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Methode en materialen
WIE
•

Jongeren (#57)
•
•
•

•

14-26 jaar
Bepaalde psychische kwetsbaarheid of reeds aanwezige psychische problematiek
Ambulant en in opname

Hulpverleners (#23)
•

Diverse functies en organisaties (psychologen, huisartsen, vrijwilligers…)

WAT
•

Focusgroep discussies
•

•

Diepte-interviews
•
•
•
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6-8 mensen, vnl. jongeren in groepstherapie
Één-op-één gesprek
Jongeren in een individueel traject
Meeste hulpverleners

Resultaten - pijnpunten
Hiaat kinderGGZ en volwassenGGZ
•

•

Volwassen worden
•
≠ van de ene op de andere dag
•
≠ de leeftijdsovergang van -18 naar +18 jaar
•
= een transitieperiode
KinderGGZ te bemoederend > < volwassenGGZ te veel
verantwoordelijkheid

Quote jongere: “Als je 17 bent, is het een
moeilijke leeftijd… Bij de kinderpsychiatrie
mag je niet meer binnen omdat je te oud
bent en bij de volwassenen mag je niet
binnen omdat je te jong bent.”
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Quote hulpverlener: “Het is vooral de overgang
van -18 naar +18 die bijzonder moeilijk loopt. Ik
denk effectief dat dit ook te maken heeft met
het wettelijke statuut. 18+ zijn staat gelijk aan
zelf de verantwoordelijk dragen.”

Resultaten - pijnpunten
Zorgcontinuïteit
• Heel belangrijk voor goede hulpverlening
Quote hulpverlener:
• Kwaliteit ↓ als geen continuïteit
“Zorgcontinuïteit is denk ik iets
• Kleine window of opportunity
waar heel veel nood aan is. Dat als
de stap gezet wordt naar de
• Afhankelijk van veel factoren
hulpverlening, dat er snel de juiste
• Participatie
hulp kan zijn en dat dat mooi op
elkaar aansluit of liefst zelfs nog
• Communicatie en transparantie
overlapt.”
• Doorverwijzing
• Nazorg
Quote hulpverlener: “Ik denk dat de mensen met de
• Spilfiguur
meest zware problematieken, vooral geholpen kunnen
worden in de gesubsidieerde sector, in de CGG, waar
mensen multidisciplinair begeleid kunnen worden. In
de privé gaat dat in principe ook, maar het is een stuk
moeilijker als iemand bij een psychiater in praktijk X
gaat, een psycholoog in praktijk Y en een therapeut in
praktijk Z.
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Resultaten - pijnpunten
Doorverwijzen, transitie & communicatie tussen diensten
•

Loopt erg stroef
•
Wachtlijsten/beperkt aantal plaatsen
•
Informatie-overdracht moeizaam
•
Complex zorgnetwerk  moeilijk om weg te vinden

Quote jongere: “De sociale kaart [die nu
nog ontbreekt]. Dat ze meer weten van
‘oké, iemand met dat probleem moet
naar daar, dat is er voorhanden’. Want
ik denk dat iedereen wel weet wat er
nodig is, maar dat ze niet weten naar
wíé ze moeten doorverwijzen.”
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Quote hulpverlener: “Een andere zaak is dat het
vaak versnipperd is, het is soms heel moeilijk, zelfs
als professionele hulpverlener, om te weten waar
je voor wat terecht kunt. Dus laat staan voor
iemand die echt in de problemen zit en al
helemaal als je tiener bent om daar dan je weg in
te vinden. Dat is moeilijk.”

Resultaten - pijnpunten
Flexibiliteit & inclusiecriteria
•
•
•

Erg afhankelijk van organisatie tot organisatie
'Hokjesdenken’  uit de boot vallen als je niet past binnen hokje
Meer nood flexibiliteit binnen alle domeinen
•
Leeftijd
•
Inclusiecriteria
•
Uren waarop hulp verkrijgbaar is

Quote hulpverlener: “Er zijn altijd
‘maartjes’ overal.”
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Quote hulpverlener: “En het lijkt wel, van
zodra het in de geestelijke gezondheidszorg
zit, dat iedereen heel erg op zoek is naar
‘mag die wel bij mij? Past die wel in mijn
vakje? Hebben wij daar wel de middelen
voor? Is het niet te zwaar? Welke diagnose
heeft hij? Oei, met die diagnose kan je niet
meer hier terecht’.”

Resultaten - pijnpunten
Stigma en onwetendheid
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Huidige maatschappij weinig tolerant als het minder goed gaat
Grote prestatiedruk
Taboe
Angst voor afwijzing
Quote jongere: “Het is belangrijk
om aan te geven dat het oké is om
Onduidelijk wat GGZ inhoudt
niet oké te zijn.”
Vertekend beeld
Moeilijk te doorbreken ondanks besef
Sensibiliseringscampagnes worden positief ervaren
Vb: Rode Neuzendag
Quote jongere: “Ik denk vooral over wat de mensen rondom me
zouden denken. Ook al weet ik dat daar niks mis mee is. Ik heb
heel hard het gevoel dat ik zelf dat taboe wil doorbreken van
‘daar is niks mis mee’. Het is nodig om psychische problemen ook
bespreekbaar te maken. Maar ik merk dat ik dat zelf
allesbehalve doe. Maar dat wel voor anderen wil.”
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Resultaten - pijnpunten
Participatie
•

Voldoende eigen inbreng van jongeren >< controle vanuit hulpverleners
door toetsing aan realiteit
•
Evenwicht zoeken
•
Nu nog te weinig luisteren naar jongeren
• ↑ kwaliteit zorg
• Enkel mogelijk indien hulpverleners echtheid uitstralen

•

Hulpverleners én jongeren graag betrokken bij organisatie GGZ
Quote jongere: “Als je je niet durft open te stellen om het
vertrouwen te geven in andere mensen, dat ze je willen dragen,
dat ze je willen helpen. Dan gaat het niet werken, dan kunnen ze
bergen verschuiven voor je, dat doet niets omdat je hen het
vertrouwen niet wil geven.”
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Resultaten - pijnpunten
Gebrek aan transparantie
Sluit o.a. aan bij communicatie en taboe

•

•
•

Onderling tussen verschillende organisaties
> problemen communicatie, doorverwijzing
Naar algehele samenleving toe
> taboe, stigma
Bij betrekken van jongeren en hun context
> hulpeloosheid, gevoel niet gehoord of begrepen te worden
Quote jongere: “Mijn ouders vonden dat wel super boeiend om
ervaringen te delen. ‘Oh mijn dochter is toch niet zo raar…’.
Want zij zitten ook met heel veel schuldgevoelens bijvoorbeeld
en dat heeft hen wel heel hard geholpen om daarmee om te
gaan denk ik.”
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Resultaten - pijnpunten
Vroegdetectie en –interventie
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Benutten smalle window of opportunity
Nulde lijn – leefomgeving
Familie, vrienden, school...
Nu vaak lange weg vooraleer in hulptraject
Groot tijdsverschil hulpvraag en effectief starten zorgtraject
Vertraging als groot risico om jongere te verliezen
Eerste contact GGZ belangrijk
Structurele problemen werken dit in de hand
Wachtlijsten
Financiële aspect
Quote jongere: “Als je het geld hebt, kan je
het betalen. Als je het geld niet hebt, dan is er
niets behalve wachttijd.”
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