komen, ze moeten bij de toegang tot het systeem
worden gescreend op basis van een goedgekeurd protocol.

De verwijzingen aanvaarden en registreren: De screening zal
uitmaken of de jongere kan worden toegelaten tot de geestelijke
gezondheidszorg. Indien ja, zal de persoon worden geregistreerd. Of
dit een centrale registratie is of niet, wordt niet gespecificeerd in het
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: Afhankelijk van de beoordeling van de vereiste

zorgintensiteit, zal het kind/de jongere in contact worden gebracht met
de aangewezen diensten. Deze activiteit sluit dan aan op de activiteit
'ontwikkelen/herzien van zorgplan' die deel uitmaakt van de
zorgmodule ‘Zorg plannen, aanbieden en coördineren’.

De twee hierboven besproken modules vormen de ruggengraat van
systeem voor kinderen en jongeren. Ze

r worden aangevuld met andere functionele modules zodat
het systeem kan werken in overeenstemming met de doelstellingen en de
vereisten opgenomen in de root definitie.
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Figuur 3: Activiteitenmodel
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Module 3 – Dienstverlening in een crisis/noodsituatie l

Het gebrek aan capaciteit voor zorgverlening in crisis/noodsituaties werd in
de diagnostische analyse aangeduid als een acuut probleem. Ook het
NRZV/CNEH-advies beveelt aan om meer hulpmiddelen toe te wijzen aan
deze functie.

13
Twee activiteiten zijn opgenomen in het activiteitenmodel:

 Hulverlening bieden in crisis/ noodsituaties
specificeert niet hoe en waar deze diensten moeten worden verleend
(bijv. mobiele teams of gespecialiseerde eenheden in centra voor
geestelijke gezondheidszorg of psychiatrische ziekenhuizen).

 In contact brengen met diensverlening en ondersteuning
liaisonfunctie die aansluit op de module 'toegang beheren'.

Module 4 – Een spectrum van diensten ontwikkelen en
ondersteunen

Eén van de problemen van het huidige systeem is dat het dienstenaanbod
te beperkt is en teveel steunt op de residentiële infrastructuren. ‘Systems
of care’ beveelt aan om de klinische en poliklinische dienstverlening aan te
vullen door ondersteunende diensten voor jongeren en families in de
normale leefomgeving.

14
Het NRZV/CNEH-advies stelt een verschuiving

voor naar ambulante diensten.
13

Welke mix van dienstverlening en welk
netwerk van zorgverleners ook als adequaat worden beschouwd in een
bepaald (geografisch)gebied, mensen moeten tijd en inspanningen leveren
om dit te ontwikkelen en te ondersteunen. De module bestaat uit 3
activiteiten:

 Een netwerk van dienstverleners ontwikkelen

 De huidige diensteninfrastructuur evalueren
alternatieve zorg berust op een gap-analyse tussen de aard en
kwaliteit van de zorg en de infrastructuren die al aanwezig zijn in de
regio en de aard van de vraag naar zorgverlening.

 Het netwerk van zorgverstrekkers opleidingen in ‘evidence
based’ praktijkvoering: Zorgverlening moet kunnen steunen op
professionele ondersteuning, en dit vereist opleiding.
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De module bestaat uit 3

Een netwerk van dienstverleners ontwikkelen.

De huidige diensteninfrastructuur evalueren: De ontwikkeling van
analyse tussen de aard en

kwaliteit van de zorg en de infrastructuren die al aanwezig zijn in de
io en de aard van de vraag naar zorgverlening.

Het netwerk van zorgverstrekkers opleidingen in ‘evidence-
: Zorgverlening moet kunnen steunen op

professionele ondersteuning, en dit vereist opleiding.

Module 5 – Ondersteuning bieden aa
partners in de zorg

Een zorgsysteem dat de familie centraal stelt steunt op een actieve
rol van die families en andere zorgverleners bij het uitwerken van
het zorgtraject. De module bestaat uit 2 activiteiten:

 Formele en informele ondersteuning verlenen
worden ondersteund met informatie, coaching, steun van
gelijkgestemden, ‘respite care’ en andere formele en informele
diensten om deze rol op zich te nemen.

 Pleitbezorger van kinderen en hun familie voorzien
pleidooi ten gunste van kinderen/jongeren met geestelijke
gezondheidsproblemen en hun familie is nodig om ondersteunende
dienstverlening te ontwikkelen.

Module 6 – Activiteiten op het vlak van preventie en van de
ontwikkeling van levensvaardighe

Er werd aangetoond dat preventieve programma's of vroegtijdige
interventies in scholen een positief effect hebben op de preventie van
angststoornissen en de ontwikkeling van zelfvertrouwen.
‘Systems of care’-benadering

14
kent een centrale rol toe aan preventie,

net zoals het NRZV/CNEH- advies.
levensvaardigheden' in het activiteitenmodel bestaat uit 4 activiteiten.

 Ontplooien van preventieve activiteiten:
preventie waarmee tal van verschillende tussenkomsten in
verschillende omgevingen kunnen worden geassocieerd.

 Geestelijke gezondheid in scholen promoten:
zich vooral op onderwijzers en kinderen in scholen.

 De levensvaardigheden van jongeren en hun familie versterken:
Een veeleisender leven met meer stress in de moderne maatschappij
(druk om te presteren, alomtegenwoordige technologie,
consumptiementaliteit, enz.) vereist aangepas
van zowel kinderen als families.
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Een zorgsysteem dat de familie centraal stelt steunt op een actieve
rol van die families en andere zorgverleners bij het uitwerken van

De module bestaat uit 2 activiteiten:

le ondersteuning verlenen: Families moeten
worden ondersteund met informatie, coaching, steun van
gelijkgestemden, ‘respite care’ en andere formele en informele
diensten om deze rol op zich te nemen.

Pleitbezorger van kinderen en hun familie voorzien : Een krachtig
pleidooi ten gunste van kinderen/jongeren met geestelijke
gezondheidsproblemen en hun familie is nodig om ondersteunende
dienstverlening te ontwikkelen.

Activiteiten op het vlak van preventie en van de
ontwikkeling van levensvaardigheden;

Er werd aangetoond dat preventieve programma's of vroegtijdige
interventies in scholen een positief effect hebben op de preventie van
angststoornissen en de ontwikkeling van zelfvertrouwen.

9
Ook de

kent een centrale rol toe aan preventie,
advies.
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De module 'Preventie en

levensvaardigheden' in het activiteitenmodel bestaat uit 4 activiteiten.

looien van preventieve activiteiten: Kernactiviteit voor
preventie waarmee tal van verschillende tussenkomsten in
verschillende omgevingen kunnen worden geassocieerd.

Geestelijke gezondheid in scholen promoten: Deze activiteit richt
zers en kinderen in scholen.

De levensvaardigheden van jongeren en hun familie versterken:
Een veeleisender leven met meer stress in de moderne maatschappij
(druk om te presteren, alomtegenwoordige technologie,
consumptiementaliteit, enz.) vereist aangepaste levensvaardigheden
van zowel kinderen als families.
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 De vaardigheden van ouders versterken:
erop dat (de kwetsbaarheid van kinderen voor) geestelijke
gezondheidsproblemen toenemen door de achteruitgang van de
vaardigheden bij ouders. Deze activiteit heeft tot doel om de
ouderlijke/omgevingsfactoren die leiden tot geestelijke
gezondheidsproblemen bij jongeren aan te pakken.

Module 7 – Vroege identificatie-activiteiten

Er bestaat consensus dat een vroegtijdige opsporing van geestel
gezondheidsproblemen bij kinderen belangrijk is, aangezien een tijdige
tussenkomst een zeer belangrijke invloed kan hebben op de ontwikkeling
van deze problemen en op de levenskwaliteit van kinderen en hun familie,
en op het voorkomen van curatieve interventies later in het leven. Deze
module sluit aan op de module 'Toegangsbeheer' en verder op de module
'Zorg plannen en aanbieden'. Er zijn drie activiteiten die verband houden
met detectie:

 Detectie/identificatie-vaardigheden ontwikkelen
moeten worden ontwikkeld bij ouders, kleuterleidsters, opvoeders, en
adviserend personeel in jeugdzorg en scholen.

 Detecties/identificaties uitvoeren in de sector van de
kinderverzorging en scholen.

 De jongere/familie in contact brengen met de zorgver
Afhankelijk van de resultaten van de screening, moet een vroege
opsporing aansluiting geven op het systeem van de geestelijke
gezondheidszorg.

Module 8 - Zorgmodellen ontwikkelen en verfijnen

Uit de rondetafelgesprekken bleek duidelijk dat het bela
GGZ-systeem voor kinderen en jongeren een module heeft voor
zelfregulering en herstel. Vijf activiteiten moeten ervoor zorgen dat het
systeem zichzelf kan aanpassen en het zorgmodel verfijnen in het licht van
maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende verwachtingspatronen ten
aanzien van kinderen en ontwikkelingen op het vlak van geestelijke
gezondheidszorg:

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

De vaardigheden van ouders versterken: De stakeholders wezen
erop dat (de kwetsbaarheid van kinderen voor) geestelijke
gezondheidsproblemen toenemen door de achteruitgang van de

ers. Deze activiteit heeft tot doel om de
ouderlijke/omgevingsfactoren die leiden tot geestelijke
gezondheidsproblemen bij jongeren aan te pakken.

Er bestaat consensus dat een vroegtijdige opsporing van geestel ijke
gezondheidsproblemen bij kinderen belangrijk is, aangezien een tijdige
tussenkomst een zeer belangrijke invloed kan hebben op de ontwikkeling
van deze problemen en op de levenskwaliteit van kinderen en hun familie,

terventies later in het leven. Deze
module sluit aan op de module 'Toegangsbeheer' en verder op de module

Er zijn drie activiteiten die verband houden

vaardigheden ontwikkelen: Vaardigheden
moeten worden ontwikkeld bij ouders, kleuterleidsters, opvoeders, en
adviserend personeel in jeugdzorg en scholen.

Detecties/identificaties uitvoeren in de sector van de

De jongere/familie in contact brengen met de zorgverlening:
Afhankelijk van de resultaten van de screening, moet een vroege
opsporing aansluiting geven op het systeem van de geestelijke

Zorgmodellen ontwikkelen en verfijnen

Uit de rondetafelgesprekken bleek duidelijk dat het belangrijk is dat het
systeem voor kinderen en jongeren een module heeft voor

zelfregulering en herstel. Vijf activiteiten moeten ervoor zorgen dat het
systeem zichzelf kan aanpassen en het zorgmodel verfijnen in het licht van

en, veranderende verwachtingspatronen ten
aanzien van kinderen en ontwikkelingen op het vlak van geestelijke

 Zorgmodellen ontwikkelen en up
van het in vraag stellen en aanpassen van het geestelijke
gezondheidszorgmodel voor kinderen en jongeren tegen de
achtergrond van een evoluerende maatschappelijke en geestelijke
gezondheidszorg.

 De hedendaagse maatschappij weerspiegelen
de overheersende maatschappelijke tendensen moeten
weerspiegelen en erop reageren. De personen die betrokken zijn bij
het GGZ-systeem voor kinderen en jongeren zullen tijd moeten
spenderen, al is het informeel, in het doorgronden van die
ontwikkelingen.

 De basiswaarden evalueren: De relevantie van de waarden die als
leidraad dienen van het systeem, evenals hun vermogen om
professionele zorgverleners en beleidsmakers te inspireren, zullen
regelmatig moeten worden beoordeeld.

 Geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren
begrijpen: De maatschappij evolueert
wetenschappelijke methoden die trachten te begrijpen wat er omgaat
in de geest van jongeren. Om gelijke tred te kunnen houden met deze
ontwikkelingen zijn uiteraard specifieke middelen en instrumenten
nodig.

 De ‘state-of-the-art’ praktijken evalueren
nieuwe ontwikkelingen en technieken in de praktijk van de geestelijke
gezondheidszorg te evalueren.

Module 9 – Systeemmanagement en kwaliteitsverbetering

Ongeacht hoe de activiteiten in de andere 8 modules
gebracht en organisatorisch vorm krijgen, moet de efficiëntie en de
effectiviteit van het totale systeem worden beoordeeld.
uit 5 activiteiten:

 Performantie-maten vastleggen

 Performantie meten;

 De beperkingen van beschikbare middelen beoordelen

 Controlerende activiteiten uitvoeren;

 Kwaliteitsverbetering implementeren
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Zorgmodellen ontwikkelen en up-to-date houden: Het is het proces
van het in vraag stellen en aanpassen van het geestelijke

heidszorgmodel voor kinderen en jongeren tegen de
achtergrond van een evoluerende maatschappelijke en geestelijke

De hedendaagse maatschappij weerspiegelen: Het zorgmodel zal
de overheersende maatschappelijke tendensen moeten

n en erop reageren. De personen die betrokken zijn bij
systeem voor kinderen en jongeren zullen tijd moeten

spenderen, al is het informeel, in het doorgronden van die

: De relevantie van de waarden die als
leidraad dienen van het systeem, evenals hun vermogen om
professionele zorgverleners en beleidsmakers te inspireren, zullen
regelmatig moeten worden beoordeeld.

Geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren
: De maatschappij evolueert voortdurend, net zoals de

wetenschappelijke methoden die trachten te begrijpen wat er omgaat
in de geest van jongeren. Om gelijke tred te kunnen houden met deze
ontwikkelingen zijn uiteraard specifieke middelen en instrumenten

t’ praktijken evalueren: Er is onderzoek nodig om
nieuwe ontwikkelingen en technieken in de praktijk van de geestelijke
gezondheidszorg te evalueren.

Systeemmanagement en kwaliteitsverbetering

Ongeacht hoe de activiteiten in de andere 8 modules in de praktijk worden
gebracht en organisatorisch vorm krijgen, moet de efficiëntie en de
effectiviteit van het totale systeem worden beoordeeld. De module bestaat

maten vastleggen;

eschikbare middelen beoordelen;

Controlerende activiteiten uitvoeren;

Kwaliteitsverbetering implementeren.
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3.3. Conclusie

3.3.1. Belangrijke bijdragen van het activiteitenmodel

Drie basistransformaties

Het activiteitenmodel is een middel om drie basistransformaties
ondersteunen:

 op het niveau van gezin en kind moet het GGZ
en jongeren ervoor zorgen dat het lijden van het kind wordt verlicht;

 op het niveau van dienstverlening moet het een betere coördinatie
ondersteunen;

 op het niveau van beleid moet het zorgen voor aanpassingsvermogen
en trouw aan de basiswaarden.

De set van 35 onderling afhankelijke activiteiten, gegroepeerd in 9
functionele modules, moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van het
systeem worden gerealiseerd.

Algemeen wat betreft oplossingen, specifiek wat betreft vereisten

Enerzijds is het activiteitenmodel heel algemeen en kunnen verschillende
benaderingen worden gebruikt om het operationeel te maken. Dit wordt
gezien als een sterkte, want het betekent dat het gemakke
aangepast aan regionale omstandigheden.

Het activiteitenmodel kan ook gespecificeerd worden voor welbepaalde
doelgroepen.

Voor de erg grote groep jongeren met geen of milde geestelijke
gezondheidsproblemen zullen de systeemmodules voor pre
vroegtijdige opsporing het belangrijkste zijn. Voor jongeren met meer
complexe problemen zal de kernmodule van 'zorg plannen, leveren en
coördineren' het grootste belang hebben (waarbij alle andere activiteiten
de vorige ondersteunen of mogelijk maken).

Het activiteitenmodel kan zelfs verschillende evenwichten tussen een
benadering van een populatie en van een doelgroep met elkaar
verzoenen. Afhankelijk van het relatieve gewicht van elk daarvan in het
beleid van een land of een regio, kunnen meer
toegewezen aan preventieve activiteiten en het ontwikkelen van
vaardigheden, vergeleken met screening en behandelingsactiviteiten.

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren

Belangrijke bijdragen van het activiteitenmodel

Het activiteitenmodel is een middel om drie basistransformaties te

moet het GGZ-systeem voor kinderen
en jongeren ervoor zorgen dat het lijden van het kind wordt verlicht;

moet het een betere coördinatie

moet het zorgen voor aanpassingsvermogen

De set van 35 onderling afhankelijke activiteiten, gegroepeerd in 9
functionele modules, moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van het

wat betreft oplossingen, specifiek wat betreft vereisten

Enerzijds is het activiteitenmodel heel algemeen en kunnen verschillende
benaderingen worden gebruikt om het operationeel te maken. Dit wordt
gezien als een sterkte, want het betekent dat het gemakkelijk kan worden

Het activiteitenmodel kan ook gespecificeerd worden voor welbepaalde

Voor de erg grote groep jongeren met geen of milde geestelijke
gezondheidsproblemen zullen de systeemmodules voor preventie en
vroegtijdige opsporing het belangrijkste zijn. Voor jongeren met meer
complexe problemen zal de kernmodule van 'zorg plannen, leveren en
coördineren' het grootste belang hebben (waarbij alle andere activiteiten

Het activiteitenmodel kan zelfs verschillende evenwichten tussen een
benadering van een populatie en van een doelgroep met elkaar
verzoenen. Afhankelijk van het relatieve gewicht van elk daarvan in het
beleid van een land of een regio, kunnen meer middelen worden
toegewezen aan preventieve activiteiten en het ontwikkelen van
vaardigheden, vergeleken met screening en behandelingsactiviteiten.

Anderzijds weerspiegelt het activiteitenmodel de specificiteit van het
gecoördineerde zorgmodel waaraan mee
zoals dat in dit onderzoek voor ogen gehouden werd. De module, ter
ondersteuning van families/jongeren, wil de families en de jongeren
luidere stem geven in het debat over hoe geestelijke gezondheidszorg
moet worden verleend. De module 'zorgmodellen ontwikkelen en verfijnen'
vestigt de aandacht op de nood aan continue innovatie bij het aanbieden
van een ruime dienstverlening die verder gaat dan de traditionele klinische
en poliklinische dienstverlening. De activiteiten voo
van informatie uit de module 'zorgmodellen ontwikkelen en verfijnen'
erkennen uitdrukkelijk de noodzaak aan
uitwisseling niet alleen binnen, maar ook buiten de sector van de
geestelijke gezondheidszorg. De
ontwikkelen/verfijnen met jongere/familie' wijst op
benaderingen bij het verlenen van zorg.

Bijgevolg weerspiegelt het activiteitenmodel in zijn geheel de kenmerkende
elementen van een nieuw ontluikende zo
aangegeven, mag het activiteitenmodel niet worden losgekoppeld van de
root definitie.

3.3.2. Deconstructie voor creativiteit

Het feit dat het activiteitenmodel talrijke kenmerken gemeenschappelijk
heeft met de conceptuele modellen die elders werden voorgesteld, is niet
verwonderlijk. Hetzelfde geldt voor
geestelijk gezondheidszorgsysteem voor kinderen en jongeren voorstelt
dat bestaat uit 6 modules: een (semi
ambulante functie;een functie voor preventie, opsporing en vroegtijdige
interventie; een functie voor crisis
liaisonfunctie met (na)zorg in de thuisomgeving en de gemeenschap; een
aantal gespecialiseerde zorgmodules voor specifieke doelgroepen
(verslaafden, jonge delinquenten).

Zowel in dit rapport als in het NRZV/CNEH
voor preventie, opsporing, en vroegtijdige interventie en
crisis/noodsituaties. Ook de liaisonfunctie is in beide modellen nadrukkelijk
aanwezig. Ondanks deze duidelijke overlappingen
door de twee conceptuele modellen wordt aangenomen, verschi
Het NRZV/CNEH-advies
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ambulante faciliteiten en leunt nog dicht aan bij de manier v
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Anderzijds weerspiegelt het activiteitenmodel de specificiteit van het
gecoördineerde zorgmodel waaraan meerdere zorgsystemen deelnemen,
zoals dat in dit onderzoek voor ogen gehouden werd. De module, ter
ondersteuning van families/jongeren, wil de families en de jongeren een

geven in het debat over hoe geestelijke gezondheidszorg
nd. De module 'zorgmodellen ontwikkelen en verfijnen'

vestigt de aandacht op de nood aan continue innovatie bij het aanbieden
die verder gaat dan de traditionele klinische

en poliklinische dienstverlening. De activiteiten voor coördinatie en beheer
van informatie uit de module 'zorgmodellen ontwikkelen en verfijnen'
erkennen uitdrukkelijk de noodzaak aan samenwerking en informatie-

niet alleen binnen, maar ook buiten de sector van de
module 'geïndividualiseerd zorgplan
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elementen van een nieuw ontluikende zorgfilosofie. Zoals voordien werd
aangegeven, mag het activiteitenmodel niet worden losgekoppeld van de
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Het feit dat het activiteitenmodel talrijke kenmerken gemeenschappelijk
n die elders werden voorgesteld, is niet

verwonderlijk. Hetzelfde geldt voor het NRZV/CNEH-advies
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dat een
ysteem voor kinderen en jongeren voorstelt

dat bestaat uit 6 modules: een (semi-) residentiële zorgfunctie; een
ambulante functie;een functie voor preventie, opsporing en vroegtijdige
interventie; een functie voor crisis-, urgentie- en assertieve zorg; een
liaisonfunctie met (na)zorg in de thuisomgeving en de gemeenschap; een
aantal gespecialiseerde zorgmodules voor specifieke doelgroepen

Zowel in dit rapport als in het NRZV/CNEH-advies zijn er functies voorzien
ntie, opsporing, en vroegtijdige interventie en

crisis/noodsituaties. Ook de liaisonfunctie is in beide modellen nadrukkelijk
aanwezig. Ondanks deze duidelijke overlappingen is het perspectief dat
door de twee conceptuele modellen wordt aangenomen, verschi llend.

verwijst uitdrukkelijk naar residentiële en
ambulante faciliteiten en leunt nog dicht aan bij de manier van denken
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waarbij het ziekenhuis centraal staat. Ons activiteitenmodel specificeert
niet waar de zorg moet worden verleend. Het wijst er enkel op dat, op
basis van een beoordeling van de intensiteit van de benodigde zorg, de
zorg moet worden gepland, verleend en gecontroleerd. In die zin durft het
een deconstructie aan van de gevestigde structuurgerichte
oplossingsmodellen. Hierdoor wordt het creatief denken rond de
fundamentele doelstellingen van het systeem eenvoudiger. Wanneer de
root definitie stipuleert dat diensten zullen worden verleend in de minst
restrictieve omgeving mogelijk en dat, voor zover mogelijk, voorrang
zal worden gegeven aan thuis- en gemeenschapszorg,
deze vereisten die bepalend zouden moeten zijn voor de feitelijke
beslissingen die worden genomen op beleids-
welke diensten en ondersteuning juist moeten worden ontwikkeld en in
bepaalde omstandigheden moeten worden verleend.
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waarbij het ziekenhuis centraal staat. Ons activiteitenmodel specificeert
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en gemeenschapszorg, dan zijn het
deze vereisten die bepalend zouden moeten zijn voor de feitelijke

en dienstenniveau over
welke diensten en ondersteuning juist moeten worden ontwikkeld en in
bepaalde omstandigheden moeten worden verleend.

4. VAN HET GEÏDEALISEER
VOOR HET ORGANISEREN
EN JEUGD GGZ TOT S
AANBEVELINGEN

De volgende fase in het onderzoek omvatte het proces van
mapping. Dit werd uitgevoerd om een gedetailleerd beeld te krijgen van
de leemtes en overlappingen tussen het activiteitenmodel en het huidige
systeem (voor een gedetailleerde uitleg en grafische illustraties, zie
wetenschappelijk rapport rubriek 4.4).

In een eerste fase worden alle stakeholders die betrokken zijn bij het
huidige GGZ-systeem voor kinderen en jongeren in kaart gebracht.
Vervolgens worden de activiteiten van het activiteitenmodel (d.i. het
geïdealiseerde systeem) verbonden met de actoren die in de stakeholder
map werden opgenomen. In een derde fase worden vier types relaties
tussen actoren in beeld gebracht (d.i. samenwerking, financiering,
zorgverlening en belangenverdediging).

Dit proces toonde niet alleen leemtes en overlappingen. Het illustreerde
eens te meer de operationele en regelgevende complexiteit en
multidimensionaliteit van GGZ voor kinderen en jongeren, maar ook het
vermogen van veel actoren om bij te dragen tot de diverse activiteiten
die het GGZ-systeem voor kinderen en jongeren gaande houden

In een laatste fase worden strategische aanbevelingen geformuleerd om
de leemtes te overbruggen die in de huidige GGZ voor kinderen en
jongeren werden vastgesteld. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op
oplossingselementen die hun oorsprong vonden in:

 De ontmoetingen met de verschillende stakeholders;

 Het literatuuroverzicht en de internationale vergelijking uit deel I van
de KCE-studie

9
;

 Vorige KCE-onderzoeken binnen dit domein

 Het NRZV-CNEH advies
13

.

Negen aanbevelingen werden voorgesteld om
ondersteunen van het huidige, versnipperde en vastgeroeste GGZ
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Negen aanbevelingen werden voorgesteld om de overgang te
ondersteunen van het huidige, versnipperde en vastgeroeste GGZ-
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systeem voor kinderen en jongeren naar een doeltreffende,
gecoördineerde en op ethische waarden gebaseerde dienst
zorgverlening die de grenzen van sectoren en programma's ov
Een conceptversie van deze aanbevelingen werd voorgelegd aan de
stakeholders tijdens een consolidatie workshop. De voorgestelde
aanbevelingen werden over het algemeen onthaald als relevant binnen het
doel van hervorming van het GGZ-systeem voor kinderen en jongeren (zie
5.4 van het wetenschappelijk rapport). In de volgende rubriek worden de
aanbevelingen beschreven samen met:

 Een synthese van de problemen die ze trachten op te lossen;

 De oplossingselementen die tijdens het onderzoek naar voren
kwamen;

 De kwesties die moeten worden overwogen wanneer de
aanbevelingen verder operationeel worden gemaakt.
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systeem voor kinderen en jongeren naar een doeltreffende,
gecoördineerde en op ethische waarden gebaseerde dienst- en
zorgverlening die de grenzen van sectoren en programma's overschrijdt.
Een conceptversie van deze aanbevelingen werd voorgelegd aan de
stakeholders tijdens een consolidatie workshop. De voorgestelde
aanbevelingen werden over het algemeen onthaald als relevant binnen het

kinderen en jongeren (zie
5.4 van het wetenschappelijk rapport). In de volgende rubriek worden de

Een synthese van de problemen die ze trachten op te lossen;

De oplossingselementen die tijdens het onderzoek naar voren

De kwesties die moeten worden overwogen wanneer de
aanbevelingen verder operationeel worden gemaakt.

5. AANBEVELINGEN

Aanbeveling 1

De capaciteit versterken om toegankelijke, gerichte en doeltreffende
crisis- en urgentiezorg te geven aan kinderen

Het probleem en de oorzaken ervan

De negatieve gevolgen van het gebrek aan capaciteit aan crisis
urgentiezorg, die grotendeels in handen is van de 'gespecialiseerde'
geestelijke gezondheidszorg (rubriek 3.2.3. wetenschappelijk rapport
worden op veel gebieden sterk gevoeld: het verergert de mentale
gezondheidsproblemen van kinderen/families, leidt tot frustratie en
ontmoediging bij zorgverleners en veroorzaakt onaangepast gebruik van
bestaande, vooral gespecialiseerde en residentiële,

Mogelijke oplossingen

Het gebrek van capaciteit aan crisis
onderwerp van zowel een vorig KCE
NRZV/CNEH-advies.

13

Het KCE literatuuroverzicht toonde een duidelijke tendens aan voor
aanvullende modellen van intensieve psychiatrische zorg, waaronder
welzijnsdiensten, crisisinterventieteams en aan de leeftijd aangepaste
ambulante en klinische voorzieningen. Het KCE raadt aan om
psychiatrische urgentiezorg te conceptualiseren als een afzonderlijke
'functie', eerder dan als een specifieke dienst/afdeling, met voorrang voor
niet-residentiële zorg.

10

Het NRZV/CNEH-advies
13

stelt voor om een geïntegreerd a
urgente of acute situaties op het vlak van geestelijke gezondheid na te
streven via drie verschillende zorgfuncties: urgentiezorg, crisiszorg en
assertieve zorg. Urgentiezorg houdt gewoonlijk verband met medische
(somatische) complicaties en vereist onmiddellijke tussenkomst.

Bij crisissituaties op het vlak van mentale gezondheid is een responstijd
van enkele dagen mogelijk. Assertieve zorg is een mobiel, aanklampend
en adaptief proces in de normale leefomgeving van mensen die zich
meestal teruggetrokken hebben uit de maatschappij en dienstverlening en
daardoor moeilijk te bereiken zijn. De stakeholders die in dit onderzoek
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AANBEVELINGEN

De capaciteit versterken om toegankelijke, gerichte en doeltreffende
en urgentiezorg te geven aan kinderen en adolescenten.

Het probleem en de oorzaken ervan

De negatieve gevolgen van het gebrek aan capaciteit aan crisis- en
urgentiezorg, die grotendeels in handen is van de 'gespecialiseerde'
geestelijke gezondheidszorg (rubriek 3.2.3. wetenschappelijk rapport )
worden op veel gebieden sterk gevoeld: het verergert de mentale
gezondheidsproblemen van kinderen/families, leidt tot frustratie en
ontmoediging bij zorgverleners en veroorzaakt onaangepast gebruik van
bestaande, vooral gespecialiseerde en residentiële, zorgfaciliteiten.

Het gebrek van capaciteit aan crisis- en urgentiezorg verhelpen, is
onderwerp van zowel een vorig KCE-onderzoek
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en adaptief proces in de normale leefomgeving van mensen die zich

getrokken hebben uit de maatschappij en dienstverlening en
daardoor moeilijk te bereiken zijn. De stakeholders die in dit onderzoek
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werden geraadpleegd, roepen alle partijen die werken met kinderen met
mentale problemen - waaronder basis jeugdzorg en gehan
op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor een aangepast antwoord
op acute en urgente situaties.

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Bijkomende capaciteit zou operationeel kunnen worden gemaakt op
verschillende manieren die elkaar onderling niet uitsluiten:

1. door een vast deel van de (K)- klinische bedden te reserveren voor
crisisopnames (een maatregel die moet worden geactiveerd op
federaal niveau);

2. door autonome en lokale eenheden, niet noodzakelijk verbonden aan
een ziekenhuis (maar aan een lokaal dagcentrum);

3. door onderling verbonden, mobiele, multidisciplinaire teams die
werkzaam zijn op een regionale ('care basin' of ‘zorgbekken’) schaal
om niet-gespecialiseerde mentale gezondheidszorg te ondersteunen.
Deze mobiele eenheden kunnen zich ook bezighouden met korte
trajecten van assertieve zorg wanneer dit van hen wordt gevraagd (zie
ook NRZV/CNEH-advies).

Een cross-sectoraal contactpunt voor gebruikers moet worden opgericht
om op elk ogenblik crisiszorg te kunnen verlenen (24h/24h, 7d7d met de
uitdrukkelijke opdracht dat alle kinderen en jongeren een gepast
assessment krijgen en niet zomaar geweigerd kunnen worden)

Er zijn twee kernprincipes die een meer effectieve crisis
zouden moeten onderbouwen: de zorgverlening moet
een cross-sectoraal zorgnetwerk van zorgverleners
flexibel zijn wat betreft de plaats waar ze wordt verleend, bij voorkeur in de
minst restrictieve omgeving mogelijk.

Netwerken moeten zelforganiserend zijn en worden beloond indien ze een
afdekkend aanbod met vlotte beschikbaarheid en goede zorgkwaliteit
realiseren. Alle betrokken partners moeten aangepaste middelen inzetten
en competenties ontwikkelen om crisiszorg te ondersteunen. Dit moet
toelaten dat er snel verantwoordelijkheid kan worden opgenomen. In het
bijzonder voor jongeren die door hun eigen diensten worden behandeld.
Bijkomende middelen van de federale overheid zullen nodig zijn om de
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Bijkomende middelen van de federale overheid zullen nodig zijn om de

'crisisbedden' te financieren die buiten het standaard K
de ziekenhuizen vallen.

Aanbeveling 2

Professionele competenties in niet
gezondheidszorg uitdiepen en versterken om de kwaliteit van het
assessment, de zorg en eventuele liaision met gespecialiseerde
diensten te verbeteren.

Het probleem en de oorzaken ervan

Eén van de grootste bezorgdheden
de geestelijke gezondheidszorg is de lukrake manier waarop kinderen
terechtkomen in gespecialiseerde residentiële zorgfaciliteiten. De kwaliteit
van de manier waarop kinderen/families die op zoek zijn naar hulp
geleidelijk naar meer gespecialiseerde diensten worden verwezen, lijdt
sterk onder de aanhoudende versnippering. De onvolkomenheden van het
systeem komen duidelijk tot uiting wanneer het wordt geconfronteerd met
acute crisis- en noodgevallen (aanbeveling 1) en me
aan multipele, complexe mentale gezondheidsproblemen (aanbeveling 5).
Maar ook in minder extreme gevallen bestaat het gevaar dat de
zorgtrajecten te omslachtig en onsamenhangend zijn, en dus leiden tot
bijkomend lijden voor kind en familie.

Een ander probleem waarop door de stakeholders werd gewezen is de
gespannen relatie tussen eerste(of nulde)lijnsdiensten en klinisch
deskundigen, ten dele veroorzaakt door procedurale en deontologische
factoren, ten dele door ongelukkige ervaringen

Mogelijke oplossingen

Het niveau van klinische expertise aan de toegangspoort tot het systeem
aanpassen aan de complexiteit van de casus wordt steeds meer
beschouwd als goede praktijk in de geestelijke gezondheidszorg. De
'Choice and Partnership'-methode, een innovatieve, maar tot op heden niet
gevalideerde benadering die in een aantal Belgische psychiatrische
ziekenhuizen wordt gebruikt, belichaamt dit principe.

De stakeholders waren slechts in geringe mate gewonnen voor het idee
van 'één enkel toegangspoort' en haalden daarbij aan dat dit concept niet
goed werkt in de landen waar het werd ingevoerd.
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ompetenties in niet-gespecialiseerde
gezondheidszorg uitdiepen en versterken om de kwaliteit van het
assessment, de zorg en eventuele liaision met gespecialiseerde

Het probleem en de oorzaken ervan

Eén van de grootste bezorgdheden van gespecialiseerde zorgverleners in
de geestelijke gezondheidszorg is de lukrake manier waarop kinderen
terechtkomen in gespecialiseerde residentiële zorgfaciliteiten. De kwaliteit
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Een ander probleem waarop door de stakeholders werd gewezen is de
gespannen relatie tussen eerste(of nulde)lijnsdiensten en klinisch
deskundigen, ten dele veroorzaakt door procedurale en deontologische
factoren, ten dele door ongelukkige ervaringen uit het verleden.

Het niveau van klinische expertise aan de toegangspoort tot het systeem
aanpassen aan de complexiteit van de casus wordt steeds meer
beschouwd als goede praktijk in de geestelijke gezondheidszorg. De

methode, een innovatieve, maar tot op heden niet
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In overeenstemming
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met het NRZV/CNEH-advies, pleiten ze
13

voor het versterken van de
basisvaardigheden in de niet-gespecialiseerde zor
diensten (bijv. school, huisarts, jeugdzorg of dagcentra) en de mogelijkheid
om gespecialiseerde competenties op consultatieve basis te betrekken
wanneer en waar nodig.

9
Voorbeelden zijn het opleidingsprogramma voor

eerstelijnsartsen in Brits-Columbia
9

en de ontwikkeling van inter
normen (kennis, vaardigheden, competenties) voor de ganse
beroepsbevolking in het VK.

9

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Het versterken van vaardigheden op het vlak van geestelijke
gezondheidszorg in niet-gespecialiseerde omgev
voldoende begrip van het juridische kader dat van kracht is in de GGZ
sector voor kinderen en jongeren.

De implementatie van deze aanbeveling moet gebeuren met respect voor
alle soorten professionele zorgverleners die bij de GGZKJ
betrokken zijn. Een sleutelrol moet worden toegewezen aan
Een evaluatie van de Belgische "therapeutische projecten" leerde echter
dat het integreren van de eerstelijnszorg in GGZ diensten voor kinderen en
jongeren problematisch was.

11
Uit contacten met stakeholders in het

huidige onderzoek bleek dat er dringend nood is aan erkenning van de
huisartsen, aan opleiding en aan een financiële compensatie voor lange
consultaties. Bovendien moet ook een oplossing worden gevonden voor
het probleem van het beroepsgeheim waarachter professionele
zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg zich lijken te verschuilen.

Relatief eenvoudige maatregelen zoals coaching op afstand (
of web) door psychiaters zou ook een groot verschil kunnen maken.
Tenslotte zouden professionele zorgverleners die op het raakvlak van
verschillende lijnen of sectoren actief zijn, moeten worden gesteund door
een gepaste opleiding (en zelfs kwalificatie) als netwerkbemiddelaars in de
GGZ-sector voor kinderen en jongeren.
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voor het versterken van de
gespecialiseerde zorg en adviserende

diensten (bijv. school, huisarts, jeugdzorg of dagcentra) en de mogelijkheid
om gespecialiseerde competenties op consultatieve basis te betrekken

Voorbeelden zijn het opleidingsprogramma voor
en de ontwikkeling van inter-sectorale

normen (kennis, vaardigheden, competenties) voor de ganse

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Het versterken van vaardigheden op het vlak van geestelijke
gespecialiseerde omgevingen veronderstelt een

dat van kracht is in de GGZ-

De implementatie van deze aanbeveling moet gebeuren met respect voor
alle soorten professionele zorgverleners die bij de GGZKJ-sector
betrokken zijn. Een sleutelrol moet worden toegewezen aan huisartsen.
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Een evaluatie van de Belgische "therapeutische projecten" leerde echter
dat het integreren van de eerstelijnszorg in GGZ diensten voor kinderen en

Uit contacten met stakeholders in het
huidige onderzoek bleek dat er dringend nood is aan erkenning van de
huisartsen, aan opleiding en aan een financiële compensatie voor lange

ties. Bovendien moet ook een oplossing worden gevonden voor
het probleem van het beroepsgeheim waarachter professionele
zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg zich lijken te verschuilen.

zoals coaching op afstand (via telefoon
of web) door psychiaters zou ook een groot verschil kunnen maken.
Tenslotte zouden professionele zorgverleners die op het raakvlak van
verschillende lijnen of sectoren actief zijn, moeten worden gesteund door

alificatie) als netwerkbemiddelaars in de

Aanbeveling 3

Uitbreiding van preventie, identificatie, interventie en promotie op het
vlak van geestelijke gezondheidszorg voor jonge kinderen, vooral in
kwetsbare en achtergestelde bevolkingsgroepen.

Het probleem en de oorzaken ervan

De WGO meldt hoge prevalentiepercentages van geestelijke
gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren.
WGO er ook op dat problemen die zich manifesteren tijdens de kinderjaren
ook vaak aanhouden tijdens de volwassenheid

Talrijke factoren waaronder sociale, economische, culturele,
onderwijskundige, residentiële en familiale factoren hebben een invloed op
de risicogevoeligheid.

17
De stakeholders wezen daarom op volgende

risicogroepen: kinderen van tienerouders, van ouders met geestelijke
gezondheidsproblemen en handicaps, kinderen die een trauma heb
doorgemaakt (bijv. zelfmoord of gewelddadige dood van een ouder), of die
werden blootgesteld aan lichamelijk of geestelijk misbruik, kinderen met
een ontwikkelingsachterstand, of zeer jonge kinderen die leiden aan
anorexie.

Mogelijke oplossingen

Er is een internationale tendens om meer hulpmiddelen toe te wijzen aan
preventie.

9
De UK Strategic review of health inequalities

stijgende uitgaven op het vlak van vroege preventie in de
ontwikkelingsjaren als een sleutelelement in haa
ongelijkheden op het gebied van gezondheidszorg later in het leven
kunnen worden verminderd. Ook het NRZV/CNEH
preventie en vroegtijdige opsporing op als één van de vier
basisverantwoordelijkheden van een GGZKJ
bestaande waardevolle en innovatieve initiatieven te consolideren.

De stakeholders zijn ook overtuigd dat het investeren
opsporing en vroege interventie winst zal opleveren. Ze benadrukten
vooral de noodzaak om zich te richten op
ongeboren kinderen, maar ook op
groepen ('selectieve preventie'

9, 19
).
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Uitbreiding van preventie, identificatie, interventie en promotie op het
vlak van geestelijke gezondheidszorg voor jonge kinderen, vooral in

rgestelde bevolkingsgroepen.

Het probleem en de oorzaken ervan

De WGO meldt hoge prevalentiepercentages van geestelijke
gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren.

5
Daarnaast wijst de

WGO er ook op dat problemen die zich manifesteren tijdens de kinderjaren
ook vaak aanhouden tijdens de volwassenheid

6
.

Talrijke factoren waaronder sociale, economische, culturele,
esidentiële en familiale factoren hebben een invloed op

De stakeholders wezen daarom op volgende
risicogroepen: kinderen van tienerouders, van ouders met geestelijke
gezondheidsproblemen en handicaps, kinderen die een trauma hebben
doorgemaakt (bijv. zelfmoord of gewelddadige dood van een ouder), of die
werden blootgesteld aan lichamelijk of geestelijk misbruik, kinderen met
een ontwikkelingsachterstand, of zeer jonge kinderen die leiden aan

een internationale tendens om meer hulpmiddelen toe te wijzen aan
De UK Strategic review of health inequalities
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beschouwt de

stijgende uitgaven op het vlak van vroege preventie in de
ontwikkelingsjaren als een sleutelelement in haar beleid, waardoor
ongelijkheden op het gebied van gezondheidszorg later in het leven
kunnen worden verminderd. Ook het NRZV/CNEH-advies

13
neemt

preventie en vroegtijdige opsporing op als één van de vier
basisverantwoordelijkheden van een GGZKJ-systeem, en raadt aan om
bestaande waardevolle en innovatieve initiatieven te consolideren.

De stakeholders zijn ook overtuigd dat het investeren in preventie,
opsporing en vroege interventie winst zal opleveren. Ze benadrukten
vooral de noodzaak om zich te richten op erg jonge kinderen en

, maar ook op achtergestelde en kwetsbare
).
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Daarnaast benadrukten de stakeholders ook het belang om preventieve
activiteiten te organiseren voor alle jongeren, met inbegrip van hen die
geen geestelijke gezondheidsproblemen hebben ("universele preventie').
Ze wezen op de nood aan het creëren van een evenwicht tussen het
helpen van jongeren met diagnosticeerbare aandoeningen en deze
ruimere 'volksgezondheid'-benadering. In deel I van dit onderz
ook vastgesteld dat de doeltreffendheid van programma's voor preventie
en het opbouwen van natuurlijke weerstand binnen een schoolomgeving,
bewezen was.

9

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Preventie van geestelijke gezondheidszorg is een opdracht voor de
Gewesten en Gemeenschappen. Vooral zorgverleners van de eerstelijn
waaronder huisartsen, gezinsondersteunende organisaties (Kind & Gezin,
ONE), adviserende organisaties voor scholen (CLB/PMS) en andere
partijen - spelen een grote rol bij het inzetten van preventieve acties. Hun
bekwaamheden op het vlak van geestelijke gezondheidszorg voor
kinderen en jongeren moeten worden versterkt (Aanbeveling 2). Voora
erg jonge kinderen pleiten sommige stakeholders voor een meer
assertieve en welzijnsgerichte benadering op het vlak van ondersteuning
van gezinnen en advies aan scholen. Plaatsen zoals de ‘Maisons Vertes’
en het ontluikende ‘Huis van het Kind’ (Kind & Gezin) bieden toegankelijke
plaatsen om gespecialiseerde geestelijke gezondheidsexpertise te
injecteren in preventieve activiteiten.

9
Daarom worden associaties met

kinderdagverblijven aanbevolen. De stakeholders wezen ook op mogelijk
ongewenste gevolgen van vroege opsporing zoals diagnostische lock
stigmatisering.

Aanbeveling 4

Uitbreiding van formele en informele ondersteunende dienstverlening
voor zowel kinderen/jongeren als families.

Het probleem en de oorzaken ervan

Tot op heden zijn er nog steeds belangrijke leemtes in het
dienstenaanbod, vooral op het vlak van thuiszorg en
gemeenschapdiensten. Deze laatste omvatten zowel ambulante diensten
bemand door professionele medische zorgverleners als meer informele
ondersteuning die wordt geboden door paramedici en gelijkgestemden.
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Daarnaast benadrukten de stakeholders ook het belang om preventieve
, met inbegrip van hen die

geestelijke gezondheidsproblemen hebben ("universele preventie').
Ze wezen op de nood aan het creëren van een evenwicht tussen het
helpen van jongeren met diagnosticeerbare aandoeningen en deze

benadering. In deel I van dit onderzoek werd
ook vastgesteld dat de doeltreffendheid van programma's voor preventie
en het opbouwen van natuurlijke weerstand binnen een schoolomgeving,

overwogen in de implementatiefase

Preventie van geestelijke gezondheidszorg is een opdracht voor de
. Vooral zorgverleners van de eerstelijn -

waaronder huisartsen, gezinsondersteunende organisaties (Kind & Gezin,
nde organisaties voor scholen (CLB/PMS) en andere

spelen een grote rol bij het inzetten van preventieve acties. Hun
bekwaamheden op het vlak van geestelijke gezondheidszorg voor
kinderen en jongeren moeten worden versterkt (Aanbeveling 2). Voora l bij
erg jonge kinderen pleiten sommige stakeholders voor een meer
assertieve en welzijnsgerichte benadering op het vlak van ondersteuning
van gezinnen en advies aan scholen. Plaatsen zoals de ‘Maisons Vertes’

& Gezin) bieden toegankelijke
plaatsen om gespecialiseerde geestelijke gezondheidsexpertise te

Daarom worden associaties met
aanbevolen. De stakeholders wezen ook op mogelijk

ongewenste gevolgen van vroege opsporing zoals diagnostische lock-in en

Uitbreiding van formele en informele ondersteunende dienstverlening

belangrijke leemtes in het
, vooral op het vlak van thuiszorg en

gemeenschapdiensten. Deze laatste omvatten zowel ambulante diensten
orgverleners als meer informele

ondersteuning die wordt geboden door paramedici en gelijkgestemden.

‘Respite care’, die kortstondige, tijdelijke verlichting brengt voor
mantelzorgers, zijn goed ontwikkeld in de gehandicaptenzorg, maar niet in
de GGZ-sector voor kinderen en jongeren.

Een ander probleem dat door dit onderzoek werd vastgesteld is het
ontbreken van zowel een sterke
jongerenvertegenwoordiging die de rol van verdediger en partner binnen
het systeem op zich zou kunnen nemen.

Mogelijke oplossingen

Een uitbreiding van ondersteunende dienstverlening zou twee belangrijke
ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg versterken. Ten eerste
zou dit aansluiten bij een toenemende belangstelling voor
volksgezondheidgerichte benadering
die zowel preventie, opsporing, vroege tussenkomst en promotie omvat
(Aanbeveling 3). Ten tweede draagt het bij tot een meer
gemeenschapsgebaseerd zorgmodel
heersende tendens van zorgverlening in de minst restrictieve omgeving.
Formele en informele ondersteunende dienstverlening zijn ook een
sleutelelement in de 'Systems of care'
aannemen.

14
Hieronder vindt u een niet

 consultaties in geestelijke gezondheidszorg;

 educatieve activiteiten voor jongeren en familie;

 therapeutische recreatie; therapeutische mentoring:

 naschoolse dienstverlening (voor ouders en kinderen):

 integratie en socialiseringsactiviteiten (bijv. in sport

 ‘Respite care’; rustregelingen (voor ouders en andere zorgverleners);

 ondersteuning van jongeren e
(peers);

 ondersteunende diensten om de overgang naar de volwassenheid te
vergemakkelijken.

De dienstverlening gebeurt in de gewone leefsituatie van betrokkenen
thuis, school, recreatie - of in gemeenschapscentra.
nabijheid. Deze dienstverlening is vooral een taak voor de basis
jeugdzorg en de gezinsondersteunende organisaties, gefinancierd door
Gewesten en Gemeenschappen, maar regionale, cross
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‘Respite care’, die kortstondige, tijdelijke verlichting brengt voor
mantelzorgers, zijn goed ontwikkeld in de gehandicaptenzorg, maar niet in

or voor kinderen en jongeren.

Een ander probleem dat door dit onderzoek werd vastgesteld is het
van zowel een sterke familie-organisatie als een

die de rol van verdediger en partner binnen
n nemen.

Een uitbreiding van ondersteunende dienstverlening zou twee belangrijke
ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg versterken. Ten eerste
zou dit aansluiten bij een toenemende belangstelling voor een

chte benadering van geestelijke gezondheidszorg
die zowel preventie, opsporing, vroege tussenkomst en promotie omvat
(Aanbeveling 3). Ten tweede draagt het bij tot een meer
gemeenschapsgebaseerd zorgmodel dat goed past binnen de

verlening in de minst restrictieve omgeving.
Formele en informele ondersteunende dienstverlening zijn ook een
sleutelelement in de 'Systems of care'- benadering en kunnen veel vormen

Hieronder vindt u een niet-exhaustieve lijst
14, 20

:

consultaties in geestelijke gezondheidszorg;

educatieve activiteiten voor jongeren en familie;

e; therapeutische mentoring:

naschoolse dienstverlening (voor ouders en kinderen):

integratie en socialiseringsactiviteiten (bijv. in sport- en jeugdclubs);

‘Respite care’; rustregelingen (voor ouders en andere zorgverleners);

ondersteuning van jongeren en gezinnen door gelijkgestemden

ondersteunende diensten om de overgang naar de volwassenheid te

De dienstverlening gebeurt in de gewone leefsituatie van betrokkenen -
of in gemeenschapscentra. Het sleutelwoord is

. Deze dienstverlening is vooral een taak voor de basis
jeugdzorg en de gezinsondersteunende organisaties, gefinancierd door
Gewesten en Gemeenschappen, maar regionale, cross-sectorale fora
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kunnen dit soort diensten ook bedenken en uitw
Aanbeveling 2 en 7).

Hoewel de kritieke rol van de ondersteunende dienstverlening vaak wordt
vermeld in de literatuur

21
, behoren de meeste van deze benaderingen tot

het rijk van de ‘practice-informed’ interventies.

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Behoudens professionele zorgverleners uit de jeugdzorg en het onderwijs,
kunnen ook privé-zorgverleners tot het zorgverlenersnetwerk worden
toegelaten. Patiëntenorganisaties en leken kunnen bijdragen door het
bieden van concrete bijstand, emotionele ondersteuning en het opbouwen
van vaardigheden. De stakeholders waren van mening dat een
aangepaste kwalificatie en trouw aan de ethische richtlijnen die als
leidraad dienen voor de GGZ-sector voor kinderen en jongeren
(Aanbeveling 7), minimumvereisten zijn voor toelating tot het netwerk
Net zoals bij alle heterogene netwerken van dienstverleners bestaat er
wisselwerking tussen de inclusiviteit van het netwerk en het vermogen om
kwaliteit van de dienstverlening te controleren.

Uiteindelijk moeten formele en informele ondersteunende systemen
bijdragen tot het versterken van de levenskwaliteit, vaardighede
vertrouwen van kinderen en ouders. Het is een belangrijke fase in het
steunen van de betrokkenheid van kinderen en jongeren
bijdrage kunnen leveren aan de GGZ voor kinderen en jongeren, op het
niveau van beleid, beheer en dienstverlening.

17
De rol van de familie was

tijdens dit ganse onderzoeksproces controversieel. Deelnemers wilden
kinderen en hun families graag erkennen als belangrijke stakeholders die
kunnen worden geconsulteerd en geïnformeerd. Anderzijds leek het er
echter niet op dat ze ook werden beschouwd als echte partners in het
conceptualiseren, starten en verlenen van geestelijke gezondheidszorg. Ze
voerden aan dat een verstoord gezinsleven ook een belangrijke oorzaak
kan zijn van geestelijke gezondheidsproblemen bij kindere
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kunnen dit soort diensten ook bedenken en uitwerken (zie ook

Hoewel de kritieke rol van de ondersteunende dienstverlening vaak wordt
, behoren de meeste van deze benaderingen tot

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Behoudens professionele zorgverleners uit de jeugdzorg en het onderwijs,
eners tot het zorgverlenersnetwerk worden

toegelaten. Patiëntenorganisaties en leken kunnen bijdragen door het
bieden van concrete bijstand, emotionele ondersteuning en het opbouwen
van vaardigheden. De stakeholders waren van mening dat een

ificatie en trouw aan de ethische richtlijnen die als
sector voor kinderen en jongeren

toelating tot het netwerk.
Net zoals bij alle heterogene netwerken van dienstverleners bestaat er een
wisselwerking tussen de inclusiviteit van het netwerk en het vermogen om

Uiteindelijk moeten formele en informele ondersteunende systemen
bijdragen tot het versterken van de levenskwaliteit, vaardigheden en
vertrouwen van kinderen en ouders. Het is een belangrijke fase in het

de betrokkenheid van kinderen en jongeren zodat ze een
bijdrage kunnen leveren aan de GGZ voor kinderen en jongeren, op het

De rol van de familie was
tijdens dit ganse onderzoeksproces controversieel. Deelnemers wilden
kinderen en hun families graag erkennen als belangrijke stakeholders die
kunnen worden geconsulteerd en geïnformeerd. Anderzijds leek het er

dat ze ook werden beschouwd als echte partners in het
conceptualiseren, starten en verlenen van geestelijke gezondheidszorg. Ze
voerden aan dat een verstoord gezinsleven ook een belangrijke oorzaak
kan zijn van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen.

Aanbeveling 5

Het stimuleren van het opnemen van verantwoordelijkheid door
zorgverleners voor kinderen met ernstige, meervoudige en complexe
mentale problemen en het uitbreiden en versterken van de capaciteit
van het aanbod van flexibele en assertieve
leefwereld.

Het probleem en de oorzaken ervan

Een groep van kinderen en jongeren met mentale problemen is over het
algemeen moeilijk te bereiken, of past niet in het traditionele stramien van
ambulante of residentiële dienstverl
'de vergeten' of 'niet classificeerbare groep'
onderzoeksgroep van het Institut Wallon de Santé Mentale (IWSM)
raamde dat ongeveer 3 tot 5% van de jongeren die terechtkwam in de
basis jeugdzorg (Aide à la Jeunesse) tot deze populatie behoort.

Dit is eerder het gevolg van een complex samenspel van verschillende
factoren, dan van het hebben van een bepaalde 'ziekte'. Velen onder hen
zoeken geen behandeling, of vermijden ze zelfs. Zij die uiteindelijk worden
behandeld, bieden vaak weinig medewerking. Deze jongeren worden vaak
geassocieerd met ernstige gedragsstoornissen. Gewelddadig gedrag
tegen zichzelf, of tegenover anderen zijn de 'sy
moeilijkst te behandelen zijn en vormen vaak de reden waarom ze worden
doorverwezen. Sommige van hen komen in de gerechtelijke jeugdzorg
terecht. Daarnaast is er ook nog het knelpunt van crisis
urgentiefaciliteiten (zie Aanbeveling 1). Het beeld van het 'doorgeven van
de zwartepiet ' wordt ook regelmatig gebruikt om te beschrijven hoe
zorginstellingen met deze jongeren omgaan. Voor deze groep van
kinderen wordt de versnippering van het landschap van de geestelijke
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren erg duidelijk.

Mogelijke oplossingen

Eerdere onderzoeken tonen de voordelen van effectieve
mobiele, assertieve, flexibele, netwerk en multidisciplinaire zorg
Deze organisatievormen zijn in staat om de hand te
met complexe problemen in hun gewone leefsituatie.
groot belang dat deze platformen in staat zijn om continuïteit te
garanderen en om de verantwoordelijkheid voor een volledig zorgtraject op
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Het stimuleren van het opnemen van verantwoordelijkheid door
zorgverleners voor kinderen met ernstige, meervoudige en complexe
mentale problemen en het uitbreiden en versterken van de capaciteit
van het aanbod van flexibele en assertieve zorg in hun natuurlijke

Het probleem en de oorzaken ervan

Een groep van kinderen en jongeren met mentale problemen is over het
algemeen moeilijk te bereiken, of past niet in het traditionele stramien van
ambulante of residentiële dienstverlening. Ze werden door de stakeholders
'de vergeten' of 'niet classificeerbare groep' genoemd. Een
onderzoeksgroep van het Institut Wallon de Santé Mentale (IWSM)
raamde dat ongeveer 3 tot 5% van de jongeren die terechtkwam in de

Jeunesse) tot deze populatie behoort.
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Dit is eerder het gevolg van een complex samenspel van verschillende
factoren, dan van het hebben van een bepaalde 'ziekte'. Velen onder hen

eken geen behandeling, of vermijden ze zelfs. Zij die uiteindelijk worden
behandeld, bieden vaak weinig medewerking. Deze jongeren worden vaak
geassocieerd met ernstige gedragsstoornissen. Gewelddadig gedrag
tegen zichzelf, of tegenover anderen zijn de 'symptomen' die vaak het
moeilijkst te behandelen zijn en vormen vaak de reden waarom ze worden
doorverwezen. Sommige van hen komen in de gerechtelijke jeugdzorg
terecht. Daarnaast is er ook nog het knelpunt van crisis- en

g 1). Het beeld van het 'doorgeven van
de zwartepiet ' wordt ook regelmatig gebruikt om te beschrijven hoe
zorginstellingen met deze jongeren omgaan. Voor deze groep van
kinderen wordt de versnippering van het landschap van de geestelijke

oor kinderen en jongeren erg duidelijk.

Eerdere onderzoeken tonen de voordelen van effectieve platformen voor
mobiele, assertieve, flexibele, netwerk en multidisciplinaire zorg aan.
Deze organisatievormen zijn in staat om de hand te reiken aan jongeren
met complexe problemen in hun gewone leefsituatie.

10
Het is van uiterst

groot belang dat deze platformen in staat zijn om continuïteit te
garanderen en om de verantwoordelijkheid voor een volledig zorgtraject op
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niveau van dienstverlening op zich te nemen. Institutioneel gezien moeten
ze worden ondersteund door geformaliseerde netwerken.

Het literatuuroverzicht identificeerde het “Wraparound planproces” als een
veelbelovende benadering, die ook centraal staat in de 'Systems of care'
benadering.

9, 14
Dit wordt gekenmerkt door een hele reeks diensten gericht

op het kind en ontwikkelt een gepersonaliseerd zorgplan. Talrijke diensten
(crisis, therapeutisch, familiale ondersteuning)
aangeboden via een 'Wraparound'-benadering. Een voorbeeld van dit type
mobiele en flexibele aanpak op regionaal niveau is de ESPM Lille
Métropole.

9
Hier zijn de vragen naar residentiële zorg (en de wachtlijsten)

sterk verminderd als gevolg van het actief maken van een snel mobiel
responsteam dat samenwerkt met heel wat regionale partners. Het team
fungeert als crisisfaciliteit, en biedt assertieve zorg en een liaisonfunctie.

Het NRZV/CNEH-advies
13

raadt aan om, voor deze doelgroep, het aan
van 'assertieve zorg' te versterken in combinatie met crisis
urgentiezorg. Assertieve zorg wordt operationeel gemaakt door een
samenwerking tussen residentiële en ambulante diensten en
geïmplementeerd door een multidisciplinair team dat, indien nod
worden versterkt door een mobiele kinderpsychiater.

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Er zijn een heel wat nieuwe initiatieven die betrekking hebben op deze
moeilijke doelgroep, waarvan de 13 outreach-teams (opgericht in Be
2001) het meest opvallend zijn. De stakeholders zijn positief over hun
bijdrage maar er wordt gezegd dat ze onvoldoende kritische massa
hebben. Ook in de forensische zorg werden een aantal testprojecten
opgestart (FOR-K

9
). Daarnaast verwijzen rapporten

waarbij verschillende coalities van jeugdzorg, sociale diensten en
gespecialiseerde eenheden uit de geestelijke gezondheidszorg betrokken
zijn. Deze initiatieven blijven echter kleinschalig en raken snel verzadigd.
Dit is een voorbeeld van hoe plaatselijke experimenten, wanneer er geen
leerdynamiek en strategisch perspectief is, juist kunnen bijdragen tot de
versnippering die ze trachten tegen te gaan. Het rapport dat werd
gepubliceerd door het ISWM pleit daarom voor het oprichten van
transversale fora (op meta-niveau) om dit soort leren te vergemakkelijken
(zie ook aanbeveling 7).
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sterk verminderd als gevolg van het actief maken van een snel mobiel
responsteam dat samenwerkt met heel wat regionale partners. Het team
fungeert als crisisfaciliteit, en biedt assertieve zorg en een liaisonfunctie.

9

raadt aan om, voor deze doelgroep, het aanbod
van 'assertieve zorg' te versterken in combinatie met crisis- en
urgentiezorg. Assertieve zorg wordt operationeel gemaakt door een
samenwerking tussen residentiële en ambulante diensten en
geïmplementeerd door een multidisciplinair team dat, indien nodig, kan
worden versterkt door een mobiele kinderpsychiater.

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Er zijn een heel wat nieuwe initiatieven die betrekking hebben op deze
teams (opgericht in België in

2001) het meest opvallend zijn. De stakeholders zijn positief over hun
bijdrage maar er wordt gezegd dat ze onvoldoende kritische massa
hebben. Ook in de forensische zorg werden een aantal testprojecten

). Daarnaast verwijzen rapporten
13, 22, 23

naar initiatieven
waarbij verschillende coalities van jeugdzorg, sociale diensten en
gespecialiseerde eenheden uit de geestelijke gezondheidszorg betrokken
zijn. Deze initiatieven blijven echter kleinschalig en raken snel verzadigd.

oe plaatselijke experimenten, wanneer er geen
is, juist kunnen bijdragen tot de

versnippering die ze trachten tegen te gaan. Het rapport dat werd
gepubliceerd door het ISWM pleit daarom voor het oprichten van

niveau) om dit soort leren te vergemakkelijken

Het opbouwen van een kritische massa van
samenwerkingsverbanden en dienstverlening
complexe problemen vormt duidelijk een hele uitdaging voor het GGZKKJ
systeem. De stakeholders wijzen erop dat dit soort dienstverlening duur is
en dus een evenredige financiering vereist. Er is ook behoefte aan een
transparant wettelijk kader om mobiel, flexibel en traject georiënteerd werk
te ondersteunen. Deontologie, financiering en praktische zaken i.v.m.
verzekering werpen vragen op (bijv. hoe assertieve zorg onderscheiden
van gedwongen opname en behandeling?). De uiteindelijke uitdaging i
echter vooral de diepgewortelde verschillen tussen de verschillende
gebieden van jeugdzorg te overstijgen. Dit is een kwestie van
verantwoordelijkheid en beroepsethiek. Er is behoefte aan duidelijke
ethische richtlijnen en een sterke, coherente en politi
reeks stimulerende maatregelen om de capaciteit van mobiele,
aanklampende en flexibele zorg voor deze complexe doelgroep uit te
breiden.

Aanbeveling 6

Verbetering van de culturele competenties en taalvaardigheden van
zorgverleners en jeugdwerkers in de geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen en jongeren zodat ze rekening kunnen houden met het
specifieke culturele karakter van de bevolkingsgroepen waarmee ze
in aanraking komen.

Het probleem en de oorzaken ervan

De toenemende diversiteit van de bevolking
gebieden, heeft aanzienlijke gevolgen voor de GGZ voor kinderen en
jongeren. Over de invloed van migratie op de geestelijke gezondheid kan
worden gediscussieerd, maar het is een algemeen erkend feit dat een
proportioneel hoog percentage kinderen van migranten en vluchtelingen
behandeld worden in de jeugdzorg en in de gerechtelijke jeugdzorg.

Mogelijke oplossingen

De algemene doelstelling moet zijn om de toegang tot zorgverlening te
vergemakkelijken, door in te werken
patiënt en zijn familie. Dit kan door het gebruik van netwerken en
hulpmiddelen waardoor professionele zorgverleners rekening kunnen
houden met culturele, etnische en taalkundige aspecten. Het promoten
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voor kinderen en jongeren zodat ze rekening kunnen houden met het
specifieke culturele karakter van de bevolkingsgroepen waarmee ze

Het probleem en de oorzaken ervan

van de bevolking, vooral in stedelijke
gebieden, heeft aanzienlijke gevolgen voor de GGZ voor kinderen en
jongeren. Over de invloed van migratie op de geestelijke gezondheid kan
worden gediscussieerd, maar het is een algemeen erkend feit dat een

eel hoog percentage kinderen van migranten en vluchtelingen
behandeld worden in de jeugdzorg en in de gerechtelijke jeugdzorg.

De algemene doelstelling moet zijn om de toegang tot zorgverlening te
vergemakkelijken, door in te werken op de ganse leefomgeving van de
patiënt en zijn familie. Dit kan door het gebruik van netwerken en
hulpmiddelen waardoor professionele zorgverleners rekening kunnen
houden met culturele, etnische en taalkundige aspecten. Het promoten
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van culturele vaardigheden is bijvoorbeeld een belangrijk principe in de
'Systems of care'- benadering. Om de ondersteuning uit de natuurlijke
leefwereld te maximaliseren en de communicatie tussen het kind en de
professionele zorgverleners te vergemakkelijken, is het essentiee
aangepaste taalkundige en culturele vaardigheden beschikbaar zijn.
Taalkundige vaardigheden, betekent dat men in staat moet zijn te
communiceren op een manier die gemakkelijk kan worden begrepen door
verschillende soorten publiek. Culturele vaardighe
vermogen om de culturele verschillen zelf te beoordelen en hiermee op
een respectvolle manier om te gaan.

14

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Medische zorgverleners kunnen onmogelijk de taal leren van elke
minderheidsgroep waarmee ze te maken krijgen. Anderzijds bieden tolken
een onvoldoende mate van wederzijds begrip tussen de professionele
zorgverlener en het kind/familie. Er is nood aan bemiddelaars die de taal
spreken, maar die ook vertrouwd zijn met culturele gevoeligheden. Een
regel bij geestelijke gezondheidszorg is dat de bemiddelaars
aanwezig moeten zijn. Aangezien niet altijd kan worden gegarandeerd dat
een bemiddelaar betrokken kan zijn, is het belangrijk om een
culturele gevoeligheid aan te kweken bij zorgverleners in de GGZ voor
kinderen en jongeren. Vooral wanneer er een
vluchtelingen, moet er een onmiddellijke responscapaciteit voorhanden
zijn, aangezien een vroegtijdige interventie in deze gevallen cruciaal is.

Er moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de situatie in
Brussel, niet alleen omwille van de extreme heterogeniteit van zijn
bevolking, maar ook omwille van de linguïstische diversiteit van zijn
instellingen en dienstverleningen. Dit veroorzaakt bijkomende coördinatie
en samenwerkingsproblemen tussen de actoren van de GGZ voor
kinderen en jongeren.
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kinderen en jongeren. Vooral wanneer er een plotse toestroom is van
vluchtelingen, moet er een onmiddellijke responscapaciteit voorhanden
zijn, aangezien een vroegtijdige interventie in deze gevallen cruciaal is.
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en samenwerkingsproblemen tussen de actoren van de GGZ voor

Aanbeveling 7

a/ Het aangaan van een respectvolle, multilaterale dialoog over een
gedeelde visie voor het bredere geestelijk gezondheidszorgsysteem
voor kinderen en jongeren, waarbij alle relevante stakeholders
(waaronder vertegenwoordigers van kinderen en families) betrokken
zijn.

b/ Het ontwikkelen van een ethisch charter om zorgverleners te
begeleiden bij het formuleren van antwoorden op het lijden van het
kind.

c/ Het versterken en onderhouden van cross
discussieforums op verschillende institutionele niveaus waardoor
continu samenwerking en netwerkvorming worden geactiveerd en
gemobiliseerd.

Het probleem en de oorzaken ervan

Het NRZV/CNEH-advies stelt een aantal principes van goede zorg voor
waaronder een subsidiariteitsprincipe en een multisysteem benadering
die volgens de auteurs unaniem worden aanvaard. De stakeholders in dit
onderzoeksproces verwezen echter regelmatig naar
aanhoudende culturele en professionele verschillen
van hun opdracht als professionele zorgverleners en managers. Deze
verschillen worden vermengd met institutionele en juridische factoren.

Mogelijke oplossingen

Netwerken en samenwerkingsinitiatieven hebben een gedeelde
professionele en waarden basis nodig.
allesomvattende consensus zijn. Maar
sleutelprincipes en waarden, wederzijds respect, en de wil om zich
aan te passen aan verschillen en samen verantwoordelijkheid te
nemen kan de basis vormen voor een heilzame cirkel die leidt tot betere
uitkomsten voor kinderen en jon
voldoening schenkt aan professionele zorgverleners. Dit is des te meer
noodzakelijk omdat professionele medische zorgverleners over het
algemeen veel weerstand vertonen tegen coördinerende mechanismen die
te sterk gekenmerkt worden door formalisering en standaardisering.
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advies stelt een aantal principes van goede zorg voor -
rincipe en een multisysteem benadering -

die volgens de auteurs unaniem worden aanvaard. De stakeholders in dit
onderzoeksproces verwezen echter regelmatig naar belangrijke en
aanhoudende culturele en professionele verschillen bij de benadering

racht als professionele zorgverleners en managers. Deze
verschillen worden vermengd met institutionele en juridische factoren.

Netwerken en samenwerkingsinitiatieven hebben een gedeelde
professionele en waarden basis nodig.
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Er zal nooit een

allesomvattende consensus zijn. Maar een overeenkomst over
sleutelprincipes en waarden, wederzijds respect, en de wil om zich
aan te passen aan verschillen en samen verantwoordelijkheid te

kan de basis vormen voor een heilzame cirkel die leidt tot betere
uitkomsten voor kinderen en jongeren en tot een praktijk die meer
voldoening schenkt aan professionele zorgverleners. Dit is des te meer
noodzakelijk omdat professionele medische zorgverleners over het
algemeen veel weerstand vertonen tegen coördinerende mechanismen die

rkt worden door formalisering en standaardisering.
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Een gezamenlijke visie over geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en
jongeren speelt niet alleen een rol op het niveau van de dienstverlening,
maar ook op systeemniveau. Er is een aanzienlijke hoeveel
ervaringsdeskundigheid en onderzoek beschikbaar die wijst op het belang
van een gedeelde visie bij systeemveranderingen.

Gedeelde professionele waarden zouden moeten worden geconsolideerd
in een ethisch charter. Deze waarden zijn een noodzakelijke (maar
ontoereikende) voorwaarde om bij te dragen tot het we
ontwikkeling van jongeren. Het zijn richtpunten om zichzelf te positioneren
met betrekking tot de verschillende belangen en principes die het lijdende
kind omgeven. Ze zijn een steun en een aanmoediging voor professionele
zorgverleners om creatief om te gaan ('à la marge') met procedurele en
institutionele beperkingen in het belang van het kind. Wanneer elke
professionele zorgverlener deze waarden in zijn/haar zorg voor het kind
zou opnemen - ondersteund door een intervisiepraktijk, zou dit leid
een consolidatie van deze waardenbasis.

Bij het overdenken over hoe om te gaan met kinderen die lijden aan
complexe mentale problemen, heeft het ISWM

22

modellen naar voren geschoven voor het organiseren van mobiele en
multidisciplinaire zorg, maar suggereerde daarentegen om
sectorale fora te creëren (‘lieux d’activation et de mobilization de la
transversalité’), op meta-niveau. Deze fora kunnen fun
continue uitnodiging tot het opbouwen van relaties en het ontwikkelen van
nieuwe samenwerkingsverbanden. De stakeholders in dit proces
suggereerden om deze discussies over klinische gevallen te organiseren
per taak (ambulant, preventie, residentieel, enz.) en via transversale
werkgroepen (met inbegrip van een vertegenwoordiging van patiënten en
families en, mogelijks, indien nodig, gespecialiseerde niet
deskundigen, zoals filosofen).

Dingen die moeten worden overwogen in de implem

Cross-sectorale fora moeten de principes die naar voren werden
gebracht door het NRZV/CNEH-advies

13
en de root definitie ui

onderzoek, verder uitdiepen. We zijn ook van mening dat de sterke
waardenbasis die de 'Systems of care'-benadering onderbouwt
bijkomende inspiratie kan geven. De stakeholders zijn het erover eens dat
gesprekken noodzakelijk zijn. Zij beschouwen een ‘charter’ niet als een
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ervaringsdeskundigheid en onderzoek beschikbaar die wijst op het belang
van een gedeelde visie bij systeemveranderingen.
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suggereerden om deze discussies over klinische gevallen te organiseren
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onderzoek, verder uitdiepen. We zijn ook van mening dat de sterke
benadering onderbouwt
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bijkomende inspiratie kan geven. De stakeholders zijn het erover eens dat
gesprekken noodzakelijk zijn. Zij beschouwen een ‘charter’ niet als een

statisch kader, maar als een levend document
aan maatschappelijke veranderingen en de evoluerende noden van het
kind. De Verklaring van de rechten van het kind van de Verenigde Naties
en het Charter van de European Association for Children in Hospitals (ook
het Leiden Charter genoemd) werden aange
referentiekaders. Het charter zou ook kunnen geïntegreerd worden in een
evoluerend kwaliteitsverbeteringskader.

Op niveau van dienstverlening lijkt het logisch om cross
kalibreren op de ‘care basin’(zorgbekken)
geografische nabijheid een rol speelt bij het vormen en functioneren van
netwerken. Vanuit het standpunt van het systeem echter zou het zeker aan
te raden zijn om een ‘algemene vergadering’
of nationaal niveau. De aanbeveling is dus om fora op beide niveaus te
installeren. De slagkracht van de fora zou moeten geconsolideerd worden
door een verweven financieringsmechanisme waarbij partners betrokken
zijn uit de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en
andere.

Aanbeveling 8

Het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de
nood aan en het aanbod van geestelijke gezondheidszorg bij
kinderen en jongeren, als hefboom voor doeltreffend regionaal
gespreide zorgfaciliteiten en om de vorming v
zorgnetwerken te vergemakkelijken.

Het probleem en de oorzaken ervan

Beleidsmakers, zorgmanagers en zorgverleners zoeken hun weg binnen
een complex GGZ-systeem voor kinderen en jongeren. Eén van de
grootste uitdagingen bij de planning is he
goede kwaliteit over het type en de frequentie van de zorgvraag. In België
is dit type informatie, behoudens algemene prevalentiecijfers,
beschikbaar. De stakeholders wijzen op de lange wachtlijsten om toegang
te krijgen tot de dienstverlening, maar zijn er zich van bewust dat deze
cijfers waarschijnlijk te hoog zijn en niet de realiteit weergeven. Ook de
grootte van de doelpopulaties is niet bekend. Gegevens van individuele
instellingen worden niet of nauwelijks gea
nationaal niveau.
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Naast de vraag is er ook nog de uitdaging om te begrijpen wat de
werkelijke noden zijn van de kinderen en hun familie, onderscheiden van
andere noden die niet noodzakelijk best worden behandeld door
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Er is een tendens in de
maatschappij om vrij gewone psychosociale problemen veel te snel te
vermedicaliseren.

Niet alleen vraag en nood zijn vaak een onbekend gegeven, hetzelfde
geldt ook voor aanbod. De stakeholders hadden het er vaak over hoe
moeilijk het is om een overzicht te behouden over alle faciliteiten die
beschikbaar zijn in het versnipperde GGZ-systeem voor kinderen en
jongeren.

Mogelijke oplossingen

Om de capaciteit van regionaal verspreide zorgdiensten te kali
hebben we een dieper inzicht nodig van de ‘value demand’
vraag die nodig is, en waarvoor de dienst beschikbaar is) en
demand’ (vraag die wordt veroorzaakt door het falen om iets juist voor de
patiënt te doen).
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Een deel van de beweegreden om te pleiten voor
dienstverlening voor kinderen en gezinnen (Aanbeveling
versterken van hun vermogen om een actieve rol te spelen in het
beoordelen en uiten van hun noden. Dit moet toelaten om het gewicht van
vaste routines en protocollen te compenseren. Bovendien is al gebleken
dat de gezamenlijke beoordeling van de noden van kinderen het delen van
informatie vergemakkelijkt. Bovendien vergemakkelijkt dit het integreren
van diensten tussen verschillende sectoren en agentschappen die
diensten verlenen aan deze populatie (zie: Common assessment
frramework in the UK)

9
.

Om de vorming van (cross-)sectorale netwerken te vergemakkelijken,
wordt aangeraden om de beschikbare diensten en capaciteiten in kaart
te brengen op een regionale of een 'care basin of zor
Het activiteitenmodel en de stakeholder mapping die in dit onderzoek
werden opgenomen bieden mogelijks ook een algemeen sjabloon om dit te
doen. Een eerste voorbeeld van dit principe zijn de Vlaamse "SEN" of
Steunpunt Expertise Netwerken, gefinancierd door het VAPH, die de
beschikbare diensten en capaciteiten op het gebied van autisme op
provinciaal niveau in kaart brengen (zie KCE-rapport deel 1 p.66). Ook hier
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‘value demand’ (d.w.z. een

vraag die nodig is, en waarvoor de dienst beschikbaar is) en ‘failure
(vraag die wordt veroorzaakt door het falen om iets juist voor de

Een deel van de beweegreden om te pleiten voor meer ondersteunende
(Aanbeveling 4) ligt in het

versterken van hun vermogen om een actieve rol te spelen in het
beoordelen en uiten van hun noden. Dit moet toelaten om het gewicht van
vaste routines en protocollen te compenseren. Bovendien is al gebleken

den van kinderen het delen van
informatie vergemakkelijkt. Bovendien vergemakkelijkt dit het integreren
van diensten tussen verschillende sectoren en agentschappen die
diensten verlenen aan deze populatie (zie: Common assessment

)sectorale netwerken te vergemakkelijken,
de beschikbare diensten en capaciteiten in kaart

te brengen op een regionale of een 'care basin of zorgbekken'-schaal.
Het activiteitenmodel en de stakeholder mapping die in dit onderzoek
werden opgenomen bieden mogelijks ook een algemeen sjabloon om dit te
doen. Een eerste voorbeeld van dit principe zijn de Vlaamse "SEN" of

gefinancierd door het VAPH, die de
beschikbare diensten en capaciteiten op het gebied van autisme op

rapport deel 1 p.66). Ook hier

verwijzen we naar het VK waar een Children's services mapping service
bestond tot in 2010.

9

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

Sommige stakeholders twijfelen eraan of het mogelijk en zelfs nuttig is om
de vraag voor geestelijke gezondheidszo
suggereren om op de internationale gegevens te vertrouwen om de leemte
te vullen.

Aanbeveling 9

Het ontwikkelen en toepassen van evaluatiemethoden gebaseerd op
internationale ‘best practices’, die het specifieke nationale of
regionale karakter weerspiegelen, in overeenstemming met de
ethische richtlijnen, met als doel het versterken van
aansprakelijkheid, professionalisme, kwaliteitsverbetering en
multidisciplinariteit bij het verlenen van geestelijke gezondheidszorg
voor kinderen en jongeren.

Het probleem en de oorzaken ervan

Het gebruik van evaluatiemethoden in GGZ voor kinderen en jongeren is
controversieel. Professionele zorgverleners waren in dit participatief
onderzoeksproces uiterst openhartig over hun frustrerende ervari
de laatste jaren met beleidsgestuurde evaluatiemethoden. Vooral de
MPG/RPM wordt als vervelend en niet informatief afgeschilderd.
Bovendien zijn ze bang dat evaluatiekaders de therapeutische flexibiliteit
zullen beperken of hinderen. Die flexibi
beschouwd, gezien het uitgebreide gamma geestelijke
gezondheidsproblemen waarmee ze geconfronteerd worden. Bovendien is
er de bijzonderheid dat de noden van het kind zullen veranderen naarmate
het in een andere ontwikkelingsfase terecht komt. Er wordt echter ook
erkend dat, op systeemniveau, het beheer van de GGZ voor kinderen en
jongeren wordt gehinderd door het feit dat er geen
totale doeltreffendheid. En op niveau van dienstverlening is het moeilijk
om (continue) kwaliteitsverbetering te documenteren zonder gepaste
evaluatiemethoden (zie ook KCE-rapport 146)
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Mogelijke oplossingen

In andere landen werden verschillende initiatieven genomen. In het VK is
het CORC research consortium, waarvan meer dan de helft van alle centra
in Engeland lid lis, bezig met het ontwikkelen van een
routinematige evaluatie op basis van outcome
worden vijf verschillende wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten
routinematig gebruikt (bijv. HoNOSCA: Health of the nation outcome
scales for children and adolescents) op vrijwillige basis.

Dingen die moeten worden overwogen in de implementatiefase

De stakeholders hebben een aantal belangrijke kenmerken
evaluatiemethoden voorgesteld:

 Evaluatie moet rekening houden met de complexiteit
zorgverlening aan kinderen en jongeren met geestelijke
gezondheidsproblemen en moet het therapeutische repertorium van
de zorgverleners eerder stimuleren dan beperken;

 Evaluatie moet worden geïnspireerd door internationale ‘best
practices’, maar die moeten altijd worden aangepast aan nationale,
regionale of lokale omstandigheden;

 Ze moeten de de ethische richtlijnen respecteren
belichaamd door een eventueel Charter (Aanbeveling 7);

 Evaluatie kan alleen werkbaar zijn wanneer alle stakeho
gevoel van eigenaarschap hebben. Vandaar de noodzaak om hen
erbij te betrekken wanneer het evaluatieproces wordt ontwikkeld en
wanneer de resultaten ervan worden geïnterpreteerd (zie ook Pires

De bezorgdheid van de stakeholders met betrekking tot de noodzakelijke
flexibiliteit van de evaluatiemethoden stemt overeen met recente
internationale ontwikkelingen zoals Utilization-
Evaluation

27
en Reflexive Monitoring

28
. Dit zijn adaptieve kaders die

werden ontwikkeld voor complexe, dynamische omgevingen waar er nood
is voor constante innovatie en experimenten. We zijn v
soort kader uitstekend geschikt is voor de complexiteitsgevoelige,
situationeel, door ethische normen geleide en op participatie gebaseerde
evaluatie die door de GGZ gemeenschap voor kinder en jongeren wordt
gevraagd. Deze aanbeveling sluit aan op alle aspecten van Aanbeveling 7
en Aanbeveling 8.
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Aanbeveling 10

Het geven van een duidelijk politiek signaal dat een cultuur van
innovatie en evidence-based practice binnen het Belgische GGZ
systeem voor kinderen en jongeren ondersteund en be
Dit dient tastbaar gemaakt te worden door op zeer korte termijn
implementatie initiatieven op te starten.

De professionele zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg die aan
dit project deelnamen, wilden heel graag het stadium van de ges
achter zich laten en een 'beter' geestelijk gezondheidszorgsysteem voor
kinderen en jongeren in de praktijk omzetten. Wat nodig is, is een
politiek signaal dat erop wijst dat een cultuur van innovatie in het Belgische
GGZ-systeem voor kinderen en jongeren wordt aangemoedigd en
beloond. De 9 aanbevelingen die hierboven werden besproken, kunnen
worden beschouwd als een innovatieve agenda om de inspanningen in het
veld in goede banen te leiden.

Tijdens het ontbreken van aanzienlijke budgett
de GGZ voor kinderen en jongeren te ondersteunen, is een pragmatische,
positieve en vertrouwenwekkende benadering nodig.

1. Het promoten en erkennen van bottom

In het VK heeft de National Health Service (NHS) Institute f
Innovation and Improvement een NHS Innovation Challenge Prizes
programma uitgewerkt (nu in het tweede jaar).
programma tracht innovaties op te sporen die kunnen bewijzen dat ze
met succes uitdagingen zijn aangegaan op zo'n manier dat ze
gemakkelijk doorheen de NHS kunnen worden verspreid. De winnaars
kunnen tot 100,000 GBP ontvangen. De ruimere agenda achter de
innovatie-inspanning van de NHS is om de doeltreffendheid van het
NHS over de volgende jaren aanzienlijk te vergroten om zo het hoo
te kunnen bieden aan de uitdagingen van een steeds groeiende vraag
naar kwaliteitsvolle dienstverlening en verbeterde patiëntuitkomsten.

Deze promotie en erkenning van bottom
dat zeker de moeite waard is om over te dragen n
de Belgische GGZ voor kinderen en jongeren. Dit zou mede
gefinancierd moeten worden door de federale overheid en de
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Gemeenschappen en Gewesten om cross
samenwerkingsverbanden te simuleren.

2. Een veelomvattend actieplan en concre
ontwikkelen

Het is zeer belangrijk dat de bottom-up innovatie zich kan verspreiden
en integreren in het ruimere zorgsysteem. Erkenning en beloning is
hiertoe de eerste stap. Zo heeft de NHS een veelomvattend actieplan
uitgewerkt dat sinds begin 2012 operationeel is, om ervoor te zorgen
dat innovaties en ‘best-practices’ geen geïsoleerde voorbeelden
blijven, maar dat ze de hele NHS ten goede komen
vertaald naar de Belgische situatie zou de
Conferentie Volksgezondheid een actiegroep kunnen belasten met het
omzetten van een aantal van de aanbevelingen uit dit rapport naar
een concreet actieplan, waarbij een aantal specifieke
innovatieprojecten nauwkeurig worden omschreven. Steun kan
worden gezocht bij de Koning Boudewijnstichting
Fabiolafonds voor geestelijke gezondheid/Fonds Reine Fabiola pour la
santé mentale).

Op een tussenliggend niveau zijn de
samenwerkingsinitiatieven waarvoor in aanbeveling 7 werd gepleit,
een knooppunt waar de bottom-up en de top
krachten op elkaar kunnen ingrijpen en elkaar versterken door de
ontwikkeling van lokale strategische plannen, overeenkomsten tussen
instanties, wetgevende voorstellen, financieringsovereenkomsten en
aangepaste controle- en evaluatieprotocollen.

3. Idealiter moet een ondersteunende infrastructuur worden
uitgewerkt die helpt bij het opbouwen van de vaardigheden van de
professionele zorgverleners voor het verbeteren van hun
dienstverlening. Dit kan door coaching en opleiding in het gebruik van
nieuwe technieken die gehanteerd worden bij veranderings
management te organiseren. In het VK bijvoorbeeld, ligt de focus zeer
sterk op nieuw ontwikkelde methoden voor dienstverlening en
ervaringsontwerp.
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6. BESLUIT
Dit participatief onderzoeksproject gaf st
te denken over de weg die de hervorming van het kinder
systeem zou moeten inslaan. Uit een
het systeem van GGZ voor kinderen en jongeren worstelt met een cluster
van onderling samenhangende problemen. De kern van de problematiek is
daarbij de extreme versnippering en compartimentalisering tussen
organisaties, sectoren en beroepen. De kostprijs van deze versnippering is
aanzienlijk, zowel wat menselijk lijden betreft, als op het vl
middelen. De zeer lange wachtlijsten zijn maar een van de meer
opvallende indicatoren van deze belasting en inefficiëntie. Deze stand van
zaken wordt door de stakeholders erkend.

De voorbije tien jaar werden verschillende initiatieven gen
problemen het hoofd te bieden. Het is echter duidelijk dat deze initiatieven
niet in staat geweest zijn om het aanpassingsvermogen van het systeem in
zijn geheel te versterken. De mislukkingen uit het verleden hebben geleid
tot wantrouwen tussen actoren en sectoren.

Bij de stakeholders was er een sterke weerstand tegen top
formalisering en controle. Het uiteindelijk resultaat is dat professionele
zorgverleners zich realiseren dat werken in een netwerk nodig is, maar dat
er weinig geloof is in het formaliseren van deze netwerken en het creëren
van nieuwe functies zoals netwerkmanagers en coördinatoren.

Al deze punten leiden tot een lock-
worden verwacht. Het veranderingsproces zal waarschijnlijk een lan
proces zijn, en dit onderzoek kan hieraan slechts een beperkte bijdrage
leveren.

Voor GGZ voor kinderen en jongeren, werd de relevantie van het
'Systems of care'-kader benadrukt
ruimere veld van systeeminnovatie.
verbond, een co-evolutie tussen de top
verandering. Dit vermijdt de valkuilen van veranderingen die stukje bij
beetje, gemeenschap per gemeenschap worden doorgevoerd, of van een
algemene technocratische hervorming. Dit onderzoek is een beetje in
dezelfde geest uitgevoerd zonder echter blind aan één of ande sjabloon
vast te houden.
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Wanneer we alle bevindingen uit de verschillende bouwstenen van dit
onderzoek samennemen, komen we tot 10 aanbevelingen.

 De aanbevelingen 1 tot 4 willen de aanspraken die worden gemaakt
op de schaarse en dure gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in goede banen leiden.
Het doel is ervoor te zorgen dat jonge mensen de juiste zorg krijgen in
de minst restrictieve en het best aan hun noden aangepaste omgeving
die mogelijk is. Er wordt verwacht dat dit zal leiden tot een omzichtiger
gebruik van de gespecialiseerde zorg en residentiële faciliteiten. Deze
aanbevelingen willen dit bereiken via preven
van gebruikers en hun omgeving (families),
eerstelijnszorg en door het versterken van het vermogen van het
systeem om crisissen gerelateerd aan de geestelijke gezondheid het
hoofd te bieden.

 De aanbevelingen 5 en 6 concentreren zich op het
het spectrum van dienstverlening dat wordt aangeboden door
professionele zorgverleners, vooral met betrekking tot de zorg
voor kinderen die lijden aan ernstige, complexe en meervoudige
mentale problemen. Deze complexe situaties kunnen al dan niet
gecompliceerd worden door gewelddadig gedrag of culturele
barrières. Deze aanbevelingen willen leemtes opvullen op het vlak van
het opnemen van verantwoordelijkheid door hulpverleners (het niet
langer doorschuiven van de zorg naar een andere zorgverlener) bij het
omgaan met deze jonge mensen. Deze aanbevelingen moedigen
flexibele en assertieve benadering aan bij het verlenen van zorg aan
deze kinderen in hun natuurlijke leefwereld en richten zich op het
verbeteren van de culturele vaardigheden van zorgverleners.

 De aanbevelingen 7 tot 9 zijn gericht op het
aanpassingsvermogen van en de ethische begeleiding binnen het
toekomstige kinder- en jeugd GGZ-ssyteem
door ervoor te zorgen dat de actoren in het systeem, waaronder ook
vertegenwoordigers van kinderen en families (omgeving), deelnemen
aan discussies over de sectoren heen om het vormen van
samenwerkingsverbanden op een continue basis te stimuleren. Er
werd voorgesteld dat alle stakeholders zich ertoe zouden verbinden
om een gedeelde visie en een ethisch charter
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vertegenwoordigers van kinderen en families (omgeving), deelnemen
aan discussies over de sectoren heen om het vormen van
samenwerkingsverbanden op een continue basis te stimuleren. Er

ld dat alle stakeholders zich ertoe zouden verbinden
ethisch charter te ontwikkelen voor het

kinder- en jeugd GGZ-systeem (inclusief belendende sectoren). Er
wordt ook aanbevolen om continu inspanningen te leveren om
noodzaak voor en verlening van geestelijke gezondheidszorg beter te
begrijpen en in kaart te brengen
evaluatiemethoden aanbevolen die professionalisme, kwaliteit en
multidisciplinariteit zouden versterken.

 Aanbeveling 10 suggereert een aantal
ondernomen om dit veranderingsproces op te starten.

In tegenstelling tot gefragmenteerde of top
onevenredig geïnspireerd zijn door belangengroepen, legt dit onderzoek
nadruk op de noodzaak om ‘veranderingen op systeemniveau’
voeren om de veranderingen in de dienstverlening te ondersteunen. We
zouden willen waarschuwen, de lessen uit systeeminnovatie en
transitiemanagement indachtig, om dit niet te zien als een lineair,
sequentieel veranderingsproces in de zin van: eerst systemen verbeteren,
dan diensten verbeteren, en uiteindelijk uitkomsten verbeteren.

Systeemveranderingen zijn weliswaar van wezenlijk belang om de
overgang naar een doeltreffender GGZKJ
Anderzijds is het belangrijk om lokale experimenten te blijven
aanmoedigen en successen te koesteren, vooral wanneer ze tot stand
werden gebracht door partnerships binnen sectoren of tussen sectoren
onderling. De kennis en het relationele kapitaal dat wordt ver
deze samenwerkingen is de brandstof waarop een transformatie door heel
het systeem kan gedijen. Bottom
elkaar versterken. De cross
aansprakelijksheidsplatformen zijn een knooppunt waar de
dynamische krachten op elkaar kunnen ingrijpen en elkaar versterken door
de ontwikkeling van strategische plannen, overeenkomsten tussen
instanties, wetgevende voorstellen, financieringsovereenkomsten en
aangepaste controle- en evaluatieprotocollen
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transitiemanagement indachtig, om dit niet te zien als een lineair,

randeringsproces in de zin van: eerst systemen verbeteren,
dan diensten verbeteren, en uiteindelijk uitkomsten verbeteren.

Systeemveranderingen zijn weliswaar van wezenlijk belang om de
overgang naar een doeltreffender GGZKJ-systeem te ondersteunen.

zijds is het belangrijk om lokale experimenten te blijven
aanmoedigen en successen te koesteren, vooral wanneer ze tot stand
werden gebracht door partnerships binnen sectoren of tussen sectoren
onderling. De kennis en het relationele kapitaal dat wordt vergaard door
deze samenwerkingen is de brandstof waarop een transformatie door heel
het systeem kan gedijen. Bottom-up en top-down dynamisme moeten
elkaar versterken. De cross-sectorale managements- en
aansprakelijksheidsplatformen zijn een knooppunt waar deze twee
dynamische krachten op elkaar kunnen ingrijpen en elkaar versterken door
de ontwikkeling van strategische plannen, overeenkomsten tussen
instanties, wetgevende voorstellen, financieringsovereenkomsten en

en evaluatieprotocollen.
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Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de eventuele resterende vergissingen of onvolledigheden
alsook voor de aanbevelingen aan de overheid.
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