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Editoriaal

EDITORIAAL

Een voorwoord schrijven lijkt, maar is niet zo evident. Het is de eerste tekst na
het titelblad en is een persoonlijk stuk waarin de lezer de schrijver en “magazine” leert kennen en waar waardering getoond wordt voor de mensen die de
editie mee tot stand hebben gebracht.
Dit laatste is in dit geval wel makkelijk. We dragen dit nummer immers ontzettend graag op aan dr. Marie-Paule Clerinx, die op 1 september haar fakkel van
hoofdarts heeft overgedragen aan dr. Andy De Witte en nu van een welverdiend
pensioen geniet. Dr. Marie-Paule Clerinx lag mee aan de basis van de fusie en
heeft haar schouders op haar energieke en betrokken manier gezet onder de
netwerkvorming en “vermaatschappelijking van zorg”. Ze deed dit steeds met
veel enthousiasme en met overtuigingskracht. Lees daarom zeker het interview met haar in dit nummer. Meer dan wie ook was ze gepassioneerd voor de
behandeling van personen met een mentale beperking in combinatie met een
psychiatrische problematiek. Ze besteedde ook veel aandacht aan jongvolwassenen met psychiatrische problemen.
En daarmee belanden wij aan het tweede puntje dat dit nummer van Masster
zo bijzonder maakt. Het is een nummer dat helemaal gewijd is aan psychische
problemen bij jongvolwassenen. De transitieleeftijd is immers een ontzettend
belangrijke leeftijd, zeker als we de prevalentiecijfers mogen geloven. Ook beleidsmatig zijn er momenteel verschillende ontwikkelingen m.b.t. deze leeftijdsgroep. Heel wat thema’s komen aan bod. We laten het graag op jullie afkomen!
Voor de samenstelling van dit nummer hebben we samengewerkt met UHasselt. Ook dat maakt dit nummer zo bijzonder. Meerdere initiatieven worden
genomen om de samenwerking met UHasselt te intensfiëren. Er worden gezamenlijk lezingen georganiseerd en de nodige voorbereidingen worden getroffen
om voor studenten zorgpaden te organiseren, waarmee zij ervaringen kunnen
opdoen in een psychiatrisch ziekenhuis.
Wij wensen jullie alvast veel leesgenot!
Bert Plessers
Jaak Poncelet
Dr. Andy De Witte

In de universiteit leiden wij de artsen van de toekomst op. Naast de nodige medische bagage zetten we daarbij sterk in op competenties. De studenten leren
wat het betekent om te leven met een aandoening via gesprekken met patiënten van onze patiëntambassade. Via stages maken ze kennis met de praktijk.
De wereld van de geestelijke gezondheidszorg is voor onze studenten helaas
nog te weinig bekend. Onze samenwerking met Asster biedt daarom unieke
kansen. Wat begon als een kennismaking voor de studenten groeide uit tot een
sterke uitwisseling op diverse niveaus zoals u hier kan lezen. Het enthousiasme van directie, artsen en medewerkers van Asster werkt aanstekelijk. Vanuit
UHasselt bouwen we graag samen met jullie verder op deze fundamenten.
Prof. dr. Piet Stinissen,
decaan, Faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen,
Universiteit Hasselt
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Dr. Marie-Paule Clerinx met
pensioen

Dr. Marie-Paule Clerinx is met pensioen. Sinds
1 september 2021 is ze als hoofdarts opgevolgd door dr. Andy Dewitte. Dr. Marie-Paule
Clerinx heeft een zeer belangrijke rol vervuld
bij de fusie. Zij was ook een drijvende kracht
achter de netwerk-ontwikkeling. Zij had visie
en was niet bang om haar nek uit te steken.
Ze heeft de voorbije jaren mee haar stempel
gedrukt op de ontwikkelingen binnen en buiten Asster.
Ze heeft heel wat te vertellen. Daarom trokken
wij op de vooravond van haar pensioen op
pad om haar te interviewen.

Speciaal naar aanleiding van jouw pensioen
hebben wij voor deze Masster gekozen voor
een thema-nummer rond jongvolwassenen. Deze doelgroep ligt jou na aan het hart.
Vanwaar de interesse voor jongvolwassenen?
Eigenlijk begint het verhaal bij de patiënten met
verstandelijke beperking. In de jaren ’90 startten
we in Sancta Maria met een aparte module voor
verstandelijke beperkten met een hulpvraag voor
een residentiële psychiatrische behandeling. Ik
had in ’90 de toenmalige afdeling 5 ‘geërfd’ van
dokter Jules Knapen bij zijn pensioen. Deze afdeling werkte als een op klassieke leest geschoeide
token economy. Het team wilde dit systeem verlaten en zocht naar een nieuwe doelgroep met
sterke nood aan een gestructureerde omgeving
met hoge graad van nabijheid, die het team vanuit hun opgedane kennis en ervaring te bieden
had.
Tegelijk botsten we in de resocialisatie-afdeling
op de specifieke noden van patiënten met een
aangeboren cognitieve beperking, toch erg verschillend van die van patiënten met enkel beperkingen ten gevolge van hun psychiatrische problematiek. De maatschappelijke reïntegratie voor
deze beide doelgroepen verloopt ook anders, en
met andere ondersteunende hulpverlening.
Parallel hiermee kwam deze doelgroep ook meer
en meer in de belangstelling van de overheid en
liep er in het Limburgs overlegplatform Spil een
gemengde werkgroep GGZ-VAPH over de doel-

groep, aanvankelijk onder voorzitterschap van
dokter Jaak Geutjens, vanaf 2002 nam ikzelf het
voorzitterschap in handen.
Al deze factoren samen wezen ons de weg naar
een specifieke module om tegemoet te komen
aan de aparte noden van de doelgroep verstandelijke beperkten met psychiatrische problemen.
In die dagelijkse werking met deze patiënten met
een ontwikkelingsstoornis, kwam het belang van
een gezond ontwikkelingsverloop meer en meer
op het voorplan.
Er waren altijd al veel jongeren in opname bij de
afdeling Mega voor deze patiënten met dubbel
diagnose. Niet verwonderlijk, ze hebben een minder goed ontwikkeld palet aan copingsvaardigheden ter beschikking dan hun leeftijdsgenoten
met meer gemiddelde cognitieve mogelijkheden.
Ze lopen vaak vast op adolescentie- en jongvolwassen leeftijd in de veranderde eisen van deze
levensfase. Ze vertonen dan gedragsproblemen
of ziektesymptomen vanuit overvraging door een
maatschappij die hun noden niet herkent of erkent.
Een heel proces. En verder?
Intussen was Walden in Santa Maria volop in ontwikkeling met projecten als het halfweghuis en
het walden-productiehuis, resocialisatietrajecten
voor patiënten met een ernstig en chronisch verloop van hun pathologie. Hier bleken er heel wat
jongeren te zitten, die vaak hun behandeling al
gestart waren in de K-dienst. Vanuit mijn ervaring
en die van een aantal teamleden met de behandeling van patiënten dubbel diagnose verstandelijke beperking-psychiatrische stoornis, herkenden we de achterstand in de al doorlopen fasen
van hun psychosociale en emotionele ontwikkeling. We zagen de uitdaging om deze ontwikkeling naar een mature identiteit en persoonlijkheid
te ondersteunen, ondanks ziektesymptomen om
verdere schade in de ontwikkeling te beperken
om zo de vicieuze cirkel van ontwikkelingsachterstand als motor en gevolg van ziekte, proberen te
doorbreken.

Jaak Poncelet
Vrijwilliger en gewezen
directeur Asster vzw

Een ziekenhuismilieu met een gemengde groep
patiënten tussen 18 en 65 jaar leek ons voor deze
jongeren niet echt geschikt. Ze hebben nood
aan interactie met leeftijdsgenoten voor verdere
groei. De coronacrisis heeft onlangs deze nood
nog maar eens voor het voetlicht gebracht.
En zo maakte de Jovo-werking van Sancta Maria
in 2012 een doorstart in Asster naar de Zeilen 1 in
het nieuwe psychiatrische fusieziekenhuis.
Dat leek aanvankelijk niet zo vanzelfsprekend?
Daar ging een ernstig debat aan vooraf: waarom
een aparte leeftijdsdoelgroep jongvolwassenen
terwijl er gespecialiseerde diensten voor specifieke pathologie-doelgroepen in de volwassenwerking van Asster voorhanden zijn? Onze argumenten werden aangescherpt: de exploratiefase
die de overgang van adolescentie naar volwassenheid kenmerkt, houdt een aantal belangrijke
keuzes in op relationeel en professioneel vlak.
De jongvolwassene moet hierbij zijn weg zoeken
in een complexe maatschappij als de onze. Een
aantal van hen loopt in deze fase een achterstand
op. De ontwikkeling van identiteit en persoonlijkheid wordt hierdoor bedreigd. Door onvoldoende
verworven zelfcontrole krijgt oppositioneel of vermijdend gedrag de bovenhand, wat opnieuw de
leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken bemoeilijkt. Tegelijk is er in deze leeftijdsfase een breuk
in de continuïteit van begeleiding van minderjarig- naar meerderjarigheid. De vertrouwde ondersteuningssystemen van school en thuisomgeving
veranderen of vallen weg bij de overstap naar
arbeidsmilieu of hogere studie en kot-leven.
Bovendien moet de jongvolwassene nu zelf de
keuze maken om bij de hulpverlening aan te kloppen. Een niet eenvoudige beslissing voor deze
jonge mensen, onder de druk zich te confirmeren aan wat ‘normaal’ is, geconfronteerd met de
angst zich kwetsbaar te tonen in de nieuwe omgeving. “Ik ben toch niet gek, zeker”.
Samen met de start van de Zeilen 1 staken her
en der in Limburg nieuwe initiatieven voor de
doelgroep de kop op, en Spil speelde hierop in
met de start van een werkgroep Jongvolwasse-
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nen in 2013 en een studiedag “Mind the gap” in
november 2014.
De Zeilen 1 en 2, voor jongvolwassenen en voor
dubbel diagnose met verstandelijke beperking,
delen de nood aan een intensieve maar korte behandeling in ziekenhuismilieu. Het opnemen van
de ontwikkelingstaken voor de jongvolwassene
gebeurt best en meer productief in het echte leefmilieu, buiten de beschermende cocon van het
psychiatrisch ziekenhuis. “Een opname zo kort
als mogelijk en maar zo lang als nodig”, is hier
op zijn plaats met nadruk op het eerste lid van
deze uitspraak.
Bij de doelgroep met verstandelijke beperking
is de bijkomende moeilijkheid dat ze geleerde
vaardigheden niet of moeilijk kunnen toepassen
in een andere omgeving (lees: vanuit het ziekenhuis naar de thuiscontext). Leren en oefenen in
de eigen leefomgeving is hier een noodzaak, ook
al proberen we deze thuiscontext mee te nemen
in de individuele behandel-plannen.
Een aparte afdeling met een werking, aangepast
aan de specifieke hulpvraag voor beide doelgroepen was dan ook een logische stap vanuit
deze toegenomen aandacht voor ontwikkelingsnoden.
Is er een evolutie in problematiek en behandeling?
Er doet zich meer externaliserende symptomatologie voor, met agressie, auto-agressie en suïcidaliteit bij de jongvolwassenen. Ook verslavingsproblemen zien we toenemen. Illegale drugs zijn
almaar breder beschikbaar in onze maatschappij, maar ook alcohol, gokken en gamen zijn in
opmars.
De toename van gedwongen opnames zien we
ook bij deze doelgroepen. Het gaat bij hen vaak
om een eerste kennismaking met geestelijke gezondheidszorg, wat de drempel naar hulpverlening erna dreigt te verhogen.
De vermaatschappelijking van zorg vraagt voor
beide doelgroepen om intensieve ambulante
ondersteuning in het thuismilieu. De middelen
hiertoe ontbreken vaak, met wachtlijsten en heropnames in crisis tot gevolg.
Het aanpassen van de behandelplannen aan de
individuele noden van patiënt en de mogelijkheden van zijn leefomgeving, is een belangrijk
aandachtspunt. Het overleg met de thuiscontext,
het voorbereiden van en het overleggen met de
begeleiding thuis vormt eveneens een belangrijk
onderdeel van de behandeling. Coachen en outreach-interventies na ontslag, in samenwerking
met de andere hulpverleners in het netwerk hoort
daar eveneens bij. Dat alles in een zo kort mogelijk tijdsbestek om maximaal het functioneren
in de eigen omgeving te bevorderen, vormt een
hele uitdaging voor beide behandelteams in het

ziekenhuis, maar ook voor de teams in het netwerk erbuiten
Je hebt het al gehad over de doegroep “mensen met een verstandelijke beperking”. Ook
die doelgroep lag je nauw aan het hart.
Van bij aanvang van mijn werk in de psychiatrie
heb ik gekozen voor wat ik als de meest kwetsbaren, de hound-people zoals ze wel eens gedefinieerd werden, heb ervaren.
Chronische patiënten op zoek naar een plaats
in de maatschappij, mensen in crisis, kwetsbare
jongeren, mensen met een beperking.
De jonge dubbel diagnose-patiënten met een
verstandelijke beperking dragen een aantal van
deze kwetsbaarheden in zich. Bovendien voelen
slechts een minderheid van hulpverleners in de
GGZ zich tot deze zorg aangetrokken, terwijl de
vragen naar zorg er hoog zijn, vanuit de aard van
de zorgnoden.
Ik kan de doelgroep allen maar aanbevelen aan
mijn collega’s in de hulpverlening. Het is uitdagend maar dankbaar werk.
Naast je klinische werk, was je ook hoofdarts.
Geen gemakkelijke job. Waar blik je met fierheid op terug?
Ik heb de functie van hoofdarts opgenomen in
een ziekenhuis, volop in beweging. De fusie,
de afbouw van bedden, het samenbrengen van
behandeldoelgroepen en gemengde teams, het
uittekenen van een nieuwe identiteit en organisatiestructuur tekenden de aanvang van mijn opdracht als hoofdarts. De kwaliteit van zorg en de
continuïteit van zorg - twee belangrijke opdrachten in het takenpakket van de hoofdarts – mochten hier niet onder lijden.

Een gunstige inspectie met vlotte erkenning van
het fusieziekenhuis door de overheid en de toekenning in de eerste ronde van ons 107-project
Reling, samen met het netwerk, zijn verwezenlijkingen die me na aan het hart liggen en ook de
reden waren om te solliciteren voor deze functie.
Ook de keuze voor het accrediteringstraject van
Planetree en niet NIAZ of JCI, stemt me positief
omwille van het belang dat Planetree hecht aan
de leefomgeving en andere mens-nabije factoren
in de zorg.
Zijn er ook minder mooie herinneringen?
Die zijn er natuurlijk ook. De vertraging in het uitvoeren van ons masterplan, heeft me eindeloos
geërgerd, ook als afdelingsarts in één van de oudste gebouwen van het ziekenhuis. Accommodatie
kan erg beperkend werken. Covid-19 heeft ons
dat nog een duidelijk laten voelen. En hiermee
zitten we bij een andere minder mooie herinnering. In de laatste jaren van mijn hoofdarts-schap
ging er een flink stuk energie en tijd op aan steeds
veranderende maatregelen puren uit de vage en
wisselende adviezen vanuit wetenschap en overheid. Voeg daar de tekorten aan middelen en de
precaire situatie voor de zorg met ziektes en quarantaine van medewerkers. Tegelijk stemt deze
corona-crisis me ook dankbaar voor de inzet van
de medewerkers in de zorg en de ondersteunende diensten, en het begrip van patiënten, familie
en personeel voor de genomen beslissingen.
Moeilijke herinneringen zijn er ook aan de patiënten die zelfmoord pleegden tijdens hun verblijf in
onze afdeling. Ze blijven in mijn herinnering haken met de spijt dat we ze niet voldoende konden
helpen om betekenis te vinden in hun leven.
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Wat maakt de job van hoofdarts zwaar?
Het voortdurend schakelen tussen de verschillende niveaus en belangen in het ziekenhuis en
daarbuiten. De snelheid van veranderingen; collega’s en personeel die wegvallen of vertrekken
met een karrenvracht aan ervaring en vervangen
moeten worden door nieuwe jonge krachten. De
combinatie van beleidswerk op ziekenhuisniveau
en in verschillende interdisciplinaire teams. Op
beide terreinen zijn er geregeld crisissituaties
die om een snelle reactie vragen. Welke brand
moet er eerst geblust en waar moet de aandacht
bij voorkeur naar uitgaan? Een hoofdarts is ook
altijd maar deeltijds werkzaam in de directiefunctie in vergelijking met de voltijdse collega-directieleden. Gelijke tred houden om met voldoende
kennis van zaken het medisch aspect zijn plaats
te geven in de te nemen beslissingen en de te
maken keuzes op beleidsniveau, zonder daarbij
de continue bijscholing om bij te blijven in het klinisch werk uit het oog te verliezen, is een hele
uitdaging.
De eeuwige strijd met Chronos, de oude Griekse
god die zijn kinderen opat en die symbool staat
voor onze meetbare lineaire tijd, ten nadele van
zijn kleinzoon Kairos, god van het geschikte moment en de juiste maat, van inspiratie en creativiteit, van de kwaliteit van de toegemeten tijd.
Elke handeling heeft zijn geëigende tijd, zegt
Prediker: vertrouw en vertrouw u toe aan het
ogenblik. Zonder kloktijd is het lastig om leven en
werk vorm te geven. Zonder innerlijke tijd is het
moeilijk om een persoonlijke tijdsbeleving te ervaren, de tijd die er toe doet, die kansen creëert.
De balans vasthouden tussen resultaat- en proces-gerichtheid, tussen innerlijke tijd en lineaire
tijd, tussen actie en bezinning, is bij wijlen een
lastige onderneming geweest. Maar er waren
ook momenten van helemaal opgaan in de actie,
dan valt de druk even weg en komt ge de tijd te
boven met een gevoel van tevredenheid en rust.
Ik heb Kairos af en toe gemist in de wervelende
drukte van de job.
Wat zal je nooit meer vergeten?
De voorstelling van onze nieuwe naam en logo
in de academiezaal met een song van de Rolling
Stones op de achtergrond. De enorme opluchting toen de zaal met onze medewerkers na enkele spannende minuten met ingehouden adem,
een spontaan applaus gaf met goedkeurend gemompel op alle rijen.
Het was, meen ik toch, een belangrijk moment
waarin Sanctamarianen en Ziekerianen, zich
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met enthousiasme bereid toonden om samen
Assterianen te worden.
Waar moet het ziekenhuis de volgende jaren
op inzetten?
Covid-19 leerde ons het belang van het beperken
van de grootte van onze behandelgroepen, het
onderscheid tussen intensieve behandelsessies
en een gewoon activiteiten-aanbod daarnaast.
Een les om mee te nemen, naast de nood aan
een goede accommodatie, met oog voor duurzaamheid, klimaat-en veiligheidsissues.
Opleiding en coaching zijn een conditio sine qua
non om onze zorgopdracht te kunnen blijven vervullen op verantwoorde wijze. Omgaan met externaliserende symptomatologie is een uitdaging
die we zullen moeten aangaan.
Leefstijlinterventies verdienen een plaats in een
meer preventief gericht zorgaanbod, en dit over
de muren van de instelling heen.
Communicatie zowel binnen ons ziekenhuis als
naar buiten is daarbij een onontbeerlijk deel van
onze opdracht.
Minder en minder zal het ziekenhuis kunnen
functioneren als een stand alone bedrijf. Deel zijn
van goed functionerende netwerken, waarin we
functioneren als een trouwe en betrouwbare partner, zal aan belang winnen.
Het bieden van een gezondheids-bevorderende
omgeving op onze campussen zal een meerwaarde zijn. In covid-tijden bevestigde onderzoek
dat verblijf in een groene omgeving spanning reduceert en geestelijk welzijn bevordert. Net als
het ervaren van schoonheid, helpt het om in de
tegenstellingen die we leven harmonie te vinden
en om samenhorigheid te ervaren met de natuur
en haar veelsoortige bewoners.
Voor het overleven en bloeien van om het even
welk bedrijf is de inzet op het hogere doel -waartoe zijn we er - onontbeerlijk. Alleen zo kunnen
we burn-out, bore-out en demotivering bij onze
medewerkers voorkomen. We vinden ze terug in
de identiteitsverklaring van Asster.
Maar het is niet het bezit van een identiteit alleen die er voor zorgt dat we zullen landen. We
landen op een plaats waarmee we ons kunnen
verbinden. Gehechtheid zal meer dan pure identiteit, ons helpen en ondersteunen. Netwerken
eerder dan isolationisme, duurzaamheid eerder
dan snelle productie. Empathie en samenwerking
hebben we nodig.

De belangrijke vraag voor de toekomst: ‘met wie
voelen we ons verbonden?’, in ons team, ons
ziekenhuis, onze buurt, ons netwerk en stakeholders. Dat heeft covid ons hopelijk toch geleerd:
om onszelf te beschermen, moeten we anderen
beschermen.
Wat zijn jouw plannen voor de pensioenjaren?
Plannen die er waren om een stukje van onze
mooie blauwe planeet te verkennen, moeten we
nu helaas voor langere tijd opbergen.
Ik ben een fan van de filosofie van Hannah
Arendt die het begrip nataliteit inbracht: elke keer
wanneer we in de wereld iets nieuws aanvangen,
worden we opnieuw geboren en die ‘tweede geboorte’ houdt nooit op, maar herhaalt zich als het
goed is gedurende ons hele leven. Bij elke verandering, elk nieuw begin, worden we opnieuw
geboren.
Ik verwelkom dus de vrijgekomen tijd en plan om
ogen en oren open te houden voor de mogelijkheden van deze nieuwe levensfase. Mijn echtgenoot, als ervaringsdeskundige in gepensioneerd
zijn, zal mij hierin zeker bijstaan, zoals hij dat al
die tijd van mijn buitenhuiswerkende bestaan, al
gedaan heeft.
‘Panta rhei’ van Heraclites blijft mijn motto, ook
voor de start van mijn pensioen.
Dank je wel, dr. Clerinx voor jouw bijdrage
aan de fusie en de netwerkvorming, voor
jouw waaredevol klinisch werk en voor zoveel
andere dingen...
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Jong volwassen gehecht

In deze bijdrage willen we meer vertellen over
het zorgaanbod voor jongvolwassenen op de
Zeilen 1, een van de afdelingen waar dokter
Marie-Paule Clerinx jaren beleidsarts en afdelingsarts is geweest. We willen hiermee dank
betuigen voor wat ze zei, deed en soms ook
niet deed, om de psychiatrische zorg voor
deze speciale doelgroep te helpen op de wereld te krijgen. In de tijd dat dokter Clerinx hier
werkte, was ze zelf moeder van vijf jongvolwassenen die hun weg gingen doorheen deze
soms mijnenveld-achtige levensfase. Het
heeft haar ongetwijfeld geregeld geïnspireerd,
zoals zij dat met ons deed. Ze kwam, deed en
zag dat het goed was. En dus gaf ze ruimte
om door te zetten, met vallen en opstaan.
Dankjewel Marie-Paule, het is soms of stilaan
goed genoeg op de Zeilen 1.

De jongvolwassen levensfase

De menselijke ontwikkeling doorloopt verschillende fasen. Een ervan is deze van de jongvolwassenheid, ook wel late adolescentie genoemd. Er
circuleren verschillende termen in de literatuur om
deze levensfase die aanvangt op achttien jaar en
loopt tot aan de volledige uitrijping van het brein,
te benoemen. Ook de leeftijdsspanne die bedoeld
wordt, varieert naargelang de auteur. Wij zullen
in wat volgt de term ‘jongvolwassenheid’ gebruiken voor de leeftijdsspanne tussen achttien en
drieëntwintig jaar oud. We volgen Arnett in zijn inschatting dat deze levensfase lang genoeg duurt
om van een aparte ontwikkelingsfase te spreken,
meer dan enkel van een transitieperiode naar de
volwassenheid (Arnett, 2018). Arnett benoemt vijf
karakteristieken van de jongvolwassen levensfase: het is de fase van exploratie van de identiteit,
van instabiliteit, de leeftijd van zich ervaren als ‘er
tussenin’, de fase van kansen en van zelf-focus.
De jongvolwassenheid vergt dan ook het doormaken van leeftijdsspecifieke ontwikkelingstaken
(Grant & Potenza, 2010). Het behalen of voltooien
van ontwikkelingstaken is als een trap bestijgen,
waarbij een volgende trede kan genomen worden
nadat men de vorige gehaald heeft. Deficits in
het volbrengen van ontwikkelingstaken kunnen

dus ook cumulatief worden. De manier waarop
ontwikkelingsdeficits tot uiting komen, hangt sterk
samen met de leeftijd waarop extreme stressoren
zich voordeden in het leven van een jongere.
Vanaf achttien ontwikkelen mensen een genuanceerder zelfbeeld en identiteit geraakt geïntegreerd doorheen verschillende rollen in het
leven. De rol van intieme partner, kind van en
mogelijks zelfs als ouder van, worden stilaan gecombineerd. Persoonlijk engagement is cruciaal
in deze leeftijdsfase. De gevolgen van gemaakte
keuzes, zullen de kansen voor de toekomst mee
bepalen. Een bepaald diploma niet behaald hebben bijvoorbeeld, kan betekenen dat een jongvolwassene niet ten volle kan worden wie hij wil
zijn. Onafhankelijkheid ten opzichte van de zogenoemde primaire gehechtheidsfiguren, waarmee
meestal de ouders bedoeld worden, neemt toe. In
Westers georiënteerde maatschappijen worden
jongeren maatschappelijk en juridisch als volwassenen beschouwd vanaf de leeftijd van achttien
jaar. Het is hen toegelaten te stoppen met school
lopen, het ouderlijk huis te verlaten, te stemmen
en auto te rijden. Daartegenover wordt verwacht
dat ze zich verantwoordelijk gedragen en op eigen benen gaan staan. Het spreekt vanzelf dat
dit niet dadelijk haalbaar is voor de meeste achttienjarigen, zeker niet wanneer hun bio-psychosociale ontwikkeling gecompromitteerd werd
door een lage sociaaleconomische status, mentale of fysieke gezondheidsproblemen of trauma.
Daarnaast schept onze eerder individualistisch
georiënteerde cultuur het beeld dat alles kan op
die leeftijd, als men maar hard genoeg werkt en
probeert. De studententijd als gelukkigste tijd uit
uw leven, is een populaire uitspraak. Maar wat als
de jongvolwassene zelf dit anders ervaart? Is dit
dan niet hun eigen ‘fout’, hebben zij dan niet ergens gefaald?
Vanuit een systemisch oogpunt, kan de jongvolwassen levensfase gezien worden als de fase
van het re-negotiëren van relaties. Doorheen de
normatieve ontwikkeling transformeert de positie van de jongvolwassene in relatie naar een

Ilse Devacht
Klinisch psychologe Asster
Gelicentieerd ABFT therapeut
Trainer ABC4T Asster

toename van autonomie en persoonlijke competentie, terwijl men zich verbonden blijft weten
met naasten. Autonomie is het universele menselijke verlangen om zelf een keuze te hebben in
wat men doet, denkt of voelt. Dit verlangen is zo
inherent verschillend van verantwoordelijkheid.
Mensen verlangen van nature meer naar autonomie dan dat ze zich graag verantwoordelijk
voelen. Competentie is het universeel menselijke
verlangen iets goed te kunnen. Op de leeftijd van
achttien jaar, beginnen competenties als het ware
echt te tellen in het leven, op weg naar iemand of
iets als een verpleegkundige of ingenieur te ‘worden’. Noch autonomie, noch competentie kunnen
zich stabiel ontwikkelen los van het verlangen om
zich geliefd en leefbaar te voelen door anderen.
Het nest verlaten om een studie te volgen of om
te gaan samenwonen met de partner, hiermee letterlijk de zekere basis verlatend van ‘thuis’, is uitdagend voor alle mensen doorheen alle culturen.
Ook voor zorgdragers en ouders, is de jongvolwassen levensfase een uitdaging. In het verschuiven van de rol als facilitator van de ontwikkeling
van hun kind op adolescentenleeftijd, naar de rol
van supporter in de jongvolwassen leeftijd, ervaren zij doorgaans minder controle of macht over
hun kind.
Wanneer jongvolwassenen professionele hulp
nodig hebben in hun verdere ontwikkeling, blijken
ze ons vaak voor extra uitdagingen te plaatsen.
Jongvolwassenen formuleren hulpvragen zelden
als een vraag naar mentale gezondheidszorg,
laat staan naar therapie. Om de uitdaging voor
hulpverleners nog te vergroten, zijn jongvolwassenen doorgaans slechte hulpgebruikers, zeker
de mannen onder hen. Gemiddeld vraagt slechts
een derde van de jongvolwassen mannen met
een grote nood aan mentale gezondheidszorg die
ook.
Jongvolwassenen die in moeilijke omstandigheden opgroeien, worden vaak een soort van
hulpverleners thuis die zich verantwoordelijk
gaan voelen voor hun ouders en broers of zussen. Als zij dan uiteindelijk professionele hulp bij
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ons zoeken, is in deze hulpvraag vaak een hulpkreet verborgen om gezin en gezinsleden bij te
staan. Het is belangrijk hier opmerkzaam voor te
zijn wanneer we als hulpverleners met de beste
bedoelingen neigen in te grijpen. Als ‘thuis’ niet
veilig of stabiel was als nest, wanneer leeftijdsgenoten of leraars als bullebakken werden ervaren,
wanneer je het leven hebt genavigeerd met weinig of geen steun of troost, kan het onmogelijk
lijken om ooit de stap naar de volwassenheid te
maken.

Gehechtheid

Gehechtheid is een van de belangrijkste menselijke ontwikkelingsprocessen. Gebaseerd op
een biologisch ingeboren systeem ontwikkelt
zich doorheen herhaalde (leer)ervaringen met
zorg, een vertrouwen in de beschikbaarheid van
zorgfiguren. Gehechtheid definiëren volgens de
huidige stand van het onderzoek ernaar, is dan
ook: gehechtheid is de mate van vertrouwen in
de beschikbaarheid van zorg. De zorgfiguren in
dit biologisch gedreven leerproces zijn meestal
de ouders en worden ook wel primaire gehechtheidsfiguren genoemd. Zij bieden troost, hulp en
bescherming (Bowlby, 1969). Het vertrouwen in
de beschikbaarheid van zorgfiguren om afgestemde zorg te bieden in tijden van nood, vormt
de kern van het gehechtheidssysteem. Veilig
gehechte zorginteracties verlopen steeds min of
meer volgens een zelfde basis script. De zorgvrager, die vertrouwen stelt in de beschikbaarheid van de zorgfiguur, zal zijn nood signaleren
en nabijheid zoeken tot de zorgfiguur. De zorgfiguur, die sensitief of opmerkzaam is voor deze

DZ1 praktijkdag mei 2019
workshop groepstherapie

signalen, biedt instrumentele en/of emotionele
zorg (responsiviteit), onder de vorm van troost,
hulp of bescherming. Hierna kan de zorgvrager
zich opnieuw engageren in de situatie en de omgeving. Veilig gehechte kinderen of zorgvragers
zullen hierdoor minder lang en minder overspoelend blootstaan aan de stressoren die hem in
nood brachten en aan de impact ervan. Anders
gezegd, biedt veilige gehechtheid een buffer tegen de impact van stressoren.

het voortduren van psychopathologie. Het is belangrijk te stellen dat onveilige gehechtheid dus
geen psychopathologie is op zich, noch ze rechtstreeks veroorzaakt. Wel blijkt de kwaliteit van
de gehechtheidsrelatie, eerder veilig of onveilig,
via deze regulatiemechanismen, gelinkt aan de
kwetsbaarheid om psychopathologie te ontwikkelen of bestendigen. Onveilige gehechtheid is met
andere woorden een trans- diagnostische risicofactor (Heylen et al., 2016).

Bij onveilige gehechtheid is er, eveneens na herhaalde leerervaringen, een gebrek aan vertrouwen in de beschikbaarheid van zorg geleerd.
Onveilig gehechte zorginteracties kennen een
wisselend en onzeker verloop. De zorgvrager,
die geen stabiele verwachting heeft rond de beschikbaarheid van zorg in nood, zal zich tegen
deze onzekerheid willen beschermen. Hij zal ophouden met zijn nood te seinen of allerlei missignalen uitzenden. Deze leiden makkelijker tot
misinterpretaties door de zorgfiguur. Deze zal
minder sensitief en responsief gaan reageren en
dus minder afgestemde troost, hulp of bescherming bieden. Hierdoor staan zorgvragers met
onveilige gehechtheid langer en ernstiger bloot
aan de impact van stressoren. Deze zorgvragers zullen zich minder goed opnieuw kunnen
engageren in de situatie en de omgeving na het
voorkomen van de stressor. In de ontwikkeling
van kinderen en jongeren geraken verschillende
gedrags-, emotie- en cognitieve regulatiemechanismen, waaronder het kunnen stellen van
steun zoekend gedrag, zo op de duur verstoord.
Hierdoor vergroot de kans op de ontwikkeling of

Het gevonden verband dat onveilige gehechtheid
een kwetsbaarheidsfactor is in het ontstaan van
psychopathologie bij kinderen en jongeren, doet
vermoeden dat onveilige gehechtheid ook verder
in de ontwikkeling een risicofactor blijft. Recent
onderzoek toont, in tegenstelling tot wat eerder
aangenomen werd, immers aan dat gehechtheidsontwikkeling een levenslang leerproces
is (Waters & Waters, 2006). Hieruit kunnen we
aannemen dat ook gedurende de jongvolwassen
levensfase nog van gehechtheidsontwikkeling, in
eerder veilige of onveilige richting, sprake is. Als
jongvolwassenen dan in de geestelijke gezondheidszorg terecht komen, lijkt het van belang
gehechtheidsontwikkeling hierin een plaats te
geven.
Gehechtheidsgebaseerde zorg op de Zeilen 1
Aangezien gehechtheid een levensloop durend en dynamisch proces blijkt te zijn en de
jongvolwassen levensfase een belangrijke laatste ontwikkelingsfase voor de volwassenheid,
opent dit perspectieven voor gehechtheidsgebaseerde zorg. Twee zaken zetten dit perspectief
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extra kracht bij. Ten eerste blijkt er in gehechtheid sprake van een ‘trek’ of persoonskenmerkaspect veilige versus onveilige gehechtheid en
een ‘toestand’-aspect, waarbij het vertrouwen in
de beschikbaarheid van zorg mede afhankelijk
is van de context waarin de nood zich voordoet
(Bosmans & Van Yserdoorn, 2020). Veilige of
onveilige gehechtheid ligt dus niet zwart-wit en
evenmin levenslang vast in iemands persoonlijkheid. Ten tweede toont onderzoek aan dat het
herstellen van een veilige gehechtheidsrelatie
tussen jongeren en hun ouders een groot therapeutisch effect heeft op psychopathologie als
depressie en suïcidaliteit (Diamond et al., 2016).
Vanuit deze bevindingen dat gehechtheidsontwikkeling dynamisch is, vatbaar voor herstel blijkt en
dat dit herstel van een veilige gehechtheidsrelatie
een impact kan genereren op psychopathologie,
kan er in de professionele zorg best ingezet worden op dit herstel.
Bij de opstart van een residentieel psychiatrisch
zorgaanbod, specifiek voor jongvolwassenen, op
de Zeilen 1, Asster, werd dan ook ingezet op de
uitbouw van gehechtheidsherstellende zorg naast
de bestaande gedragstherapeutisch georiënteerde zorg. Momenteel heeft de Zeilen 1 een capaciteit van 23 bedden en een vijftal dag-plaatsen.
Eén team biedt op éen locatie drie zorgmodules
aan. De Crisismodule met een verblijfsduur van
vier tot zes weken, focust op het terugdringen van
de crisis en het rust brengen bij de jongvolwassene en zijn context. De Oriëntatiemodule van
een achttal weken, bestaat uit interdisciplinaire
observatie en inschatting, mogelijks in combinatie met een gespecialiseerd psychodiagnostisch
traject, om tot een geschikt zorgpad voor de
jongvolwassene te komen. De Behandelmodule,
waarbij de duur aangepast wordt aan de nood
van de jongvolwassene in kwestie, beoogt behandeling van psychopathologie en het op het spoor
krijgen van de jongvolwassen bio-psychosociale
ontwikkeling.
Aangezien de jongvolwassenheid een menselijke
ontwikkelingsfase is een aangezien de meerderheid van jongvolwassenen in psychiatrische
opname reeds als kind kampten met psychopathologie, werd het in deze uitbouw cruciaal
geacht op twee niveaus in te zetten op zorginteracties van jongvolwassenen. Enerzijds wilden
we inzetten op het betrekken van de primaire
zorgfiguren, meestal de ouders, in de zorg. Dit
is geen evidentie in het kader van volwassenen
psychiatrie. Anderzijds leek het ons cruciaal om
ter ondersteuning ook in te zetten op het herstellen van vertrouwen in de zorg van professionele
zorgfiguren. Het vertrouwen van de zorgvrager in
de beschikbaarheid, bereidheid en competentie
van professionele zorgfiguren om zorg te bieden
is immers een cruciaal gegeven in elke behandeling. De gehechtheidsherstellende zorg werd
dan ook op twee niveaus geïmplementeerd: (1)

Attachment Based Family Therapy (of ABFT)
werd als gezinstherapeutisch aanbod geïmplementeerd in het zorgaanbod. In deze therapie
poogt men een veilige gehechtheidsrelatie met
de primaire zorgfiguren, meestal de ouders,
te herstellen. (2) Attachment Based Care voor
Teams (of ABC4T) werd als begeleidingskader
voor het ganse interdisciplinaire team ontwikkeld
en geïmplementeerd. In het ABC4T kader wordt
herstel van het vertrouwen in zorg vanwege professionele zorgfiguren beoogd. De professionele
zorgfiguren in een team worden hierbij gezien
als zogenoemde ad hoc of transitionele gehechtheidsfiguren (Verschueren, 2015). Beide implementaties beogen zorginteracties volgens een
veiliger of zekerder zorgscript te laten verlopen.
Bij zorgvragers, in dit geval jongvolwassenen
met ernstige en veelal multiple psychopathologie, wordt gepoogd het steun-zoekend gedrag te
her-activeren en dit zowel naar hun primaire als
naar hun professionele zorgfiguren. Bij deze primaire en professionele zorgfiguren wordt ingezet
op het her-activeren en versterken van hun sensitiviteit en responsiviteit. Op die manier kunnen
zorginteracties opnieuw meer en vaker volgens
een veiliger of zekerder zorgscript gaan verlopen. Hierbij wordt aangenomen dat deze nieuwe
of herstelde zorginteracties zo alsnog een buffer
kunnen vormen voor de impact van nieuwe stressoren en dus een impact hebben op de kwetsbaarheid voor psychopathologie.
Attachment Based Family Therapy (ABFT) op
de Zeilen 1
ABFT werd niet ontwikkeld of gepromoot als oplossing voor alle leed. Het is een evidence based
ambulant zorgaanbod voor depressieve en suïcidale adolescenten, zeker wanneer er sprake
is van trauma in de gehechtheidsgeschiedenis.
Wanneer er sprake is van meerdere problemen
of diagnosen, zoals voor de jongeren opgenomen op Zeilen 1 meestal het geval is, dient de
ABFT dus gekaderd te worden in een ruimer
zorgaanbod waar ook individuele therapie, psycho-educatie, groepstherapie en medicamenteuze behandeling deel van uitmaken.
Bij het introduceren van de ABFT gezinstherapie
in het residentieel psychiatrische zorgaanbod op
de Zeilen 1 voor jongvolwassenen met veelal
met multiple en ernstige psychopathologie, rezen
verschillende vragen. Een van de vragen was of
deze jongvolwassenen zich zouden engageren
voor ABFT, dat zich in hun ogen slechts op een
deel van hun ellende focust. Als meerderjarige
kan men bovendien het betrekken van ouders in
zorg immers weigeren. Daarnaast was het nog
maar de vraag of ouders de stap zouden zetten
naar gezinstherapie te komen. Ouders kunnen
zich, wanneer hun kind wordt opgenomen in een
psychiatrische eenheid, snel beschuldigd voelen
wanneer ze ervan uitgaan gezien te worden als
de oorzaak van de problemen van hun kind. Uit

Illustratie van interdisciplinair samenwerken:
ouders en jongvolwassen dochter die samen
een parcours met hindernissen afleggen in een
sessie PMT ABFT-gezinstherapie

de cijfers van de Zeilen 1 blijkt echter dat slechts
twee jongvolwassenen op de achtentachtig die
het aanbod kregen (cijfers van 2016 tot eind
2020), en geen van de ouders, weigerden om een
ABFT traject op te starten. In die periode werden
achtennegentig ABFT trajecten gerealiseerd voor
zesentachtig jongvolwassenen in opname. Bij
gescheiden ouders (achtenvijftig procent) wordt
immers wanneer nodig en mogelijk een apart
traject geboden voor de jongvolwassene met elk
van zijn ouders. In twee trajecten was er sprake
van drop-out gedurende het traject. In beide gevallen ging het om de ouder(s) die weigerden
verder te zetten in een situatie waar sprake was
(geweest) van ernstig seksueel en fysiek geweld
binnen het gezin.
Deze cijfers laten ons inziens toe te concluderen dat ABFT gezinstherapie weldegelijk goed
geaccepteerd worden door jongvolwassenen in
opname omwille van multiple en ernstige mentale problematieken alsook door hun ouders of
zorgdragers.
Onderzoek naar de effecten van ABFT in deze
doelgroep, is momenteel volop lopende. De feedback die we krijgen van jongeren en ouders, in
gesprekken, brieven, e-mails en bezoeken, stemt
ons in elk geval hoopvol.
Attachment Based Care voor Teams (ABC4T)
op de Zeilen 1.
Om enig basisvertrouwen in zorg te herstellen,
niet enkel vanwege primaire zorgdragers, maar
ook vanwege professionele hulpverleners, werd
op de Zeilen 1 een aanpak voor het interdisciplinaire team ontwikkeld: Attachment Based Care
voor Teams of ABC4T.
Volgens de hierboven kort geschetste gehechtheidstheorie, gaan mensen doorheen de
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levensloop gehechtheidsrelaties aan die ten dele
gebaseerd zijn op het script dat opgebouwd werd
in de primaire gehechtheidsrelaties met ouders.
Doorheen operante en klassieke leerprocessen
worden ook een soort gehechtheidsrelaties aangegaan (Bosmans et al, 2020), met zogenoemde
ad hoc of transitionele zorgdragers, zoals bijvoorbeeld leerkrachten. Voor de groep jongeren die
psychiatrische hulp nodig heeft, werd vastgesteld
dat zij nog meer geneigd zijn om deze andere
dan primaire gehechtheidsrelaties aan te gaan
(Santens, Claes, Diamond & Bosmans, 2018).

en herstellen van vertrouwen naar professionele
(of ad hoc) zorgdragers, naast de ABFT die inzet
op herstel van vertrouwen in de primaire gehechtheidsrelaties. Een toename van het vertrouwen
van een jongvolwassene in professionele zorg,
zou een extra weg kunnen bieden naar herstel
van vertrouwen in andere gehechtheidsrelaties.
Met andere woorden: inzetten op het wijzigen
van de relationele patronen in het signaleren van
hun nood en in het vragen naar en ontvangen van
hulp, steun of troost, is precies waarop we vanuit
ABC4T inzetten.

In de ontwikkeling van het ABC4T kader hebben we dan ook willen inzetten op het creëren

Onderzoek naar de evaluatie van de ABFT en
ABC4T implementaties is, zoals eerder gesteld,

nog volop aan de gang op de Zeilen 1. Dokter
Clerinx schonk van bij aanvang haar volste
vertrouwen als mede bezieler van een psychiatrisch zorgaanbod specifiek voor jongvolwassenen. Dit zorgaanbod blijft een ‘work in
progress’ en we kunnen en moeten nog veel
bijleren over hoe relatieherstel met ouders en
hulpverleners, jongvolwassenen kan helpen
om het leven te surfen zoals het is: geweldig,
complex en tricky.
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Jongvolwassenen
en geestelijke gezondheidsproblemen

Sinds 2000 is Ronny Bruffaerts verbonden
aan het UPC KU Leuven (voorheen de dienst
psychiatrie van het UZ Leuven) waar hij zowel
klinische mandaten en onderzoeksmandaten
uitvoerde. Sinds 2008 is hij professor aan de
KU Leuven. Van 2011 tot 2019 was hij de verantwoordelijke voor de liaisonpsychologen
van de dienst volwassenpsychiatrie, werkzaam
in UZ Leuven. Hij is co-titularis van de Fortune
Leerstoel (sinds 2014-2017) en de Mindmates
Leerstoel (2018-2023) rond preventie van suïcidaliteit bij studenten. In 2012-2013 was hij
verbonden aan Johns Hopkins University in
Baltimore (VS) en sinds 2018 aan het Institute
of Social Research van de University of
Michigan (VS).
Ronny Bruffaerts studeerde theoretische
psychologie (1997), klinische psychologie
(1998), en psychoanalytische psychotherapie (2004) aan de KU Leuven. Hij behaalde
aan de KU Leuven zijn doctoraat Medische
Wetenschappen (2005), onder leiding van prof.
dr. Koen Demyttenaere (UPC KU Leuven) en
prof. dr. Sabbe (UZ Leuven). In wetenschappelijk onderzoek is prof. Bruffaerts vooral gespecialiseerd in het zoeken van determinanten
van psychische problemen en hulpzoekgedrag
op het niveau van de algemene bevolking. De
laatste jaren maakt hij de vertaalslag vanuit
populatie-onderzoek naar wegen en scenario’s
met betrekking tot de voortschrijdende hervormingen van de Belgische ggz.
De redactie stelde Prof. Bruffaerts enkele vragen die specifiek met geestelijke gezondheid
en jongvolwassenen te maken hebben.

Hoeveel jongeren/jongvolwassenen
kampen met GG-problemen?
Proportioneel minder/meer dan
andere doelgroepen?

Jongeren en jongvolwassen vertonen in het algemeen meer psychische problemen en psychische stoornissen in vergelijking met oudere
cohorten. Bij kinderen en jongeren voldoet gemiddeld 19% aan de criteria van een psychische
stoornis, bij volwassenen (18+) is dat ongeveer
15%. Jongvolwassenheid is een belangrijke

leeftijdsperiode, omwille van een paar belangrijke
redenen. Ten eerste: op een paar jaar tijd moet de
adolescent in staat zijn verantwoordelijke taken
op te nemen in de maatschappij. Persoonlijke en
relationele ontwikkeling staan hier centraal, maar
ook verantwoordelijkheid ten aanzien van het
professionele leven of academische verwachtingen. In deze zin is het logisch dat er druk op de
psychologische ketel komt; druk die maakt dat al
langer bestaande psychische problemen net op
dat moment – in de jongvolwassenheid – naar
boven komen.
Ten tweede weten we ook dat ongeveer driekwart
van alle pathologie in een samenleving start vóór
de leeftijd van 24-27 jaar. De helft van alle pathologie in België start gemiddeld vóór de leeftijd
van 19 jaar. Dat betekent dat we – als we als
maatschappij willen inzetten op preventie – écht
moeten focussen op de leeftijdsperiode vóór of ín
de adolescentie.

Welke problemen doen zich voor?
Anders dan bij volwassenen?
Angst en depressie zijn waarschijnlijk de meest
gekende stoornissen onder de algemene bevolking. We denken dan ook vaak dat deze problemen de enige zijn die voorkomen bij jongeren.
Toch is dat niet zo: we zien bij jongeren vaker
externaliserende problemen (zoals gedragsproblemen, eetproblemen, suïcidaal gedrag, niet-suïcidaal zelfverwondend gedrag) terwijl bij volwassenen die vaker internaliserende problemen zijn
(zoals angst en depressie). Dit wil niet zeggen dat
angst en depressie niet voorkomen bij jongeren,
maar toch een stuk minder vaak. En eigenlijk gaat
het hier wellicht niet om een leeftijdseffect per se,
maar veel meer over een cohorteffect: personen
die recenter geboren zijn hebben én een hogere
kans op de ontwikkeling van psychische problemen én meer kans om net deze externaliserende
problemen te ontwikkelen. Als deze effecten zich
op het niveau van de algemene bevolking verderzetten, moeten we toch denken aan – in de toekomst – een hogere instroom van patiënten met
externaliserende problemen, en desgevallend,
ons behandelarmamentarium aanpassen.

Prof. dr. Ronny Bruffaerts
UPC KU Leuven

Hebben wij gegevens over jongeren/
jongvolwassenen die extra kwetsbaar
zijn?

Psychische problemen komen vaker voor bij
jonge personen met een lagere opleiding: uit
internationaal onderzoek blijkt dat jongvolwassen studenten een geschatte prevalentie van
pathologie van ongeveer 20% hebben, terwijl
dit bij niet-studerende jongvolwassenen 25% is.
En we zien dit gegeven trouwens terugkomen bij
16-24-jarige Vlaamse jongeren: een lage opleiding is geassocieerd met tot tweemaal vaker psychische problemen. Ook een lagere socio-economische situatie is een grote risicofactor; daar
moeten we zeker ook rekening mee houden. Een
derde belangrijke factor is een kwetsbare voorgeschiedenis: trauma in het verleden en ouders
met psychische problemen creëren vaak al een
kwetsbare positie waarin opgroeien niet evident
is. Deze kwetsbaarheidscontexten hangen ook
erg samen waardoor het vaak moeilijk is om op
één gebied een grote gezondheidswinst te genereren. Bovendien is er ook nog het probleem dat
personen met psychische problemen vaak het
zoeken van hulp heel lang uitstellen: gemiddeld
10-15 jaar na de effectieve start van de problemen. En dat heeft vooral van doen met de cognitie dat men niet vindt dat er een probleem is, eerder dan met stigma. Belgische gegevens tonen
die trouwens treffend aan: het overgrote deel van
de jongeren met psychische problemen is niet in
behandeling, maar vindt tevens dat behandeling
niet nodig is omdat ze vinden dat er geen probleem is dat zich stelt.

Ik meen onthouden te hebben dat er
een dubbel probleem is: velen doen te
laat beroep op GGZ... sommigen kennen een overconsumptie, anderen
maken te weinig gebruik van GGZ?

Er is inderdaad een lange uitsteltijd tot het effectief zoeken van hulp; en áls men dan in hulp komt
wordt er te vaak meteen gespecialiseerde hulp
ingeschakeld, zoals medicatie of een opname.
We zouden als maatschappij al een heel eind
vooruit komen met het installeren van zorgvoorzieningen en –beleid (ook op netwerkniveau) dat
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de lange uitsteltijd door de patiënt kan doorbreken. Er bestaat hier geen one-fits-all oplossing
die werkt in en past op elk netwerk. Elk netwerk
verschilt immers van eigen structuur en eigen
socio-economische status. We moeten – op lokaal niveau – echt beginnen denken in functie
van (1) welke pathologie bevindt er zich in ons
eigen (of aanpalend) netwerk en (2) wat kunnen
we als netwerk doen om de persoon in kwestie
zo goed mogelijk toe te leiden tot de nodige en
gepaste zorg, en (3) leidt deze organisatie van
zorg effectief tot een lagere uitsteltijd en dus een
meer ingevulde zorgnood op het niveau van het
netwerk en de populatie?

Is dat ook zo bij jongeren? Hebben
wij zicht op de gevolgen?

We kampen met een enorm gebrek aan duidelijke gegevens voor wat betreft het hulpzoekgedrag van jongeren. De gegevens in de Nationale
Gezondheidsenquête van 2018 geven een eerste inkijk: vele jongeren met pathologie zoeken
geen hulp … omdat de meerderheid het niet nodig vindt hulp te zoeken. Wat we wél weten uit
buitenlands onderzoek is dat het proces om hulp
te zoeken complex is, en dus niet op eenvoudige
wijze op te lossen (ook al lijkt dat zo). Het dichten
van de behandelkloof (i.c. het spanningsveld tussen de hoge prevalentie van psychische stoornissen en de lange uitsteltijd) is een uiterst boeiend
maar complex vraagstuk. Wellicht moeten we
ook daar out of the box denken en een gecombineerde aanpak (preventie in scholen, jeugdbewegingen en andere vindplaatsen én laagdrempelige behandelingen in de maatschappij) durven
ontwikkelen, implementeren en evalueren.
Bovenstaande is net nog meer belangrijk omwille
van de hierboven omschreven cohorteffecten met
een hogere prevalentie van externaliserende problemen en stoornissen. Jongeren met dergelijke
problemen hebben immers een externaliserende
attributie en copingstijl. Als de hierboven beschreven cohorteffecten zich effectief doorzetten de
volgende jaren, dan mogen we verwachten dat er
zich andere klinische beelden zullen aandienen in
de ggz: meer agressie, meer gedragsproblemen,
minder vaak emotionele psychische problemen
waar jongeren een duidelijke hulpvraag hebben
en over het algemeen patiënten met lagere motivatie om zich effectief te laten behandelen. Dit is
geen doembeeld, maar de klinische praxis zoals
we ze nu kennen zal zich moéten aanpassen aan
de nieuwe en toekomstige klinische cohorten patiënten: we zullen moeten leren professioneel te
werken met jongeren / patiënten die geen directe
hulpvraag hebben, en/of niet gemotiveerd zijn om
effectief al te veranderen.

Hebben wij gegevens om deze extra
bezorgdheid te staven?
Die hebben we zeker: populatieonderzoek toont
aan dat externaliserende problemen veel vaker
voorkomen dan vroeger, én ook geconcentreerd
zijn bij de jongere populatie. Voor België en
Vlaanderen zijn er data beschikbaar die aantonen dat toch 10-15% van de jongeren en jongvolwassenen nu positief screent op deze stoornissen. Dit betekent niet dat elkeen van die 10-15%

effectief een externaliserende stoornis zal hebben in de volwassenheid, maar toch moeten we
rekening houden met de hoge prevalentie in het
klaslokaal, in de jeugdclub, in het gezin, in de
maatschappij. Bovendien hebben we gegevens
die duidelijk aantonen dat het probleembesef bij
bijvoorbeeld eetstoornissen, suïcidaal en nietsuïcidaal zelfverwondend gedrag redelijk echt
laag ligt. Jongeren hebben dan wel dit gedrag,
maar men vindt tegelijk dat er geen probleem is
dat moet worden behandeld.

•

De overheid wil extra inzetten op kinderen en jongeren en transitieleeftijd?

Inderdaad, in lijn met de wetenschappelijke populatiedata. Die transitieleeftijd is belangrijk
omwille van twee grote elementen: de cohorteffecten die we eerder uitlegden. Maar is ook natuurlijk het disruptieve karakter van de kinder- en
jongerenpsychiatrie ten aanzien van de volwassenpsychiatrie. Omwille van de geschiedenis
van onze ggz loopt die overgang de facto heel
erg abrupt: van de ene op de andere dag maakt
de patiënt deel uit van de volwassenpsychiatrie,
terwijl de overgang tussen adolescentie, ontluikende volwassenheid (‘emerging adulthood’) en
de jongvolwassenheid natuurlijk een continuüm
is. Het is aan de ggz om hier beterschap te brengen, vooral ook als we weten dat het proces van
professionele hulp zoeken complex is en niet lineair loopt. En laten we ook niet vergeten dat die
transitieleeftijd net de periode is waarin 50% van
alle pathologie ontstaat.

•

De extra inzet heeft trouwens niet enkel een curatieve uitdaging, maar ook zeer zeker een preventieve: aangezien de transitieleeftijd de leeftijdsperiode is waarin de start van pathologie zich voordoet is het van cruciaal belang te denken aan de
implementatie van een aantal wetenschappelijk
verankerde interventies – bijvoorbeeld op klasen schoolniveau – waardoor het ontstaan van
psychische problemen kan worden gereduceerd.
Met andere woorden, niet wachten tot het probleem zich voordoet maar effectief interveniëren
in en vanuit de gemeenschap. Die interventies
kunnen zich vertalen in bijvoorbeeld het implementeren van specifieke methodieken in de klas
die hebben aangetoond dat ze de ontwikkeling
van pathologie (tot 20 jaar lang) sterk verlagen.
Een andere vertaalslag zit in bijvoorbeeld de
sterke samenwerking tussen huisarts, klinisch
psycholoog en psychiater. Een eerste opstap
naar de psycholoog wordt met de huidige RIZIVconventie makkelijker. Veel inzet op laagdrempeligheid en kortdurende behandeling voor wie het
nodig heeft. Ook dat is vermaatschappelijking
van zorg: niet enkel de zorg in de gemeenschap
verankeren, maar ook ín en met de gemeenschap verantwoordelijkheid opnemen om de
ontwikkelen van psychische problemen tegen te
gaan.

Kunnen wij vanuit cijfergegevens aanbevelingen doen naar huisartsen, de
GGZ, de overheid, de jongeren zelf?
•

Naar de huisartsen: aangezien driekwart van
alle patiënten die in de ggz komen dit doen

•

via de huisarts – en gegeven dat 94% van de
Belgen een huisarts heeft – is het van groot
belang te weten dat de zorg bij de huisarts
start. Hieraan gekoppeld is het noodzakelijk
dat de psycholoog en de huisarts gedeelde
zorg hanteren ten aanzien van de patiënt, in
openheid en vertrouwen, en met een gedeeld
dossier. Op zich moeten zij – in samenspraak
met de patiënt – kunnen schakelen naar meer
gespecialiseerde zorg als dat nodig is.
De GGZ: als de cohorteffecten zich verderzetten dan zal de ggz (op microniveau) een doorstart moeten maken en moeten denken aan
specialistische behandelmodellen die kunnen
worden gebruikt voor pathologieën die we nu
minder zien, maar waar de stijging in duidelijke lijn ligt. Ik vraag mij bijvoorbeeld luidop
af of we niet de vraag moeten stellen welke
specifieke behandelingen we straks als sector
kunnen inzetten bij de aankomende externaliserende stoornissen. Op het niveau van de
organisatie van de ggz (mesoniveau) moeten
we leren denken in functie van netwerken
waarin continuïteit-van-zorg centraal staat en
waar de patiënt kan schakelen binnen de verschillende functies binnen een netwerk als dat
nodig is. We moeten ook denken over welke
expertise binnen welk netwerk de verantwoordelijkheid neemt voor de zich voordoende pathologie in dat netwerk.
De overheid: we staan op een kantelpunt naar
een betere organisatie van de zorg, met oog
voor preventie en curatie. We moeten durven
de ingeslagen richting verder te exploreren,
met specifieke key performance indicators en
outcomes (zoals populatiemanagement). We
zijn het aan de maatschappij verplicht wetenschappelijke gegevens te hanteren, de hervormingen te evalueren en, waar nodig, bij te
sturen, vanuit een gezondheidseconomisch
model. Tegelijk mogen we niet vergeten dat
we niet enkel dienen te meten: de zorg moet
gebaseerd zijn op een value-based healthcare model voor de ggz waar ervaringen van de
patiënt en zijn omgeving een rol hebben, onder andere door behandelingen na te streven
die niet enkel goed zijn voor de patiënt, maar
waar de patiënt ook een eigen stem heeft in
zijn behandeling (participatie) en waar hierdoor de behandeling satisfactie genereert bij
de patiënt en zijn omgeving. We zouden hier,
om in een Vlaamse terminologie te blijven, als
vierde element van een Vlaams value-based
beleid ook nog een sterke herstelvisie kunnen
toevoegen.
De jongeren: weet dat emoties bij het leven
horen. Emoties zijn geen gegevenheid, die
moeten worden ontwikkeld, in relatie met
ouders, vrienden, schoolgenoten. Spreken
over emoties helpt ze ook te ontwikkelen,
zorgzaam met jezelf en met mekaar omgaan
ook. Dat kan met / bij vrienden, familie of een
professionele hulpverlener als het niet gaat.
Als je je psychisch niet goed voelt weet dan
dat deze problemen niet zomaar weggaan. Ze
kunnen wel worden behandeld zodat het weer
beter wordt. En verder: lééf.
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Spreken over én met een psychose:
in dialoog met het VDIP-team van
Ligant
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klinisch psycholoog en VDIP-begeleider

Emily Vanhout
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“Een kleine barst wordt een
scheur. Een scheur wordt een
kloof. En zo staat de mens
alleen.” (Jan Arends).
VDIP (Vroege Detectie en Interventie van ernstige
Psychiatrische stoornissen met de klemtoon op
psychose) wil in een zo vroeg mogelijk stadium
signalen detecteren bij jongeren die mogelijks wijzen op het ontwikkelen van een ernstige psychiatrische stoornis. Door een compagnon de route
te zijn, proberen we verbindend te werken en de
drempel tot hulp zo laag mogelijk te leggen.
We trachten tijdig barsten te detecteren, scheuren
te lijmen en kloven te voorkomen.

De invalshoek: vroege detectie en
interventie psychose
VDIP situeert zich binnen het zorgprogramma
Connect binnen het netwerk Ligant. VDIP richt
zich op de vroege detectie van en vroege interventie bij psychotische ervaringen. Zoals in het
model van Mrazek en Haggarty (1994) wordt
weergegeven, wordt vroege interventie gezien als
het eerste luik binnen de hulpverlening, nl. identificatie en vroege behandeling.
Vroege detectie is een uitdaging gezien het aspecifieke karakter van de vroege signalen en de
brede waaier waartoe deze kunnen ontwikkelen.
De doelgroep van het VDIP-team bestaat uit

jongeren/jongvolwassenen (én hun omgeving)
in de transitieleeftijd (14 t.e.m. 23 jaar) die een
ultrahoog risico lopen om een psychose te ontwikkelen (“ultra high risk” of UHR-groep), of die
te maken krijgen met een eerste psychose. Dit
stelt ons in de mogelijkheid om continuïteit in betrokkenheid en zorg te bieden, over de kaap van
meerderjarigheid heen.
De UHR-groep wordt onderverdeeld in 3 subgroepen:
•
Milde positieve symptomen of subklinische
symptomen; symptomen die door hun intensiteit en/of frequentie niet de grens overschrijden om van een psychose te spreken.
•
Kortdurende, beperkt optredende psychotische symptomen (BLIPS: Brief Limited
Intermitted Psychotic Symptoms). De psychose die binnen de week spontaan in remissie gaat, valt onder deze noemer.
•
Eerste graads familielid met psychotische
stoornis met daarbij een significante daling
in sociaal-maatschappelijk functioneren gedurende de afgelopen 6 tot 12 maanden.
Interventies in deze UHR-groep, die gericht zijn
op het voorkomen van een transitie naar psychose, blijken op korte termijn succesvol (Veling, Van
Der Wal, Jansen, Van Weeghel, & Linszen, 2013).
Wanneer een psychose zich toch manifesteert, is
het van belang om het tijdstip van die doorbraak
uit te stellen en de duur van de onbehandelde
Figuur 1. Schema vroegdetectie en vroeginterventie,
overgenomen van Mrazek &
Haggarty, 1994.

periode (DOP) zo kort mogelijk te houden. DOP
staat voor de tijd die verstrijkt tussen het begin
van de psychose en de eerste adequate opvang,
begeleiding en/of behandeling. Door in te zetten
op een korte DOP kan de impact op persoonlijke en sociaal maatschappelijke (ontwikkelings)
domeinen worden gereduceerd en de prognose
verbeterd (McGorry, 2007).
Volgens wetenschappelijk aangetoonde methodieken wil VDIP werken in een laagdrempelige
en destigmatiserende setting.
1.
Vroeginterventie:
Binnen dit engagement willen we vraaggestuurd
te werk gaan en de verbinding vormen tussen
cliëntsysteem en hulpverlening. Aangezien er
met een doelgroep gewerkt wordt waarbij het
ziekte inzicht vaak beperkt of zelfs onbestaande
is, kunnen we ook aanklampend werken. Is er
reeds een netwerk (binnen de hulpverlening) uitgebouwd, dan kan VDIP een coachende rol opnemen. Belangrijke opdrachten voor een VDIPmedewerker zijn dan ook: verder exploreren van
klachten en moeilijkheden, belangrijke anderen
mobiliseren en ondersteunen, psycho-educatie
aanreiken, samen op zoek gaan naar gepaste
en passende antwoorden op de zorgnoden van
jongeren en hun context, motiveren voor en zo
nodig toeleiden naar gepaste zorg, vasthouden
en waken over continuïteit van zorg.
2.
Vroegdetectie
Om vroegtijdige detectie te realiseren, is het van
belang dat zoveel mogelijk mensen en diensten
de aanwezigheid van psychotische signalen tijdig onderkennen. Daarom willen we als VDIPteam ook actief inzetten op sensibilisering en
deskundigheidsbevordering van diensten uit
verschillende sectoren die in aanraking kunnen
komen met de doelgroep: onderwijs, tewerkstelling, bijzondere jeugdzorg, welzijn, etc. Op uitnodiging geven we vorming over psychose, vroege
signalen en hoe erop inspelen, of we nemen een
coachende rol in. We bieden hen als instrument
de checklist psychose risico (zie figuur 2) om te
filteren of iemand in aanmerking komt voor VDIP.
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Van aanmelding tot...

Elke werkdag tussen 9u en 17u is ons permanentienummer bereikbaar voor aanmeldingen en
vragen. Aanmeldingen worden tijdens de wekelijkse teamvergadering besproken en zonodig
plannen we met 2 VDIP-medewerkers een kennismakingsgesprek. Tijdens dit eerste gesprek
verwachten we een engagement van de aanmelder en andere betrokkenen/belangrijke anderen.
Samen zitten we rond de tafel om de hulpvraag
en noden van de cliënt én zijn systeem te schetsen. Aangezien het VDIP-team mobiel werkt, kan
dit gesprek op een veilige plaats (naar wens van
de cliënt) doorgaan.
Het verdere verloop van een begeleiding is afhankelijk van de fase in het ziekteproces waarin
de jongere/jongvolwassene zich bevindt. Tijdens
de begeleiding is er aandacht voor regelmatige
contacten met cliënt en context. Dit kan op vraag
van de cliënt, zijn familie, derden en/of VDIP zelf.
Als er aanvankelijk gedacht werd aan een mogelijk risico op psychose maar er geen verhoogd
risico werd vastgesteld, dan blijft er meestal wel
sprake van psychisch lijden en een hulpvraag in
het kader van een andere problematiek. Samen
met cliënt en context gaan we in dat geval op
zoek naar gepaste begeleiding.

Laat ze niet los.

Vanaf de aanvang van een traject stellen we
ons bereikbaar en toegankelijk op, verdragen
om verschillende keren voor een gesloten deur
te staan; in bijna alle gevallen gaat die deur
vroeg of laat op een kier staan.
VDIP streeft naar continuïteit in zorg voor de
jongeren en hun gezin. We proberen de schotten en obstakels in het hulpverleningslandschap zo goed mogelijk op te vangen. We
spreken niet over termijnen en doelen; onze
leidraad is de connectie met de jongere/jongvolwassene en zijn context, van daaruit motiveren we en zoeken zo nodig samen naar
vervolghulp. Oplossingen of perspectieven
komen uit de dialoog, niet rechtstreeks uit een
behandelplan. Dit vraagt van de hulpverlener
een open houding, een creatief zoeken om binnengelaten te worden in de wereld van de jongere/jongvolwassene en zijn gezin. Ook jongeren/jongvolwassenen die stabiel functioneren,
kunnen ten allen tijde terug contact nemen met
hun hulpverlener binnen VDIP.
We zoeken actief de samenwerking met en
houden verbinding over de verschillende teams
heen. We vermijden haperende overgangen
van de ene setting/naar de andere begeleiding.
We laten niet los, totdat er een vangnet is. Als
jongeren/jongvolwassenen ons kunnen vertrouwen en een positieve ervaring met hulpverlening meemaken, hebben we winst geboekt.
Dan weten we dat barsten en scheuren nog te
lijmen vallen.
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checklist
psychose risico
naar French, P., Morrison A.P. (2004)

De familie is bezorgd
Overmatig alcoholgebruik
Druggebruik (ook cannabis)
Ruziën met vrienden en familie
Meer tijd alleen doorbrengen

1
1
1
1
1
subtot

Slaapproblemen
Weinig eetlust
Depressieve stemming
Slechte concentratie
Rusteloos
Gespannen of nerveus
Minder plezier beleven aan dingen

2
2
2
2
2
2
2
subtot

Het gevoel dat mensen je bekijken
Dingen voelen of horen die anderen niet kunnen voelen of horen

3
3
subtot

Betrekkingsideeën (overmatig idee dat zaken met jou te maken hebben)

Bizarre overtuigingen
Bizarre manier van denken of spreken
Ongepaste gevoelsuiting
Bizar gedrag of voorkomen
Psychose bij familielid (1e) en verhoogde stress of achteruitgang in functioneren

Bij minstens 20 punten of
minstens 1 item bel:

011 49 42 75

5
5
5
5
5
5
subtot

totaal
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Preventief werken aan mentaal welzijn
van jongeren
ontwikkeling van een veerkrachtversterkend groepstraject.
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Recente studies naar de effecten van de COVID-19 pandemie en de genomen maatregelen
tonen aan dat met name jongeren een kwetsbare
groep vormen. Zo toonde bijvoorbeeld onderzoek van Uit De Marge vzw, het steunpunt voor
jeugdwerk en jeugdbeleid, aan dat naast heel
wat praktische beslommeringen (vb. geen laptop
of computer ter beschikking, te weinig ruimte in
huis, …) de mentale weerslag zeer groot was. In
mei 2020 gaf meer dan de helft van 2.500 ondervraagde kinderen (tussen 6 en 18 jaar) en jongeren (tussen 18 en 30 jaar) aan zich niet goed in
zijn vel te voelen. Ook onderzoek van de UGent,
naar ervaringen tijdens Corona bij 4.047 personen (vanaf 16 jaar en ouder), wijst uit dat de impact van Corona op de mentale gezondheid van
gezinnen groot kan zijn. Zo rapporteerde 56%
van de ondervraagden een hoger dan gemiddeld
stressniveau en 26% vertoonde zelfs symptomen
van een acute stressstoornis. Bij 43% was er
melding van een problematisch alcoholgebruik,
12% gebruikte kalmerings- en/of slaapmiddelen en 6% had suïcidale gedachten. Tevens gaf
25% aan direct en/of indirect geweld in het gezin te hebben ervaren (Keygnaert & Vandeviver,
2020). Echter, ook voor deze gezondheidscrisis,
was het mentale welzijn van jongeren reeds een
belangrijk aandachtspunt gezien de hoge prevalentiecijfers van gediagnosticeerde psychische
aandoeningen alsook resultaten uit Vlaamse enquêtes rond zelf-gerapporteerd psychisch welbevinden (Vlaamse jeugdraad).
Een veerkrachtversterkende benadering van
mentaal welzijn
Het verbeteren van het mentale welzijn van jongeren vraagt om een brede aanpak met onder
andere aandacht voor snellere en adequate
behandeling maar ook voor primaire en secundaire preventie. In deze context is er steeds
meer aandacht voor het concept veerkracht of
‘resilience’, omwille van de potentiële impact
die veerkracht kan hebben op gezondheid, welzijn en levenskwaliteit (Windle, 2011). Het concept veerkracht kent zijn oorsprong binnen de

natuurwetenschappen (Barasa et al., 2018) en
werd in de jaren ’70 voor het eerst benoemd in
de psychiatrische literatuur als “psychological
resilience” of psychologische veerkracht. Werner en Smiths (1982) voerden een longitudinale
studie bij 505 personen, waarbij het effect van
(negatieve) levensomstandigheden als kind op
volwassen functioneren werd nagegaan. Uit het
onderzoek bleek dat tweederde van de volwassenen die opgroeiden in negatieve leefomstandigheden, ernstige problemen ontwikkelden als
volwassenen. De anderen ontwikkelden zich als
competente, zorgzame volwassenen (EarvolinoRamirez, 2007). Deze bevindingen effenden het
pad voor toekomstig onderzoek naar het concept
‘veerkracht’.
Ondertussen wordt het concept ‘veerkracht’ onderzocht in verschillende domeinen en contexten
zoals intrafamiliaal geweld, chronische aandoeningen en eetstoornissen (Earvolino-Ramirez,
2007; Harrop et al., 2006). Gezien de toenemende hoeveelheid onderzoek binnen de verschillende domeinen, zijn er verschillende definities en
conceptualisaties van veerkracht gepubliceerd
in de klinische en wetenschappelijke literatuur
(Fletcher en Sarkar, 2013; Gallopin, 2006). Een
gevolg hiervan is de variatie in de interpretatie en
operationalisering van het concept ‘veerkracht’.
In onderzoek wordt het concept veelal als dynamisch (Niitsu et al., 2017) en multifactorieel
(Davydov et al., 2010) omschreven. Onderzoek
wijst op het belang van zowel interne (bv. persoonlijkheidskenmerken) als externe (bv. sociaal
netwerk) veerkracht beschermende factoren die
het individu in staat stellen om, na een periode
van uitdagingen, spanningen en tegenslagen terug te keren naar een stabiele toestand (Waugh
& Koster, 2015).
Om het concept ‘veerkracht’ te operationaliseren
hebben Van Haeken et al. (2020) een concept
analyse en Delphi studie uitgevoerd. Vijf kenmer-

¹ Tom van Mierlo e.a., Werkboek HIC, De Tijdstroom, Utrecht, 2013/2019, P. 37.

ken werden daarbij geselecteerd. Deze werden
veelvuldig in de literatuur geassocieerd met het
concept ‘veerkracht’. Een eerste en meest genoemd kenmerk is sociale ondersteuning (Zimmerman et al., 2013). Sociale ondersteuning is
een overkoepelend begrip dat verschillende vormen capteert (bv. emotioneel, instrumenteel en
informatief) alsook door verschillende steunfiguren kan gegeven worden (bv. familie, vrienden,
collega’s). Sociale ondersteuning kan een buffer
vormen tegen de negatieve effecten van stress
en vormt daarbij één van de belangrijkste factoren in het opbouwen van veerkracht (Alderdice
et al., 2013). Een tweede kenmerk is geloof in
eigen kunnen (self-efficacy). Het geloof in het
eigen vermogen om een doel te bereiken of uitdaging te overwinnen, helpt individuen om zich
aan te passen aan situaties van acute of chronische stress (Maxson et al., 2016). Een derde
factor is zelfvertrouwen, een buffer tegen stress
en tegenslag. Een vierde veerkrachtfactor is het
gevoel van (emotioneel) meesterschap, wat gedefinieerd wordt als het vinden van kracht en zinvolheid na een stressvolle ervaring, tegenslag of
trauma (Elmir, 2014).
Het herkennen, ervaren en op een constructieve
wijze tot expressie brengen van een emotie kan
bijdragen aan het gevoel van meesterschap en
bevordert op zijn beurt de veerkracht van een
persoon (Van Haeken et al., 2021). Tot slot is
persoonlijkheid een belangrijk element. Persoonlijkheidstrekken die positief geassocieerd zijn
met veerkracht zijn optimisme, doorzettingsvermogen, zorgvuldigheid, openheid en altruïsme
(Gagnon & Stewart, 2014; Hjemdal et al., 2007).
Verschillende studies tonen ook aan dat veerkracht bevorderende factoren geassocieerd zijn
met psychisch welbevinden (Barger et al., 2017;
Schiele en Domschke, 2018).
Inzicht in de kenmerken van veerkracht vormen de aanknopingspunten op basis waarvan
interventies ontwikkeld kunnen worden. Eerder
onderzoek toonde het effect van veerkrachtversterkende programma’s binnen de schoolcontext
reeds aan. Binnen de doelgroep van adolescen-
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ten werd een positief effect op algemene psychologische distress en internaliserende problemen
gerapporteerd (Dray et al., 2017). Fenwick-Smith
et al. (2018) toonden tevens positieve resultaten
van verschillende veerkrachtversterkende programma’s aan binnen het basisonderwijs. Ten
slotte verdient het internationale UPRIGHT-programma (Universal Preventive Resilience Intervention Globally implemented in schools to improve and promote mental Health for Teenagers)
zeker de aandacht. Het programma beoogt in te
spelen op de toenemende prevalentie van mentale problemen tijdens de adolescentie. Het bereikt zowat 6000 adolescenten en hun familie en
omvat een looptijd van 3 jaar. De interventie bestaat uit een holistisch aanpak waarbij: “effective
coping skills, self-efficacy, social emotional learning and mindfulness” steunpilaren vormen bij de
jongeren (Las Hayas et al., 2019).
Pilootproject ‘Generatie veerkracht’: mentaal
welzijn van jongeren verbeteren
Om in te spelen op de actuele noden betreffende
mentaal welzijn bij jongeren ten tijde van de COVID-19 pandemie werd in het voorjaar van 2021,
op vraag van Welzijnsturbo Limburg, ‘Generatie
veerkracht’ uitgewerkt door het expertisecentrum
Resilient People van Hogeschool UCLL (https://
research-expertise.ucll.be/nl/expertisecentra/
resilient-people). Generatie veerkracht speelt in
op de mentale weerslag van de coronacrisis bij
jongeren en is met name gericht op het omgaan
met stress, eenzaamheid en verveling (Kinderrechtencommissariaat & KeKi, 2020). Een veerkrachtversterkend groepstraject voor jongeren
tussen 12-18 jaar werd ontwikkeld waar jongeren
kosteloos aan kunnen deelnemen op secundaire
scholen in Limburg. Meer specifiek bestaat het
groepstraject uit kortdurende sessies die éénmaal per week plaatsvinden op school (aansluitend op de schooluren) en dit gedurende 5 weken. Deelname aan het groepstraject gebeurt op
eigen initiatief, al dan niet aangemoedigd door
zorgfiguren in de omgeving. Daarbij wordt zowel
ingezet op laagdrempeligheid alsook toegankelijkheid.

of haar persoonlijk invulling van het versterken
van veerkracht kan uitdrukken aan de hand van
beeldmateriaal, stem, muziek en tekst (De Vecchi
et al., 2016).
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Bij de inhoudelijke ontwikkeling van het groepstraject werden eerdergenoemde veerkrachtkenmerken vanuit de concept analyse en Delphi
studie van Van Haeken et al. (2020) en overige
onderzoeksresultaten meegenomen. Als theoretisch kader wordt het boomdiagram Veerkracht
vanuit het International Resilience project gehanteerd (Grotberg, 1995). Dit boomdiagram gaat
uit van de 3 pijlers: “ik heb, ik ben en ik kan”.
Jongeren worden gestimuleerd om stil te staan
bij deze pijlers en te spreken over veerkrachtversterkende acties binnen hun leefwereld. Naast
moeilijkheden wordt stilgestaan bij kansen en
opportuniteiten gedurende de periode van covidmaatregelen. Hiernaast maken jongeren kennis
met relaxatietechnieken en mindfulness oefeningen. Componenten die tevens in voorgaande
succesvolle studies geïmplementeerd werden
(Hayes et al., 2019; Volanen et al., 2016). Tenslotte ontwikkelen de jongeren doorheen het
traject een eigen digital storytelling. Een korte
video van 1 à 3 minuten waarin de jongere zijn
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Laagdrempelig werken op de eerste
lijn, binnen de (digitale) muren van de
universiteit

In 2020 begeleidde de psychosociale dienst
van UHasselt naast het aanbieden van infosessies en workshops, 425 studenten in een
individueel traject, goed voor een 7% van
onze studentenpopulatie. Dit percentage is
de laatste paar jaren gestaag gegroeid. We
gaan ervan uit dat dit niet of slechts minimaal
het gevolg is van toenemende problematiek,
maar vooral van aandacht die we besteden
aan het verlagen van de drempel richting een
gesprek met de psycholoog. Hoewel deze
drempel tot psychotherapeutische ondersteuning vandaag en door de specifieke context van de universiteit zeer laag is, blijven
we als dienst zoeken naar obstakels die onze
studenten ervan weerhouden om hulp te zoeken, naar manieren om deze obstakels weg te
werken, en stellen we ons hierbij steeds de
vraag hoever we hierin kunnen of willen gaan,
zonder het proces van responsabiliseren van
onze studenten te beknotten.
Zoals decretaal bepaald (https://data-ond e rwij s.vlaa n de re n.b e /ed ul ex / doc u m e nt .
aspx?docid=14396) dienen alle hoger onderwijsinstellingen binnen hun dienst Studentenvoorzieningen naast een aantal andere werkvelden zoals huisvesting, mobiliteit, en studiefinanciering,
hun studenten te voorzien van medische en psychologische dienstverlening. Als doel beschrijft
het decreet het verstrekken van gepaste psychotherapeutische, psychosociale, en medische
ondersteuning en advies aan studenten, door het
ontwikkelen van een eigen aanbod of door samen te werken met daartoe geëigende diensten.
Zowel het eigen aanbod als samenwerkingen
met externe diensten zijn de laatste jaren binnen
UHasselt fors gegroeid. Zo is de psychosociale
dienst in de laatste 5 jaar gegroeid van een 0.5
FTE bezetting naar een aanwezigheid van 2 FTE
therapeuten vandaag binnen onze dienst.
De specifieke context waarin ons therapeutisch
werk zich voordoet, creëert een hoge mate van

laagdrempeligheid voor onze studenten. Studenten kunnen immers gratis, zonder wachtlijst,
op hun eigen campus, en zonder aanmelding of
registratie via een enkele muisklik een afspraak
inboeken bij een psycholoog naar keuze. Gedwongen flexibiliteit naar aanleiding van de corona-maatregelen heeft gemaakt dat studenten
vandaag en in de toekomst vrij kunnen kiezen of
ze face to face -op campus- een sessie plannen,
of deze online laten plaatsvinden. We trachten
studenten steeds duidelijk te maken dat er geen
exclusiecriteria zijn, en ook niet-onderwijs-gerelateerde zaken aan bod komen of als aanmeldingsvraag kunnen gelden. Waar nodig werken we
nauw en graag samen met actoren uit de tweede
en derde lijn.
Eran, 19 jaar, 1ste bachelor Kinesitherapie: Ik
heb in totaal maar drie sessies nodig gehad om te
leren hoe ik de stress de baas kan blijven. Ik had
echt veel eerder een afspraak moeten maken. De
psycholoog stelde mij erg op mijn gemak. Ze luisteren echt, wat je probleem ook maar is. Niets is
te gek en ze laten je echt in je waarde.
Naast deze logistieke facetten heeft het werken
met een besloten populatie het voordeel dat er
gericht kan worden gecommuniceerd aan alle
leden van deze populatie, en zo kunnen we de
kans dat studenten het bestaan van de psychosociale dienst niet kennen, minimaliseren. Passend
binnen de visie van onze psychosociale dienst,
werken we niet outreachend ten aanzien van individuele studenten. Ook ons onderwijsbeleidsplan
beschrijft de gezamenlijke taak van zowel studentenondersteuners als docenten om studenten te
responsabiliseren, of hen deze responsabiliteit
gradueel aan te leren. Dit met als doel hen een
context aan te bieden waarin ze de vrijheid ervaren om te leren verantwoordelijkheid binnen hun
studieloopbaan op te nemen. Het zoeken van gepaste hulp beschouwen we hier als een belangrijke vaardigheid.

Philip Swerts
Studentenpsycholoog Gedragstherapeut
Stafmedewerker
studentenvoorzieningen

Wel observeren we dat outreachend werk ten
aanzien van de populatie merkbare effecten kent.
Zo zien we een duidelijke stijging van het aantal
studenten dat zich aanmeldt voor een gesprek
wanneer we ons, of ons aanbod, fysiek voorstellen tijdens een hoorcollege. Ook passeert een
significant gedeelte van de studenten via collega
studentenondersteuners (studiebegeleiding, studiebegeleiding, zorgcoördinator, die dienst doen
als onze nulde lijn en belangrijke doorverwijzers
zijn naar onze dienst.
Ondanks de beschreven facilitatoren op weg
naar een afspraak bij de psycholoog, moeten
we constateren dat in gesprekken met collega’s,
studenten, studentenvertegenwoordigers, of
bezorgde ouders, het bereiken van de (juiste)
studenten steeds als agendapunt opduikt. Uit
evaluaties met studenten blijkt dat er voor veel
studenten nog heel wat drempels bestaan om de
stap naar de studentenpsycholoog te zetten.
We zien het hieruit volgend als een uitdaging blijvend na te denken over de vraag of we, wanneer
de drempels van logistieke aard zo goed als kan
zijn weggewerkt, verder moeten nadenken over
waarom studenten nog steeds heel wat drempels
ervaren, welke deze zijn, en hoe we hierop kunnen inspelen.

Wanneer zijn klachten nu ‘ernstig’
genoeg om naar de psycholoog te
stappen?
Sarah, 20 jaar, 2de bachelor rechten: Is het wel
echt nodig? Is dat niet net wat extreem? Ben ik
misschien toch niet aan het overdrijven?
In evaluaties die onze dienst verstuurt naar studenten die een begeleidingstraject doorlopen of
hebben doorlopen, en waar we naar een aantal
zaken vragen zoals onder andere twijfels rond
het maken van een afspraak, zien we vooral terugkomen dat studenten twijfelen of hun klacht
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wel ‘ernstig’ genoeg is om mee naar een psycholoog te stappen.
Ook thuis, in vriendenkring of elders in onze
maatschappij wordt deze drempel frequent bekrachtigd voor onze jongvolwassenen. Overdrijven we niet, is het wel goed dat zoveel studenten
bij de studentenpsycholoog aankloppen, moeten
jonge mensen voor wat liefdesverdriet of zenuwen voor een presentatie naar een psychotherapeut? Af een toe wat ongelukkig zijn hoort er
toch bij…
Vermoedelijk klopt het dat er nogal wat vragen
zijn waarmee studenten aankloppen, die in een
niet zo ver verleden vermoedelijk niet of niet zo
snel bij een professioneel behandelaar terecht
kwamen. Wat we studenten echter steeds duidelijk trachten te maken is dat we het juist belangrijk
vinden om ook bij lichte klachten ondersteuning
te zoeken. Door studenten zo snel als nodig op
gesprek te zien, beperken we niet enkel het aantal sessies dat we met deze student gemiddeld
doorlopen, maar kan de student ook een grotere
rol innemen in het veranderingsproces, niet enkel
met betrekking tot de huidige impasse, maar ook
ten aanzien van toekomstige uitdagingen.
Veerle, 20 jaar, 2de bachelor rechten: Ik heb mijn
afspraak pas gemaakt op het moment dat ik er
onderdoor aan het gaan was. Zowel fysiek als
mentaal was mijn lichaam op aan het geraken.
Hoewel we achter de schermen werken met een
stepped care model (van het aanbieden van info
op de website via zelfhulpboeken, modules met
online hulpverlening, informatiesessies, workshops, tot individuele gesprekken) om zoveel
mogelijk studenten te bereiken, is het wat ons
betreft een misverstand te veronderstellen dat
de ‘zwaarte’ van de klacht moet correleren met
de ‘trap’ waarop de student binnen deze stepped care ladder thuishoort. Ook bij (zeer) lichte
klachten blijkt het in veel gevallen zeer nuttig om
in een individueel traject (in nogal wat gevallen
een eenmalig gesprek) deze klachten of vragen
te normaliseren en of aan te pakken waar nodig.
Het samen verwoorden en concretiseren van wat
er juist speelt kan voor vele jongvolwassenen
zeer verhelderend werken. Het blijven inzetten
op een aanbod van laagdrempelige en snel toegankelijke individuele therapeutische ondersteuning blijft een beleidsprioriteit binnen onze dienst.
Allesandro, 18 jaar, 1ste bachelor geneeskunde:
Doen! Als je erover nadenkt een afspraak te maken, wil dit zeggen dat het nodig is. Als je al twijfelt is het een goed idee om de knoop door te
hakken en te gaan, het kan je enkel helpen.

Mental health literacy

Samenhangend met vragen rond de ernst van
psychologische klachten, bestaat bij onze jon-

geren ook de vraag rond wat psychologische
klachten dan juist zijn, of wat er aan gedaan kan
worden. Mental health literacy wordt gedefinieerd als kennis rond mentale moeilijkheden en
processen. Het bezitten van deze kennis kan helpen om mentale processen te herkennen, moeilijkheden aan te pakken, en heeft bijgevolg een
preventief effect. Veel van onze jonge studenten
blijken in staat aan te geven dat ‘het niet zo goed
gaat’, of dat ze ‘veel stress ervaren’, zonder dit
veel concreter in taal om te kunnen zetten. Dit
omzetten naar taal en begrip over wat er juist
speelt is niet enkel nodig in communicatie naar
een derde, maar ook ten aanzien van zichzelf,
om via zelfreflectie bepaalde inzichten en daaruit
voortvloeiende oplossingen te bedenken.
Ook overtuigingen rond de ‘aanpakbaarheid’ van
allerlei mentale klachten of moeilijkheden spelen hier een belangrijke rol. Het belang van een
groei-mindset met betrekking tot studies, zowat
de belangrijkste voorspeller van studiesucces
in het hoger onderwijs, is ook met betrekking
tot de aanpak van mentale moeilijkheden uiterst
belangrijk. Weten dat bepaalde klachten relatief
makkelijk aan te pakken zijn, trekt jongeren over
de streep om de nodige ondersteuning te zoeken. Zonder al te diagnosticerend te zijn in ons
taalgebruik, merken we hierbij dat het studenten
helpt wanneer we hen inzichten geven in mentaal welzijn. Dit proberen we te doen via onze
communicatie wanneer we bijvoorbeeld een aula
toespreken, of ons groepsaanbod presenteren.
We zorgen ervoor dat we bepaalde - herkenbaresymptomen benoemen als mogelijk onderdeel
van bijvoorbeeld faalangst, zodat de student
zijn niet-nader-beschreven moeilijkheid ook voor
zichzelf kan duiden als faalangstigheid, gelooft
dat dit kan worden aangepakt, en in de mogelijkheid komt om hiermee aan de slag te gaan.
Al te veel wordt een teveel aan stress naar voren geschoven als argument om te stoppen met
studeren. Ongeloof dat deze stress te couperen
valt, leidt dan in sommige gevallen tot belangrijke
levenskeuzes, terwijl we als behandelaar deze
klachten als licht en prognostisch positief zouden
omschrijven.

De ontwikkeling van onze psychologische basisbehoeften.

Onze studenten komen aankloppen met klachten of vragen van zeer uiteenlopende aard, en
deze vragen dienen zeker niet studiegerelateerd
te zijn om een traject op te starten binnen de muren van de Universiteit. Wanneer we de (gemiddeld) eerder milde klachten van onze populatie
bekijken zijn heel wat moeilijkheden te herleiden
tot, al dan niet bewuste, frustratie in de huidige
toestand of de ontwikkeling van wat de drie psychologische basisbehoeften heten. Deci en Ryan
(Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and
“why” of goal pursuits: Human needs and the self-

determination of behavior. Psychological Inquiry,
11, 227-268.) beschrijven, binnen de zelfdeterminatietheorie, het belang van deze basisbehoeften
die we in onze Nederlandse taal opsommen als
de behoefte aan autonomie (A), betrokkenheid /
verbondenheid (B), en competentie (C).
Heel wat van de klachten waarmee studenten
zich aanmelden, situeren zich rond deze basisbehoeften. Zo omvat een significant gedeelte van
aanmeldingsproblematiek faalangstigheid, eenzaamheid en sociale moeilijkheden of angsten, of
conflicten in ouder-kind relaties waar nood aan
autonomie en identiteitsontwikkeling wrijving veroorzaakt.
Jongvolwassenen preventief versterken in deze
basisbehoeften kan er mogelijks ook voor zorgen dat ze sneller hulpzoekend gedrag (durven)
stellen. Een autonome jongvolwassene, regisseur in zijn handelen, durft de beslissing om hulp
te zoeken zelf te maken, voelt zich, verbonden
met peers, niet alleen met zijn moeilijkheden en
spreekt ook leeftijdsgenoten aan, en gelooft in
zijn eigen kunnen om (met behulp van ondersteuning) zijn klachten aan te pakken. Daarom willen
we graag inzetten op het aansterken van deze
facetten, enerzijds door ons eigen aanbod, anderzijds door ook docenten en andere gatekeepers handvatten te geven om hierop in te spelen.
Het hoeft weinig betoog dat deze basisbehoeften
stevig onder druk zijn gezet tijdens de coronapandemie. In de media verschenen nogal wat
bedenkingen rond de moeilijkheden die jongeren
hebben ervaren tijdens de lockdown en maatregelen. Zeker wanneer het om studenten ging,
werd er nogal eens meewarig gesproken over
hun ‘geklaag’.
Als reactie hierop werd door, onder andere, studenten zelf gesuggereerd dat oudere generaties
mogelijks zijn ‘vergeten’ hoe het was als jongere,
hoe belangrijk sociale contacten met leeftijdsgenoten waren. Dit zou een rol kunnen spelen.
Maar misschien zijn oudere generaties helemaal
niets vergeten. Hoe zou men zaken kunnen vergeten die men niet zelf heeft ervaren? Kunnen
oudere generaties begrijpen hoe het als jongvolwassene is om (verplicht) geïsoleerd te worden
van leeftijdsgenoten, wanneer ze doorgaans
niet in deze situatie hebben gezeten. Niet enkel
omdat ze niet in deze situatie hebben verkeerd,
maar ook omdat een aantal ontwikkelingstaken
die zij doorgaans hebben doorlopen en leiden tot
hun huidig perspectief, bij deze specifieke leeftijdsgroep in het gedrang zijn gekomen. Sociaal
contact met leeftijdsgenoten, ook leeftijdsgenoten die niet worden beschouwd als vrienden of
gelijkgestemden, is een absolute basisbehoefte
voor zowel groei als mentaal welzijn van jongvolwassenen. Ook de zoektocht naar autonomie,
identiteit is een belangrijke ontwikkelingstaak
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van de jongvolwassene. De komende periode
zal uitwijzen welke moeilijkheden of klachten uit
deze schaarste zullen voortvloeien, ook wanneer
onze maatschappij terug evolueert naar wat men
als ‘normaal’ definieert. In tegenstelling tot onze
fysieke basisbehoeften zijn onze mentale basisbehoeften niet enkel externe, contextuele noden,
maar kunnen ze ook worden beschreven als te
ontwikkelen vaardigheden. Deze ontwikkeling
heeft hoe dan ook een slag ontvangen. We kijken
hier vooral naar onze eerste- en tweedejaarsstudenten, waarbij de transitie van het middelbaar
onderwijs naar de universiteit, een transitie die
ook in normale omstandigheden heel wat mentale flexibiliteit vergt, nog extra is belast. Wie weet
zullen onze jongvolwassenen nog wat verder
‘klagen’, ook wanneer er geen beperkingen meer
bestaan in hun bewegingsvrijheid. We trachten
dit binnen deze context zo goed als mogelijk te
begrijpen, en zullen steeds ijveren om met het nodige engagement te blijven luisteren en te exploreren naar wat het onze studenten in hun studie
en dagelijks leven moeilijk maakt.

Toekomstplannen: verlagen en
behouden van drempels

Thalia, fictieve student, zal afstuderen in 2025 als
architecte:
Eindelijk afgestudeerd! Naast de inhoudelijke
kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan binnen mijn studiedomein, heb ik tijdens mijn studies
mezelf leren kennen. Ik ken mezelf als student,
als medestudent, als toekomstig werknemer, als
burger en als persoon.
Gedurende mijn studieloopbaan heb ik persoonlijke inzichten opgedaan en (generieke) vaardigheden ontwikkeld die me stevig in mijn schoenen
doen staan. Ik heb zicht gekregen op mijn persoonlijke waarden, drijfveren en doelen en weet
hoe ik deze kan nastreven.
In mijn studieloopbaan heb ik zinvolle keuzes
gemaakt die me hebben geholpen tijdens mijn
studie- en levensloopbaan. Ik weet op welke manier ik keuzes wil maken, hoe mijn gedachten en
emoties een rol spelen in deze keuzes, alsmede
hoe deze een rol spelen in mijn gedrag en functioneren.
Ik ken mijn kwaliteiten en talenten. Ik weet deze
uit te drukken in taal en deze in te zetten om te
excelleren in wat ik doe.
Ik ben me bewust van mijn valkuilen, uitdagingen,
en van manieren hoe ik hiermee kan omgaan zodat ze me niet, of niet significant, tegenhouden
bij het bewandelen van mijn pad. Ik heb geleerd
om moeilijkheden en obstakels onderweg te beschouwen als een deel van mijn weg.
Ik ben me bewust dat mijn studententijd, mijn
jongvolwassenheid, de perfecte periode was om
dit proces te doorlopen.

De jongvolwassenheid betreft een zeer ontvankelijke periode om preventief, versterkend, en
curatief te werken aan mentaal welzijn. Het verlagen van drempels om studenten een context aan
te bieden waarin ze hun mentaal welzijn kunnen
versterken of consolideren zal ongetwijfeld een
work in progress blijven. We zien onze studenten graag vertrekken met het diploma waarvoor
ze hebben gewerkt, maar ook met kennis over
hun kwaliteiten, valkuilen, en doelen. Van harte
zetten we in op het bereiken van zoveel mogelijk
studenten, en willen we ons niet beperken tot het
oplossen van moeilijkheden tijdens de studie, of
tot zij die moeilijkheden rapporteren. Graag zetten we ook in op het aanleren van wat eerder beschreven werd als mental health literacy, willen
we onze studenten autonome individuen (leren)
worden. We willen hen in contact brengen met
anderen, en hun een verbonden gevoel geven
tijdens hun studies.
Naast het verderzetten van onze werking zoals
deze bestaat, rollen we in het recent gestarte
academiejaar een aantal nieuwe initiatieven uit
die deze doelstellingen trachten te bewerkstelligen. Zo wordt er dit jaar gestart met een peter/
meter werking, waarbij alle eerstejaarsstudenten
kunnen ‘aansluiten’ bij een ouderejaarsstudent.
Deze laatste heeft als hoofdtaak onze eerstejaars
wat wegwijs te maken binnen de universiteit, en
hen een warm onthaal te geven. Ook zal er meer
worden ingezet op online hulpverlening, toegankelijk voor alle studenten. Hier willen we graag
die studenten mee bereiken die met lichte klachten kampen, of twijfelen over zaken, en tegelijkertijd de weg naar ons vrijmaken waar nodig.
Naast het aanbieden van gesprekken, trainingen,
en workshops, starten we dit jaar met het organiseren van lezingen rond mentaal welzijn. We
trachten hier een sfeer te creëren die eerder doet
denken aan een symposium, inclusief receptie, in
plaats van kaderend binnen het aanbod van de
psychologen. Op deze manier willen we grotere

groepen studenten bereiken rond thema’s zoals
perfectionisme, angsten, kritisch denken, seksuele gezondheid, voeding en eetproblematiek,
middelengebruik,...
Als laatste punt, en mogelijks het belangrijkste,
zullen we met de verschillende studentenondersteunende diensten verder en meer samenwerken met de studenten zelf. Verschillende studentenvertegenwoordigers engageren zich volop
voor studenten, naast hun studies en op vrijwillige basis. Dit kunnen we enkel toejuichen, en
waar nodig ondersteunen. Binnen de studentenraad staat ‘mentaal welzijn’ bovenop de agenda.
Ook binnen onze faculteit geneeskunde worden
er heel wat mooie initiatieven georganiseerd door
BeMSA (Belgian Medical Students Association),
een studentenvereniging die zich inzet voor onder andere mentaal welzijn van studenten.
Deze actoren hebben als belangrijk voordeel dat
ze zich bevinden binnen onze populatie. Want
hoewel wij werken binnen de muren van de universiteit, zal er zeker een afstand blijven bestaan
tussen ons en de student. En hoewel we deze
afstand trachten te verkleinen, is het bereik van
deze pogingen best ook begrensd. Een zekere
afstand tussen de hulpverlener en de jongvolwassene bewaart de nodige professionaliteit, en
houdt een sfeer van discretie en vertrouwelijkheid die voor onze huidige generatie van jongvolwassenen zeer belangrijk is, in stand. We zien
het zoeken naar de juiste balans als een blijvend
interessante uitdaging.
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In de afgelopen jaren is er toenemende belangstelling voor gedragsverslavingen, waartoe ook
het “Problematisch Internetgebruik” (Problematic
Internet Use, afgekort als PIU) behoort. PIU kent
een hoge prevalentie bij jongeren en jongvolwassen en is gerelateerd aan verschillende negatieve gevolgen. Desondanks is er op huidig moment een gering aanbod van wetenschappelijk
onderbouwde behandelprogramma’s specifiek
voor PIU in Vlaanderen. Ook binnen onze organisatie (Alexianen Zorggroep Tienen) werden wij
geconfronteerd met een toenemende vraag naar
hulpverlening voor jongeren met problematisch
internetgebruik. Wij beoogden een antwoord te
bieden op deze probleemstelling door een oudertraining te ontwikkelen op basis van de principes
van Non Violent Resistance (NVR) die kan toegepast worden in een Vlaamse populatie.

voordelen opleven voor jongeren en jongvolwassenen op vlak van educatie, sociale interacties
en emancipatie. Overmatig gebruik daarentegen kan een negatieve impact uitoefenen op het
schools en psychosociaal functioneren alsook de
fysieke gezondheid (Guan & Subrahmanyam,
2009; Li e.a., 2015; Machimbarrena e.a., 2019;
van den Eijnden e.a., 2018). Bovendien kan overmatig internetgebruik tot verschillende riskante
online gedragingen leiden, bv. sexting of online
gokken (Rial e.a., 2018). In Vlaanderen bestaan
reeds verschillende initiatieven ter preventie/behandeling van gamestoornissen (voor een overzicht verwijzen we naar het advies van de Hoge
Gezondheidsraad; Hoge Gezondheidsraad,
2020). De meerderheid van deze initiatieven zijn
echter nog niet empirisch onderzocht. Preventie/
behandeling van breder problematisch internetgebruik en empirisch onderzoek naar het effect ervan is in nog mindere mate aanwezig in
Vlaanderen. Er blijkt dus een nood te zijn aan
specifieke evidence-based behandelingen voor
PIU bij jongeren.

PIU wordt door Tokunaga en Rains (2016) beschreven als een patroon van ongecontroleerd
internetgebruik, waarbij maladaptieve cognitieve
en gedragsmatige elementen een centrale rol
spelen. Verschillende internetactiviteiten vallen
onder PIU, waaronder algemeen surfen op het
internet, gaamen, online shoppen, online gokken,
gebruik van sociale media en online pornografie (Ioannidis e.a., 2018). Bij Europese jongeren
werd in een overzichtsartikel (Dahl & Bergmark,
2020) een prevalentie van 3.80% tot 13.20% beschreven voor PIU. Ook studenten (in de jongvolwassenheid) blijken een risicogroep te vormen
voor PIU (Balhara e.a., 2019). Een recente studie
in negen Europese landen in een brede leeftijdsgroep geeft een hogere prevalentie weer (1455%) in vergelijking met eerdere studies (Laconi
e.a., 2018). De auteurs suggereren dat de prevalentie van PIU mogelijk aan het stijgen is, omwille
van een gemakkelijkere toegang tot internet, een
groter aantal jongeren dat opgroeit met internet,
etc. Bij gematigd gebruik kan internetgebruik

Gezien de specifieke doelgroep van jongeren
en het feit dat jongeren zelf niet steeds gemotiveerd zijn tot behandeling leek een behandeling
gericht op ouders ons daarbij zinvol. Ook blijkt uit
onderzoek dat de betrokkenheid van ouders naar
hun kind toe en eventuele conflicten tussen ouders en kinderen, belangrijke factoren zijn in de
ontwikkeling van PIU (Bolat e.a., 2018; Cacioppo
e.a., 2019; Nielsen e.a., 2019). Een geschikt kader voor een oudertraining bij PIU zou het NVR
(Non Violent Resistance)-kader kunnen zijn van
Haim Omer (Omer, 2001; Omer, 2004; Omer,
2007). Haim Omer (2001) ontwikkelde in de jaren 2000 een oudertraining op basis van NVR
(Geweldloos Verzet in het Nederlands) met als
doel ouders te helpen om uit escalatie en conflict
te treden (2004). NVR gaat uit van een ‘Nieuwe
Autoriteit’, die berust op aanwezigheid, nabijheid
en betrokkenheid van de ouder, in plaats van
afstand en angst (Van Holen e.a., 2019). In de
bestaande NVR behandelprotocollen krijgen ouders verschillende technieken aangereikt om te

Opmerking: Dit artikel is een aangepaste/verkorte
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reageren op probleemgedrag, waaronder provocaties weerstaan, het principe van de uitgestelde
reactie, de aankondiging, de sit-in, relatiegebaren, steunfiguren betrekken, etc. (Omer, 2007).
In de Alexianen Zorggroep Tienen worden principes van NVR reeds toegepast in de residentiële
behandelprogramma’s van Team Jeugd en Team
Algemene Psychiatrie (Prisma).

Ontwikkeling van het protocol

Een eerste stap in de ontwikkeling van het protocol was correspondentie met Prof. Dr. Haim
Omer en diens doctoraatstudent drs. Yair Sela
(Tel-Aviv University) die in Israël reeds een protocol ontwikkelden voor de behandeling van PIU
op basis van NVR (Omer & Sela, 2017). Inzicht
in hun werkwijze en protocol gaven ons een kader om op verder te bouwen. Een tweede aspect
in de ontwikkeling van het protocol was een uitgebreide literatuurstudie die zich richtte op PIU
(prevalentie, comorbiditeit, risicofactoren, gezinsfactoren,…) enerzijds en NVR (de nieuwe autoriteit, de drie niveaus van waakzame zorg, specifieke NVR-technieken,…) anderzijds. Ten derde
werden twee focusgroepen georganiseerd met
academische en klinische experten op vlak van
NVR en/of gedragsverslavingen/internetverslavingen. In deze focusgroepen werd een ruw idee
van het protocol besproken om van daaruit het
protocol concreter uit te werken. Voor een meer
gedetailleerde beschrijving van de literatuurstudie en focusgroepen verwijzen we graag naar
Eggermont en collega’s (2021).

Protocol

Aan de hand van de uitkomsten van de literatuurstudie en focusgroepen werd een protocol ontwikkeld voor de behandeling van PIU. Op basis van
de focusgroepen werd de doelgroep op volgende
manier afgelijnd: ouders van nog thuiswonende
jongeren tussen 14 en 23 jaar, waar sprake is van
excessief internetgebruik in de vorm van gamen,
sociale media, gokken, etc. Het uitgewerkte protocol bestaat uit drie sessies van twee uur en één
follow-up sessie. Figuur 1 geeft een overzicht van
de sessies. De sessies volgen de drie niveaus
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van waakzame zorg volgens de NVR-principes.
Aangezien (problematisch) internetgebruik een
proces in ontwikkeling is, wordt op verschillende
momenten in het proces op andere aspecten
ingezet. In sessie 1 wordt psycho-educatie gegeven rond PIU en NVR. Vervolgens wordt ingegaan op het eerste niveau van waakzaamheid:
‘open aandacht’. Op dit niveau is er goede communicatie tussen ouders en kind en zijn er naast
het internetgebruik ook alternatieve activiteiten
aanwezig, waardoor we nog niet spreken van een
gevorderd problematisch internetgebruik.
Evenmin zijn er alarmerende of (zelf)destructieve gedragingen aanwezig. In deze fase wordt
ingezet op communicatie tussen ouder en kind
en wordt het belang van aandacht en interesse
in het internetgebruik onderstreept. Verder maken de ouders kennis met relatiegebaren. Op
het einde van de sessie krijgen de ouders de opdracht om samen met hun kind een virtuele tour
te doen en één of meerdere relatiegebaren uit te
voeren. Sessie 2 richt zich op het tweede niveau
van waakzame zorg, nl. ‘gerichte aandacht’. Op
dit niveau is de communicatie meer gelimiteerd
en zijn er enkele alarmsignalen of (zelf)destructieve gedragingen aanwezig. Volgens de NVRprincipes gaan ouders in deze fase hun aanwezigheid verhogen door gericht vragen te stellen
over bepaald gedrag en gaan ze aangeven dat
bepaalde gedragingen voor hen onaanvaardbaar
zijn. Ouders leren in deze sessie om alarmsignalen te herkennen en specifiek gedrag uit te kiezen
waar ze op kunnen inzetten aan de hand van het
NVR-principe van de ‘drie manden’ (probleemgedrag sorteren in drie ‘manden’ naargelang de urgentie om het gedrag te veranderen). In de derde
en laatste sessie wordt ingezet op gerichte acties.
Deze gerichte acties zijn aangewezen wanneer
er geen communicatie meer mogelijk is tussen
ouder en kind en wanneer er alarmerend gedrag
aanwezig is (bv. spijbelen, stelen,…). Enkele
specifieke acties worden aangeleerd, waaronder conflict management op basis van NVRprincipes, steunfiguren betrekken, emotieregulatie, relatiegebaren,… Drie weken na de laatste
sessie volgt een follow-up sessie. In deze sessie
wordt de interventie kwalitatief geëvalueerd.

figuur1: overzicht van de sessies

Verder wordt besproken of ouders en/of hun kind
verdere zorg nodig hebben en wordt er zo nodig
doorverwezen naar andere/meer gespecialiseerde hulpverlening.

Conclusie en verder onderzoek

Deze studie beoogde een antwoord te bieden
op de kloof die bestaat tussen de toenemende
vraag naar behandelingen voor PIU en een tekort
aan specifieke wetenschappelijk onderbouwde
interventies voor PIU. Het toepassen van NVRprincipes in de preventie/interventie voor PIU is
bovendien een vernieuwend kader binnen de
Vlaamse hulpverlening. Een driedelige interventie met één follow-up sessie werd ontwikkeld gebaseerd op de drie niveaus van waakzame zorg
van NVR (open aandacht, gerichte aandacht en
eenzijdige acties). Naast enkele sterktes van de
huidige studie, waaronder het toevoegen van
NVR-principes aan de behandeling van PIU en
focusgroepen met experts uit het klinische en
academische veld, kent deze studie enkele beperkingen. Ten eerste zijn er geen focusgroepen
met jongeren met PIU gebeurd. Hun ervaringsdeskundigheid meenemen in het ontwikkelen
van het protocol had een toegevoegde waarde
geweest. Ten tweede wordt in huidige studie een
link gemaakt tussen NVR-principes en de behandeling van PIU voornamelijk op basis van theoretische gelijkenissen en hypothesen, en minder op
basis van bevindingen uit eerdere studies, gezien
dergelijke studies simpelweg nog weinig zijn uitgevoerd. In december 2020 en januari 2021 werd
een eerste try-out gedaan van het protocol. In
een volgende fase zal de training op effectiviteit
worden onderzocht, daarbij rekening houdend
met de beperkingen hierboven geformuleerd.
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Specifieke woonvormen voor kwetsbare
jongvolwassenen op weg naar zelfstandigheid

Om tegemoet te komen aan de specifieke noden
van jongvolwassenen ontstonden recent heel wat
nieuwe initiatieven in Vlaanderen. Zo investeerde
Jongerenwelzijn in 2017 in de uitbouw van kleinschalige wooneenheden voor jongeren tussen
16 en 25 jaar die hun verblijf in een residentiële
woonvorm van de jeugdhulp als te betuttelend ervaren maar voor wie de overstap naar zelfstandig
wonen nog te groot is. Her en der ontstonden er
in Vlaanderen bottom-up initiatieven voor jongvolwassenen zoals de Caputsteen in Mechelen,
een co-housingproject voor tienerouders, en the
Village-project in Hasselt, een gemeenschapshuis voor jongvolwassenen.
In dezelfde periode gingen ook de pilootprojecten specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid van
start waarover we in dit artikel rapporteren. De
woonvormen zijn ingebed in de netwerken GGZ
en zetten in op intensieve begeleiding en woonondersteuning voor jongvolwassenen (18-25
jaar) met psychische problemen die nog niet
de nodige skills hebben om op eigen benen te
staan, maar op termijn graag zelfstandig willen
wonen. Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid
en Gezin kreeg de opdracht om de werking van
de pilootprojecten te onderzoeken.
Ter inleiding beschrijven we de eigenheid van de
fase van jongvolwassenheid en de nood aan specifieke woonomgevingen voor jongeren met een
psychische kwetsbaarheid. Vervolgens zoemen
we in op de pilootprojecten specifieke woonvormen en bespreken we de kernbevindingen van
het onderzoek.

Jongvolwassenheid, een kritieke overgangsperiode

De overgang van adolescentie naar volwassenheid is voor de meeste jongeren een moeilijke
periode die doorspekt is met heel wat uitdagingen zoals een diploma behalen, een job zoeken,
een eigen woning vinden, in het eigen levensonderhoud voorzien, uitkijken naar een partner, etc.
Tegelijk is dit juist de fase waarin men nood heeft

aan eigen autonomie, de vleugels wil uitslaan en
loskomen van “de ouderlijke bemoeienissen”.
Doorgaans kunnen jongeren rekenen op een
liefdevolle en bezorgde moeder en/of vader die
hen begeleidt in de weg naar onafhankelijkheid
en hen waar nodig steunt bij het aangaan van
de uitdagingen die daarbij horen. Dit geldt echter
niet voor iedereen.
Jongeren die verblijven in residentiële jeugdhulp
of geestelijke gezondheidszorg kijken wel vaker
terug op een bewogen jeugd. Sommigen komen
uit een stresserende en instabiele thuissituatie of hebben ernstige psychische problemen.
Wanneer deze jongeren 18 worden, kunnen ze
zelf beslissingen nemen en hun leven inrichten
zoals ze willen. Velen onder hen willen dan op
eigen benen staan. Maar sommigen blijven nood
hebben aan een passende vorm van ondersteuning die vanaf deze volwassen leeftijd in andere
voorzieningen moet gezocht worden.
Het zorgaanbod voor volwassenen – de logische
volgende stap – vinden ze vaak niet aantrekkelijk
of ze vinden geen toegang tot passende zorg en
ondersteuning. Bijgevolg kiezen deze jongeren
ervoor om de hulpverlening te verlaten, hoewel
ze hier eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Het risico
bestaat dat problemen op vlak van huisvesting,
werk, opleiding, financiën, relaties, verslaving,
etc. de kop op steken en dat hun situatie op korte
tijd evolueert naar een complexe probleemsituatie (Van Hecke et al., 2013).
Terechtkomen in deze neerwaartse spiraal na het
verlaten van de residentiële hulpverlening valt
heel wat jongvolwassenen te beurt. Gepaste begeleiding in de transitiefase voor deze doelgroep
uitbouwen is nodig om ervoor te zorgen dat deze
jongeren net als hun leeftijdsgenoten een volwaardige plek in de samenleving weten te vinden
en niet in de marginaliteit verzeild geraken.
Tot voor kort speelden de reguliere jeugdhulp en
de geestelijke gezondheidszorg onvoldoende in op
de noden die eigen zijn aan de ontwikkelingsfase
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van deze leeftijdsgroep waardoor jongvolwassenen dikwijls tussen wal en schip vielen.

Een specifiek woonaanbod voor kwetsbare jongvolwassenen

Om een antwoord te bieden op deze leemte,
lanceerde de Vlaamse overheid in 2017 een projectoproep gericht aan de netwerken GGZ voor
volwassenen om “specifieke woonvormen voor
jongvolwassenen met psychische problemen” uit
te testen binnen de verdere realisatie van functie
5 “specifieke woonvormen en woonondersteuning”. Met de projectoproep wilde de Vlaamse
overheid vertrekkend vanuit de reguliere al gekende woonvormen binnen functie 5 – met name
de initiatieven van beschut wonen – inzetten op
intensieve begeleiding en woonondersteuning
voor jongvolwassenen (18-25 jaar) met psychische problemen die nog niet de nodige skills hebben om op eigen benen te staan, maar op termijn
graag de overstap naar zelfstandig wonen willen
maken. De ondersteuning is gericht op eigenregie en krachtgericht werken, waarbij de pilootprojecten samen met de jongvolwassenen een
ontwikkelingsgericht plan opstellen dat inspeelt
op diverse behoeften.
Tijdens de begeleiding werken ze nauw samen
met zorgpartners van andere sectoren om alle
noden te vervullen (CAW, VAPH, arbeidszorg,
verslavingszorg, OCMW, etc.). Het bestaande
formele en informele netwerk van de jongvolwassenen wordt zo goed mogelijk betrokken. De
woonondersteuning is gericht op het creëren van
een veilige en stimulerende omgeving met in het
bijzonder aandacht voor peer support, sociale
inclusie en buurtintegratie. Bij uitstroom wordt er
voldoende aandacht geschonken aan nazorg in
functie van continuïteit van zorg.
Vijf pilootprojecten kregen financiering van de
Vlaamse overheid om minimaal acht plaatsen
van hun reguliere erkende capaciteit binnen beschut wonen om te bouwen tot een aanbod voor
de doelgroep jongvolwassenen. De pilootprojecten situeerden zich in de GGZ-netwerken Diletti,
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Kempen, PAKT, SaRA en Zuid-West-Vlaanderen
en gingen in maart 2018 van start.
Het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin kreeg op zijn beurt de opdracht van de
overheid om de werking van de pilootprojecten
te onderzoeken en een draaiboek te ontwikkelen
om de opgedane kennis en expertise te kunnen delen met anderen. Het onderzoeksrapport
en het draaiboek zijn terug te vinden op https://
steunpuntwvg.be/onderzoeksprogramma/ef43aangepast-wonen-en-aanklampende-zorg. In dit
artikel beschrijven we bondig de doelgroep en de
werking van de specifieke woonvormen en staan
we stil bij de ervaringen van de jongvolwassenen
die in de woonvormen hun intrek namen.

De doelgroep: jongvolwassenen met
uiteenlopende noden
De specifieke woonvormen richten zich tot jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar met een
psychische kwetsbaarheid die de wens hebben
om op termijn zelfstandig te gaan wonen maar
hiervoor nog niet de nodige vaardigheden hebben. De doelgroep heeft ernstige psychische problemen die uiteenlopend zijn van aard. Trauma
en/of stress gerelateerde problemen, autisme
spectrumstoornissen en/of hechtingsstoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen en schizofrenie, psychotische en/of bipolaire stoornissen, maar ook
verslavingsproblemen en een cognitieve beperking zijn veelvoorkomend bij de jongvolwassenen
die in de woonvormen verblijven.

Bij de meeste jongeren is er bovendien sprake
van een meervoudige problematiek. Alle jongeren hebben een intens zorgverleden en
verbleven langdurig in een residentiële GGZvoorziening of een residentiële voorziening van
de jeugdhulp. Kenmerkend is dat de doelgroep
nood heeft aan ondersteuning op veel verschillende levensdomeinen – wonen, werken en studie, dagbesteding en vrijetijd, zich mentaal goed
voelen, fysieke gezondheid, familie en sociaal
netwerk, administratie en financiën – wat de betrokkenheid van meerdere sectoren vereist.

Een gevarieerde wooninfrastructuur

De meeste pilootprojecten beschikken over een
gevarieerde wooninfrastructuur. Ze hebben zowel
groepswoningen als individuele studio’s die de
jongvolwassenen tijdens hun begeleidingstraject
tegen een voordelige prijs kunnen huren. Elk type
van wooninfrastructuur heeft daarbij zijn voor- en
nadelen. De groepswoningen hebben een therapeutisch voordeel omdat de jongeren er leren om
met anderen samen te leven, tot goede afspraken
moeten zien te komen en er gelegenheid is voor
peer support. Daar staat evenwel tegenover dat
ze er minder privacy hebben en dat er frequenter
een crisissituatie optreedt. De studio’s zijn ideaal
voor jongeren die minder goed in groep functioneren, maar vragen meer woonvaardigheden

waardoor ze niet voor iedereen geschikt zijn. Ze
worden door de pilootprojecten vaak als tussenstation gebruikt om jongvolwassenen geleidelijk
de overgang te laten maken van een groepswoning naar het definitief alleen wonen. Binnen alle
woonvormen geldt een strikt beleid rond alcohol
en andere middelen wat het welbevinden van de
jongvolwassenen ten goede komt en de kans op
overlast voor medebewoners en buren inperkt.

Een multidisciplinair team met de
juiste ingesteldheid
De specifieke woonvormen werken met een multidisciplinair team om te kunnen inspelen op de
uiteenlopende noden van de jongeren. De teams
bestaan doorgaans uit één of enkele woonbegeleiders, een psycholoog, een verslavingsdeskundige, een systeemtherapeut of contextbegeleider en één of meerdere ervaringsdeskundigen.
Idealiter is er ook een psychiater aan boord die
mee beslist over het begeleidingstraject van de
jongeren en te consulteren is in geval een crisis
zich voordoet. Regelmatig – minimaal eens per
week – vindt er teamoverleg plaats om de voortgang van de jongvolwassenen gezamenlijk te
kunnen opvolgen en te komen tot gedragenheid.
Hoewel elke hulpverlener in het team zijn verantwoordelijkheid heeft en werkt vanuit zijn eigen
discipline, is er één gemene deler: allen voelen
ze zich sterk verbonden met de doelgroep van
jongvolwassenen. Ze zijn oprecht geïnteresseerd
in de besognes van deze leeftijdsgroep en hebben voeling met hun leefwereld. Steeds weer
kwam in het onderzoek naar voor dat hulpverleners een bepaalde ingesteldheid moeten hebben om met jongvolwassenen een connectie te
kunnen maken. Authenticiteit, oprechtheid, gelijkwaardigheid en een sterk geloof in hun kunnen
zijn daarbij de sleutel tot succes.

Een nauwe intersectorale samenwerking met externe partners

Bovenop de betrokkenheid van het multidisciplinair team, worden hulpverleners van andere
diensten, voorzieningen (arbeidsgerelateerde
voorzieningen, ambulante GGZ, CAW, OCMW,
verslavingszorg, familiehulp, etc.) en sectoren
(onderwijs, arbeid, sport, vrijetijd, huisvesting)
waar nodig ingeschakeld zodat de jongvolwassenen bij uitstroom goed omkaderd zijn. Ook op
projectniveau wordt er intersectoraal samengewerkt. De teams investeren in een brede bekendmaking om potentiële aanmelders op de hoogte
te stellen van het doel, de doelgroep en de werkwijze van de woonvormen en wisselen kennis en
ervaring uit met regionale zorgpartners die zich
tot dezelfde doelgroep richten (bv, andere woonvormen voor jongvolwassenen, kleinschalige
wooneenheden, contextbegeleiding in functie
van autonoom wonen, kamertraining).

Begeleiding gericht op eigenregie en
krachtgericht werken

Wat de individuele begeleiding betreft stelt het
team in samenspraak met de jongeren een omvangrijk begeleidingsplan op dat bestaat uit een
persoonlijk profiel, een ontwikkelingsplan, een
crisisplan en een signaleringsplan. Het persoonlijk profiel beschrijft de krachten, de wensen en
de zorgbehoeften van de jongvolwassene m.b.t.
verschillende levensdomeinen.
Het profiel focust zowel op de beperkingen van de
jongvolwassenen als op hun mogelijkheden. Het
ontwikkelingsplan beschrijft per levensdomein de
doelstellingen waarop de jongvolwassene tijdens
de begeleiding wil inzetten en de concrete stappen die daarvoor nodig zijn. Het plan is de rode
draad van de begeleiding en geeft houvast aan
iedereen die betrokken is (interne en externe
hulpverleners, naasten en uiteraard de jongvolwassene zelf). Op geregelde tijdstippen wordt het
plan geëvalueerd en geactualiseerd. Dit gebeurt
tijdens een multidisciplinair zorgoverleg waarop
iedereen aanwezig is. Het crisisplan beschrijft de
vroege voortekenen van een crisis en informeert
derden (hulpverleners, familieleden, vrienden en
medebewoners) over wat ze moeten doen ingeval van crisis (hoe ingrijpen, welke medicatie
toedienen, wie contacten, etc.). Het signaleringsplan is omvangrijker en dient om de escalatie
van psychische crisissen in de toekomst beter te
voorkomen.
De pilootprojecten zijn opgezet vanuit de visie op
herstel, participatie en inclusie. De jongvolwassenen staan daarbij zelf aan het roer van hun begeleiding. Ze bepalen de doelstellingen van hun
ontwikkelingsplan, denken mee na over de stappen die nodig zijn om deze te bereiken en voeren
deze stappen zoveel mogelijk zelf uit. Tijdens de
begeleiding nemen de hulpverleners vooral een
ondersteunende en motiverende houding aan.
Het is immers de bedoeling dat de jongvolwassenen zoveel mogelijk zelf proberen. Ook wanneer
er problemen opduiken, nemen hulpverleners in
eerste instantie een stimulerende houding aan
zonder onmiddellijk in de plaats van de jongeren
te denken en te handelen. Wanneer bepaalde acties of problemen toch te moeilijk blijken, neemt
het team deze samen met de jongvolwassene op.
Waar mogelijk wordt het informeel netwerk van
de jongeren in de begeleiding betrokken, uiteraard rekening houdend met hun persoonlijke
voorkeuren. Wanneer een jongere geen naasten
wenst te betrekken, wordt deze keuze gerespecteerd en wanneer de banden met de naasten
verstoord zijn, ondersteunt het team de jongere
om deze gebeurtenissen een plaats te geven.
Voor jongvolwassenen met een beperkt sociaal
netwerk, zetten de teams in op buurtinclusie door
hen toe te leiden naar een buurtwerking of een
vrijetijdsorganisatie en hen te ondersteunen om
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contact met anderen te maken en deze relaties
te bestendigen.
Tijdens de ondersteuning van jongvolwassenen
faciliteren de teams peer support. Ze doen dit
door jongvolwassenen aan te sporen om samen
leuke activiteiten te doen, te luisteren naar elkaar,
er te zijn voor elkaar op momenten dat het minder
goed gaat, oog te hebben voor elkaars sterktes
en deze te benoemen en elkaar te helpen bij het
overwinnen van kleine en grote obstakels.
Van zodra de jongvolwassene klaar is om de stap
naar zelfstandig wonen te zetten en omkaderd is
door een stevig vangnet bereiden de teams het
vertrek van de jongvolwassenen uit de woonvorm voor. Ze gaan mee zoek naar een woonplaats voor de jongere, maken goede afspraken
met partners die de zorg overnemen en blijven na
afronding een tijd beschikbaar.

Wat vinden de jongvolwassenen er
zelf van?
De meeste jongeren die de onderzoekers interviewden bevonden zich op het moment van aanmelding in een ongunstige leefsituatie. Ze wilden
zo snel mogelijk thuis weg, maar beschikten niet
over voldoende bagage om zelfstandig te wonen
en zichzelf uit de slag te trekken. De woonvormen zijn volgens hen een ideale tussenoplossing
voor wie op eigen benen wil staan, maar hier nog
niet helemaal klaar voor is en niets heeft om van
te vertrekken. Wat de jongeren erg appreciëren
aan de woonvormen is de grote vrijheid die ze
er krijgen. Er is structuur maar tegelijk ruimte om
zelf beslissingen te nemen. Ook het feit dat de
woonvormen specifiek bedoeld zijn voor jongvolwassenen vinden ze een aantrekkelijk gegeven.
Ze kunnen samenwonen met leeftijdsgenoten die

een gelijkaardig zorgverleden hebben, in dezelfde levensfase zitten en voor dezelfde uitdagingen
staan. Dit zorgt voor een gevoel van verbondenheid en werkt bemoedigend en herstel bevorderend. Dankzij het samenwonen in groep hebben
de jongeren voldoende sociaal contact en voelen
ze zich minder eenzaam. Er is meestal iemand in
de buurt om een praatje mee te maken en soms
ontstaan er zelfs hechte vriendschappen.
De hulpverleners worden door de jongvolwassenen in het bijzonder geprezen voor hun positieve
ingesteldheid, hun beschikbaarheid en toegankelijkheid, hun begrip en hun onvoorwaardelijke
steun. Ze weten wat er leeft in de groep en staan
steeds klaar wanneer iemand een dipje of een
probleem heeft.
Ook de intensiteit en de aard van de begeleiding
waarderen de jongeren. De begeleiding is minder
intensief dan in de GGZ voor kinderen en jongeren en in de jeugdhulp het geval is, maar er wordt
naar concrete doelstellingen toegewerkt. De jongeren leren op korte tijd veel nieuwe vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen en dat geeft
een boost aan hun zelfvertrouwen. Tijdens de begeleiding is er tijd voor een gesprek met de hulpverleners, iets wat in het verleden vaak ontbrak.
Jongeren kunnen in de woonvormen bovendien
hun eigen tempo volgen en hoeven pas de overstap naar zelfstandig wonen te maken wanneer
ze hier klaar voor zijn. Er is geen deadline en dat
zorgt voor een fijn gevoel. Van meerdere jongvolwassenen hoorden we tevens dat dankzij hun
verblijf in de woonvormen het contact met het
thuisfront verbeterde. Doordat de jongeren niet
meer thuis wonen, nemen de spanningen af en
herstelt de relatie met de ouders zich.
Het verblijf in de woonvormen heeft ook een

aantal minder positieve kanten. Zo zijn sommige
woningen verouderd en is het niet altijd mogelijk om de groepssamenstelling af te stemmen
op de individuele noden en voorkeuren van de
jongeren. Er zijn jongeren die behoefte hebben
aan een huiselijke sfeer, maar in een huis wonen
waar weinig contact met de medebewoners is.
En er zijn jongeren die in een overvol huis wonen,
maar eigenlijk liever in een rustige woning of op
zichzelf in een studio zouden verblijven. In sommige huizen klikt het tussen de jongeren, terwijl in
andere woningen de spanningen hoog oplopen.
Het beperkte aantal woonplaatsen laat echter
weinig flexibiliteit toe.

Conclusie

De specifieke woonvormen voor jongvolwassenen zijn zonder twijfel een innovatieve zorgpraktijk die een antwoord biedt op een prangende
nood. Het sluit immers aan bij de nood van jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid
om na het verlaten van een residentiële voorziening, een zelfstandig volwassen leven te kunnen
uitbouwen en tegelijk toch nog de nodige ondersteuning en zorg te kunnen krijgen.
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Studeren met dyslexie in het hoger
onderwijs

Dit artikel is gebaseerd op het boek Slagen
met dyslexie in het hoger onderwijs (Tops,
Callens, & Brysbaert, 2019) dat tot stand
kwam na een grondige internationale literatuurstudie in combinatie met de resultaten
van een onderzoek aan de Universiteit Gent,
aangevuld met bevindingen uit de praktijk.
Het onderzoek waarvan sprake is werd uitgevoerd door Maaike Callens, Wim Tops en
Marc Brysbaert aan de Faculteit Psychologie
en Pedagogische Wetenschappen van de
Universiteit Gent. Aan dit onderzoek namen
honderd eerstejaars bachelorstudenten met
dyslexie en honderd eerstejaars bachelorstudenten zonder dyslexie deel. Voor meer info,
zie crr.ugent.be.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die thuishoort onder de noemer van de ontwikkelingsstoornissen, net zoals dyscalculie of ADHD.
Onderzoekers zijn het echter nog steeds niet eens
wat nu precies dyslexie veroorzaakt. Er bestaan
verschillende theorieën maar aangezien nog
geen enkele van deze theorieën erin geslaagd is
de heterogeniteit tussen individuen met dyslexie
te verklaren, wordt meer en meer gedacht in de
richting van multicausaliteit. Dit principe houdt rekening met het feit dat lezen en spellen complexe
cognitieve processen zijn waardoor verschillende problemen kunnen leiden tot eenzelfde
symptomatologie. Daarom zal men dyslexie vaak
beschrijven aan de hand van uiterlijk waarneembare kenmerken. In Vlaanderen en Nederland is
de definitie van de Stichting Dyslexie Nederland
(2016) veruit de meest gebruikte:
“Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich
kenmerkt door een hardnekkig probleem in het
aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van
omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.”

Hoe vaak komt dyslexie voor?

Hoe vaak dyslexie voorkomt, is afhankelijk van
de taal die men spreekt. Talen verschillen immers

sterk in de transparantie tussen de letters en de
klanken. De koppeling tussen letters en klanken
(en omgekeerd) is bijvoorbeeld veel moeilijker
in het Engels dan in het Spaans. Letters en lettercombinaties in het Engels kunnen immers op
verschillende manieren uitgesproken worden (bv.
though versus tough, height vs. weight, enz.).
In het Spaans komt dit zo goed als niet voor:
Elke letter of lettercombinatie wordt altijd op dezelfde manier uitgesproken. Er bestaat als het
ware een één op één relatie tussen klanken en
tekens. Een kind dat leert lezen (of schrijven),
zal het lezen sneller beheersen in het Spaans
dan in het Engels. Spaanse kinderen kunnen
reeds vlot technisch lezen na een drietal maanden onderwijs. Engelse kinderen hebben vaak
twee jaar nodig om hetzelfde niveau te behalen.
Dit verschil in moeilijkheid beïnvloedt ook het
aantal mensen die dyslexie hebben in een bepaalde taal. In Engelstalige landen lopen cijfers
van personen met dyslexie op tot 20% terwijl dit
in Spaanssprekende landen slechts 3% is. Het
Nederlands leunt qua transparantie dichter aan
bij het Spaans dan bij het Engels, maar heeft toch
een aantal probleemgevallen, zoals de uitspraak
van de letter “e” (bevel vs. gevel) en de uitspraak
van leenwoorden (cadeau vs. lego). Voor het
Nederlands wordt het voorkomen van dyslexie
geschat op ongeveer 5% van de bevolking.
Tegenwoordig hoort men vaak dat het aantal
leerlingen met een diagnose dyslexie toeneemt.
Hiervoor is weinig tot geen bewijs. Wel wordt dyslexie vaak sneller en beter herkend waardoor de
indruk ontstaat dat het aantal gevallen toeneemt.
Dankzij een betere onderkenning en een betere
begeleiding van leerlingen in het basis- en het
secundair onderwijs, stromen ook steeds meer
studenten met dyslexie door naar het hoger onderwijs. Volgens een rapport van de Vlaamse
Onderwijsraad uit 2006 zouden ongeveer 4000
studenten met een leerstoornis hoger onderwijs
volgen. Dit komt overeen met 3 % van de studentenpopulatie in het hoger onderwijs. Dit cijfer is gebaseerd op een schatting. In werkelijkheid kan dit cijfer nog hoger liggen omdat niet
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alle studenten hun leerstoornis kenbaar maken
in hun onderwijsinstelling uit vrees dat dit hun
slaagkansen negatief kan beïnvloeden.

Hoe wordt een diagnose dyslexie
gesteld?
In Vlaanderen en Nederland wordt de diagnose
dyslexie gesteld wanneer aan drie criteria is
voldaan:
1. Er is een belangrijke achterstand aanwezig op vlak lezen en/of spelling
(achterstandscriterium).
2. Deze achterstand blijft bestaan ondanks
intensieve inspanningen om er iets aan te
doen (hardnekkigheidscriterium).
3. Dit probleem kan niet verklaard worden
vanuit eigenschappen van de persoon of
de omgeving (exclusiecriterium).
Achterstand
Bij dyslexie moet er een ernstig probleem zijn
met lezen en/of schrijven ten opzichte van een
groep vergelijkbare individuen (bv. leerlingen 3de
leerjaar, studenten eerste jaar hoger onderwijs).
Uit onderzoek blijkt dat dit relatief gemakkelijk
vast te stellen is. Het volstaat om aan een individu een lijst van woorden te geven en te vragen
om er zo veel mogelijk van te lezen in 1 minuut
en dan die score te zien in het licht van de scores van een grote groep vergelijkbare individuen.
Voor dyslexie is er een consensus dat het afbreekcriterium (of cutoff) op 10% gelegd wordt.
Dat betekent dat 10% van de bevolking een “ernstig leesprobleem” zal hebben.
Harnekkigheid
De moeilijkheden op het vlak van lezen en/of
spellen moeten hardnekkig zijn. Dat betekent
dat alvorens iemand een diagnose dyslexie kan
krijgen, er voldoende inspanningen moeten geleverd zijn om de lees- en spellingproblemen
weg te werken. Dit begint met een aangepaste
begeleiding of extra ondersteuning op school.
Daarnaast moet er ook individuele remediëring
hebben plaatsgevonden om te beoordelen of een
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lees- en/of spellingprobleem hardnekkig is. Dit
gebeurt meestal op school door taakleerkrachten
of individuele begeleiders. Buiten school wordt
vaak therapie gegeven door logopedisten. Er bestaat nog onduidelijkheid over de duur van die remediëring maar de meeste onderzoekers vinden
dat die voldoende intensief moet zijn (bij voorkeur
wekelijks) en minimaal 6 maanden moet worden
aangeboden.
Exclusie
Het moet gaan om een onderpresteren dat niet
helemaal te verklaren is vanuit een zintuiglijk
probleem zoals een verminderd zicht of gehoor.
Ook mag het lees- en/of spellingprobleem niet te
wijten zijn aan slecht onderwijs. De lees- en spellinginstructie in de klas moet optimaal verlopen
zijn. Ook de aanwezigheid van andere ontwikkelings- of gedragsstoornissen mag de lees- en/
of spellingproblemen niet volledig kunnen verklaren. (exclusiecriterium). Iemand met een ernstige
aandachtsstoornis kan bijvoorbeeld zoveel problemen hebben met het vasthouden van zijn of
haar aandacht tijdens het lezen dat hij of zij heel
snel afgeleid is, regelmatig stukken tekst moet
herlezen of niet meer weet wat hij of zij net gelezen heeft. Het resultaat is dus ook een ernstig
‘lees’ probleem maar het wordt heel anders verklaard, namelijk vanuit een gebrek aan aandacht
in plaats vanuit een onderliggende leesstoornis,
type dyslexie. Uiteraard kunnen personen met
dyslexie ook bijkomende stoornissen hebben. In
dat geval spreekt men van comorbiditeit of een
dubbeldiagnose. Dit kan het stellen van een (juiste) diagnose soms bemoeilijken.
Vroeger werd de diagnose dyslexie vooral in de
lagere school gesteld omdat er voor oudere leerlingen of volwassenen geen geschikte tests beschikbaar waren of erger nog, men gebruikte testmateriaal voor lagere schoolkinderen om dyslexie
op te sporen bij (jong)volwassenen. Tot voor kort
was er in België inderdaad weinig testmateriaal
om dyslexie vast te stellen bij (jong)volwassenen.
Bij volwassenen – meer dan bij kinderen – is het
gebruiken van een goede vergelijkingsgroep belangrijk bij het bepalen van de achterstand. Hierbij
is niet alleen de leeftijd maar ook het onderwijsniveau van belang. Een adolescent of jongvolwassene uit het algemeen secundair onderwijs (ASO)
of uit het voortgezet wetenschappelijk onderwijs
(vwo) heeft meer lees- en spellingervaring dan
een leeftijdsgenoot uit het beroepsonderwijs
(BSO/vmbo). Vroeger waren er geen betrouwbare
tests om dyslexie vast te stellen bij (jong)volwassenen. Recent zijn er heel wat nieuwe instrumenten hiervoor ontwikkeld (voor een overzicht, zie
Tops, Callens & Brysbaert, 2019). Als je lees- en
spellingproblemen hebt, maar nog niet eerder getest werd op dyslexie win je best informatie in over
een dyslexieonderzoek bij je onderwijsinstelling
(via een studentenbegeleider of zorgcoördinator).

Eenmaal een diagnose dyslexie gesteld, is het
minstens even belangrijk om dit goed te attesteren en te motiveren in een schriftelijk verslag.
Dit verslag moet aantonen dat voldaan is aan
de drie criteria van dyslexie maar ook op basis
van welke tests het criterium van de achterstand
werd vastgesteld (ruwe score, verwerkte score,
referentieperiode/ normgroep, auteur, jaartal).
Ook moet beschreven staan hoe voldaan is aan
het hardnekkigheidscriterium. Tot slot worden in
een goed verslag ook voorstellen gedaan voor
onderwijs- en examenfaciliteiten. Op het einde
van het middelbaar of voortgezet onderwijs zou
elke leerling met dyslexie een gemotiveerd verslag leerstoornissen op zak zou moeten hebben,
zodat de overstap naar het hoger onderwijs of de
arbeidsmarkt vlot kan worden gemaakt.

Hoe kan je dyslexie herkennen?

Het meest kenmerkende en prominente probleem
bij individuen met dyslexie is het aanwezige leesen spellingsprobleem. De internationale literatuur en een grootschalig onderzoek bij Vlaamse
eerstebachelorstudenten met dyslexie verricht
aan de UGent (Callens, Tops, & Brysbaert, 2012)
leert ons echter dat dyslexie vaak niet beperkt
blijft tot enkel lees- en/of spellingsproblemen.
Geassocieerde cognitieve problemen zijn meer
de regel dan de uitzondering.
Problemen met lezen
Zelfs na jarenlange training, hebben adolescenten met dyslexie nog steeds problemen met
luidop lezen. Vaak zijn studenten met dyslexie
zich hier niet meer van bewust. Toch verloopt
het luidop lezen van zowel woorden als teksten
trager en lokt het meer fouten uit bij studenten
met dyslexie dan bij studenten zonder dyslexie.
Het verschil tussen de groepen is wel meer uitgesproken voor leestempo dan voor leesnauwkeurigheid, maar voor beide vaardigheden worden
problemen gerapporteerd.
In het hoger onderwijs krijgen studenten grote
tekstgehelen te verwerken. Sommigen hebben
in het basis- en middelbaar onderwijs kunnen
compenseren voor hun leesproblemen of ondervinden hier nog maar weinig hinder van. Vandaar
dat ze zich soms niet meer bewust zijn van het
leesprobleem. In het hoger onderwijs krijgen
ze het vaak toch moeilijk omdat de leerstof die
schriftelijk wordt aangeboden in de vorm van
handboeken en cursussen aanzienlijk toeneemt
ten opzichte van het basis- en het middelbaar onderwijs. Het tempo waarop de grote hoeveelheid
schriftelijke informatie verwerkt dient te worden
ligt dus een pak hoger. Gezien de uitgesproken
problemen met leestempo doet een student met
dyslexie er langer over om deze teksten door te
nemen, laat staan in te studeren. Bij examens en
toetsen duurt het langer om de vragen te lezen
en kunnen misinterpretaties onstaan door leesfouten. Voor sommige studenten met dyslexie

zijn examens met meerkeuzevragen een extra
moeilijkheid omdat kleine nuances cruciaal zijn
en leesfouten snel gemaakt zijn.
Uiteraard draait het bij lezen niet enkel om het
“technisch” lezen maar hoofdzakelijk om het begrijpend lezen. Het einddoel van lezen is vooralsnog het begrijpen van een boodschap die de
schrijver wenst over te brengen. Omdat het lezen
van een tekst langer duurt bij studenten met dyslexie kunnen er ook begripsproblemen ontstaan.
Het traag leestempo kan ervoor zorgen dat er
te weinig capaciteit overblijft in het (werk)geheugen zodat iemand met dyslexie niet begrijpt
wat hij leest. Dit is echter niet bij alle studenten
met dyslexie het geval. Als er compensatie wordt
aangeboden voor het technisch aspect van lezen
(bijvoorbeeld door de tekst zowel auditief als visueel aan te bieden of tijdslimieten af te schaffen)
verminderen de verschillen tussen de studenten
met en zonder dyslexie sterk. Het lijkt er dus op
dat begripsproblemen bij studenten met dyslexie
vooral het gevolg zijn van de tragere leessnelheid
en de verminderde prestaties van het verbaal
geheugen.
WAT KAN HELPEN?
• Studenten met dyslexie hebben recht op extra tijd omdat ze ongeveer 30% trager lezen
dan studenten zonder dyslexie. Het gebruik
van extra tijd kan de slaagkansen verhogen!
• Het gebruik van tekst-naar-spraaksoftware
(bijvoorbeeld Sprint, Kurzweil, Claroread) kan
leesproblemen verminderen bij een aantal
studenten. Het feit dat een tekst wordt voorgelezen op het tempo van de student, kan ervoor zorgen dat hij of zij beter begrijpt wat er
staat.
• Een heldere lay-out kan bijdragen tot beter
leesbegrip. Teksten met ruime tussenregelafstand, brede marges en een duidelijk lettertype (bij voorkeur zonder schreef) zijn vlotter
leesbaar dan teksten waar de tekst dicht op
elkaar staat.
• Belangrijke woorden markeren tijdens het
lezen kan ook helpen om een tekst beter te
begrijpen. Het ter beschikking stellen van een
papieren exemplaar van een meerkeuzetoets
of -examen op de computer stelt studenten
in staat om verschillen tussen de antwoorden
aan te duiden. Zo wordt het gemakkelijker om
het juiste antwoord te vinden.
Problemen met spelling
Spelling is het tweede en meest uitgesproken
probleem bij individuen met dyslexie. Zij hebben
moeite om spellingsregels te onthouden en toe
te passen, hoe vaak ze ook worden herhaald.
Zowel in woorddictees als in zinnendictees maken de studenten met dyslexie meer fouten dan
studenten zonder dyslexie. Ook in spontaan
schrijven maken studenten met dyslexie meer
spellingsfouten dan hun medestudenten zonder
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dyslexie. Studenten met dyslexie maken bijna
dubbel zoveel fouten dan hun leeftijdsgenoten
zonder dyslexie.
In het hoger onderwijs zijn spellingsfouten vooral
bij schriftelijke opdrachten zoals het schrijven
van essays en papers een belemmerende factor.
Voornamelijk in studierichtingen waar talen cruciaal zijn, kan het maken van spellingsfouten een
negatieve invloed hebben op de studieresultaten.
WAT KAN HELPEN?
• Probeer spellingfouten zoveel mogelijk te voorkomen door gebruik te maken van een spellingen grammaticacontrole en/of woordvoorspeller
(bijvoorbeeld WoDy of Skipper).
• Laat werkstukken nalezen door iemand uit de
omgeving die geen spellingproblemen heeft.
• Let extra op voor werkwoordspelling. Herhaal
desnoods even de werkwoordspelling. Er bestaan heel wat websites met handige oefeningen.
• Studenten met dyslexie maken het meeste
fouten tegen leestekens en hoofdletters. Dit
zijn nochtans eenvoudige regels. Extra aandacht voor en/of herhaling van deze regels kan
een positieve impact hebben op de schrijfkwaliteit van studenten met dyslexie.
Andere vaak voorkomende problemen bij dyslexie
De laatste jaren wordt in onderzoek gekeken of
personen met dyslexie ook in andere vaardigheden verschillen van personen zonder dyslexie.
Denken we bijvoorbeeld maar aan woordenschat
en geheugen. Maar ook andere vaardigheden die
ogenschijnlijk minder een verband houden met
dyslexie zijn reeds uitvoerig onderzocht zoals
hoofdrekenen en handschrift.
Fonologische vaardigheden
De meest invloedrijke verklaringstheorie van
dyslexie is zeker deze waarbij een verstoring in
de verwerking van fonologische informatie wordt
gezien als de basis voor het ontstaan van dyslexie. Fonologische vaardigheden zijn vaardigheden waarbij we in staat zijn de verschillende
klanken in woorden te herkennen, te isoleren en
er eventueel iets mee te doen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een rijmwoord bedenken (vb. mijl rijmpt
op pijl), een woord in stukjes hakken (vb. kat bestaat uit k-a-t), plakken (vb. s-p-e-k wordt spek)
of de eerste letter van twee woorden van plaats
veranderen (vb. Harry Potter wordt Parry Hotter).
Dit soort woordspelletjes maakt deel uit van een
gedegen dyslexieonderzoek. Volwassenen met
dyslexie zijn meestal wel in staat dit soort taaltaakjes uit te voeren maar de snelheid waarmee
ze die uitvoeren is trager dan bij volwassenen
zonder dyslexie.
Als gevolg van de fonologische theorie is meermaals aangetoond dat het merendeel van de
individuen met dyslexie niet alleen ernstige problemen ondervindt op vlak van fonologische

vaardigheden maar ook met het snel benoemen
van cijfers, letters en plaatjes. De vaardigheid
snelbenoemen spreekt voor zich. Bij snelbenoemtaken dient men zo snel mogelijk letters,
cijfers, kleuren of voorwerpen te benoemen. Hoe
snel men deze benoemt is dan een indicatie voor
hoe snel men concepten uit het verbaal geheugen
kan ophalen. Ook hierop zijn studenten met dyslexie aanzienlijk trager dan hun studiegenoten.
Bijgevolg ervaren studenten met dyslexie soms
(milde) woordvindingsproblemen die het gevolg
zijn van deze verminderde fonologische vaardigheden. Dit kan meespelen tijdens een presentatie
of een mondeling examen. Ook zijn ook problemen met het onthouden van namen en/of vakterminologie een vervelend gevolg hiervan, wat een
invloed kan hebben op studiesucces.
WAT KAN HELPEN?
• Een steekkaart met de belangrijkste woorden
kan voorkomen dat men tijdens een presentatie niet op een woord kan komen.
• Zoek een eenvoudiger woord of synoniem
voor een moeilijk te onthouden woord.
• Zoek ezelsbruggetjes om moeilijke begrippen
te onthouden. Als men woorden aan iets bekend verbindt, onthoud men ze makkelijker.
Geheugen
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het
kortetermijngeheugen, het werkgeheugen en het
langetermijngeheugen. In de realiteit overlappen
en beïnvloeden ze elkaar constant. In het kortetermijngeheugen worden kleine hoeveelheden
informatie actief gehouden gedurende een korte
tijd. Gaat dit over visuele informatie dan spreken
we over het visueel kortetermijngeheugen, bij
auditieve informatie over het auditief kortetermijngeheugen (bv. een telefoonnummer onthouden).
Het werkgeheugen is betrokken bij taken waar
informatie niet enkel kort onthouden dient te worden maar er tegelijkertijd een bewerking dient uitgevoerd te worden op deze of andere informatie.
Zo wordt bijvoorbeeld in een klassieke werkgeheugentaak gevraagd om naar zinnen te luisteren en het laatste woord te onthouden tijdens het
oplossen van sommen.
Er is geen eensgezindheid over het functioneren
van het kortetermijngeheugen en werkgeheugen
bij studenten met dyslexie. Veel hangt af van de
modaliteit (visueel, auditief) en het soort materiaal dat wordt aangeboden (figuren, woorden,
lettergrepen). Het lijkt dat problemen met kortetermijngeheugen en het werkgeheugen kunnen
voorkomen bij studenten met dyslexie maar dan
eerder in beperkte mate en vooral bij het opslaan
van verbale informatie.
Wat het langetermijngeheugen betreft, zien we
hetzelfde onderscheid als bij het kortetermijngeheugen. Bij visuele informatie is er geen (of een
minimaal) verschil in het functioneren van het

langetermijngeheugen tussen studenten met en
zonder dyslexie. Voor auditieve informatie wordt
er in een aantal studies een klein tot middelmatig
verschil gevonden.
Problemen met het verbale kortetermijngeheugen
of werkgeheugen kunnen het nemen van notities
tijdens de lessen bemoeilijken. Studenten moeten de informatie die auditief aangeboden wordt
verwerken, tijdelijk opslaan in het verbaal kortetermijngeheugen. Vervolgens moeten ze beslissen welke informatie ze willen onthouden (hoofden bijzaken scheiden). Tot slot, moeten ze deze
informatie omzetten in geschreven taal (notities).
Ook bij het uitvoeren van wiskundige bewerkingen of vraagstukken speelt het geheugen een rol.
WAT KAN HELPEN?
• Herhaling is de steutel tot succes! Hoe vaker
de stof wordt herhaald, hoe beter ze opgeslagen wordt in het langetermijngeheugen.
• Stress kan een negatieve invloed hebben
op het inprenten en oproepen van informatie
uit het geheugen. Een goede voorbereiding
zorgt ervoor dat men (meer) ontspannen aan
een examen kan beginnen.
Hoofdrekenen
Hier gaat het hoofdzakelijk over het snel uitrekenen van eenvoudige sommen in de vier hoofdbewerkingen namelijk optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Het feit dat studenten met
dyslexie hier minder snel in zijn, heeft te maken
met het oproepen van deze rekenfeiten uit het langetermijngeheugen. Immers, bij een opgave als 5
x 5 telt niemand 5 keer 5 op. We ‘weten’ gewoon
dat dit 25 is. Dit ‘feit’ is zo opgeslagen in ons langetermijngeheugen. Studenten met dyslexie hebben hiervoor meer tijd nodig of roepen – omwille
van de tijdsdruk – een foute oplossing van een
verwante bewerking (vb. 4 x 5 = 20) op. Wanneer
het oplossen van een eenvoudige rekensom niet
snel verloopt of niet lukt, valt men terug op het uitrekenen, wat erg tijdsintensief is en veel kans op
fouten geeft. Ook zijn deze eenvoudige sommen
de basis voor moeilijkere bewerkingen. Indien bij
moeilijkere sommen de basisrekenfeiten niet snel
verlopen, is de belasting op ons werkgeheugen
groter wat opnieuw de kans op fouten verhoogt.
Je zou versteld staan hoe vaak we een beroep
doen op deze eenvoudige ‘rekenfeiten’ in ons
dagdagelijks leven (tijdens het winkelen, het koken,...). Uiteraard is dit van belang bij wiskunde
maar ook bij andere vakken zoals chemie en statistiek kan dit probleem leiden tot trager werken
en het maken van meer fouten.
WAT KAN HELPEN?
• Het gebruik een rekenmachine bij vakken
waarbij hoofdrekenen aan bod komt, is een
heel nuttige examenfaciliteit voor studenten
met dyslexie.
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Zichzelf leren controleren met behulp van
een zakrekenmachine kan fouten helpen
voorkomen. Veel studenten merken zelf niet
dat ze rekenfouten maken.

Woordenschat
Woorden vormen de basis van schriftelijke en
mondelinge taal en woordenschat heeft een invloed op de ontwikkeling van andere cognitive
vaardigheden zoals leesbegrip en parate kennis.
De woordenschatkennis van iemand kan omschreven worden als zijnde het aantal woorden
dat iemand kent (grootte van de woordenschat)
of hoe goed iemand woorden kent (diepte van de
woordenschat). Het eerste kan men inschatten
aan de hand van een taak waarbij voor een heel
groot aantal items beslist moet worden of het
item een bestaand woord is of niet. Om de diepte
van de woordenschat te testen vraagt men om
woorden zo goed mogelijk te beschrijven. Over
de grootte van de woordenschat is men het eens,
studenten met dyslexie kennen minder woorden
dan hun medestudenten. Over de diepte van de
woordenschat is er minder zekerheid. Het lijkt er
wel op dat ook op de diepte van de woordenschat
deze groep studenten minder goed scoort.
Woordenschatkennis heeft een invloed op vakken waar mondelinge en schriftelijk taal essentieel naar voren komt (bv. Nederlandse taalkunde).
Maar ook bij het schrijven van papers, essays of
de bachelor- of masterproef kan door een minder
gevarieerd woordgebruik het schrijfproduct minder professioneel en/of vlot overkomen.
WAT KAN HELPEN?
• Het aanleggen van een woordenlijst met academische woorden of uitdrukkingen die men
aantreft in studieteksten. Een student kan
ze later hergebruiken als hij/zij zelf teksten
schrijft. Er bestaan ook kant-en-klare woordenlijsten met academische woorden (vb.
Wijze Woorden, Intertaal).
• Het gebruik van synoniemen van veel gebruikte woorden vermijdt dat men (te) vaak
dezelfde woorden gebruikt in teksten.

Verwerkingssnelheid
Deze vaardigheid verwijst naar het snel en accuraat uitvoeren van eenvoudige taken. Zo wordt
bijvoorbeeld gevraagd om in een groot aantal rijen
van cijfers tot 10 alle cijfers 4 en 3 te doorstrepen
en 7 te onderlijnen. Op dit soort taken zijn studenten met dyslexie in het algemeen trager dan de
gemiddelde student. Snelheid blijkt ook hier voor
studenten met dyslexie een groter probleem dan
accuraatheid.

intelligentie of de breedte en diepte van iemands
verworven kennis (vooral verbaal) binnen een
cultuur en de toepassing van die kennis (bv.
woordenschat, algemene kennis). Anderzijds
spreekt men van de vloeiende intelligentie of de
vaardigheid om mentale operaties te gebruiken
wanneer men met een relatief nieuwe taak geconfronteerd wordt, die men niet automatisch kan
oplossen (bv. verbanden zien tussen plaatjes of
patronen herkennen in geometrische figuren).

Verwerkingssnelheid is een vaardigheid die verweven zit in veel aspecten van studies in het hoger onderwijs zoals het nemen van notities, taken
of toetsen afwerken binnen een bepaalde tijdslimiet, tabellen en figuren verwerken, enz.

In vloeiende intelligentie of het pure logisch redeneren en probleemoplossend denken zijn
studenten met dyslexie helemaal niet verschillend van hun medestudenten. Het idee dat ze
dommer zouden zijn, kan dus weerlegd worden.
Taken zoals blokpatronen naleggen en logische
reeksen aanvullen voeren ze even goed uit als
hun medestudenten.

WAT KAN HELPEN?
• Studenten met dyslexie verwerken leerstof
doorgaans trager dan studenten zonder dyslexie. Tijdig met de voorbereidingen en een
goede planning zijn basisvoorwaarden voor
studenten met dyslexie.
• Een aanvraag doen voor extra tijd bij het afleggen van examens is een faciliteit die de
slaagkansen van studenten met dyslexie kan
vergroten.

Waarin verschillen studenten met
dyslexie niet van hun peers?
Intelligentie
Bij het grote publiek en jammer genoeg ook bij
personen met dyslexie zelf bestaat nog de misvatting dat dyslexie je dommer maakt. Dat is begrijpelijk! Als je als kind op school maar moeilijk
leert lezen en schrijven terwijl je klasgenoten dit
met groot gemak kunnen, begin je te twijfelen aan
je eigen mogelijkheden.
Intelligentie is een moeilijk te omschrijven concept
om weer te geven hoe goed iemand in staat is
om cognitieve vaardigheden toe te passen, problemen op te lossen of nieuwe dingen te leren.
In de nieuwe theorievorming rond intelligentie
wordt enerzijds gesproken over gekristalliseerde

Wanneer we de gekristalliseerde intelligentie bekijken, dan zien we dat de studenten met dyslexie
wel minder goed scoren. Dit is op zich niet verwonderlijk wanneer we de subtests die gebruikt
worden om deze vorm van intelligentie te evalueren, van naderbij bekijken. Bij bepaalde taken
moeten verbale begrippen uit het geheugen gehaald worden. We hebben net gezien dat mensen
met dyslexie moeilijker of trager toegang hebben
tot talige begrippen in het geheugen. Vandaar
scoren ze slechter op deze subtests. Anderzijds
wordt ook parate kennis getest. Parate kennis
wordt ondermeer opgedaan door middel van lezen en laat dit nu het hetgene zijn waar studenten met dyslexie moeite mee hebben. Omdat dit
zoveel moeite kost, zijn individuen met dyslexie
minder geneigd om te lezen waardoor in sommige gevallen ook minder kennis wordt opgedaan.
Studenten met dyslexie hoeven zich dus niet
dommer te voelen dan hun klasgenoten, wel zijn
ze benadeeld op verschillende vlakken door een
ruimere taalproblematiek.
Visueel-ruimtelijke vaardigheden:
Wat moet je je hierbij voorstellen? Visueelruimtelijke (of visuo-spatiële) vaardigheden zijn
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vereist bij het verwerken van en nadenken over
ruimtelijke informatie bijvoorbeeld een voorwerp
herkennen als een vierkant of je weg terugvinden
in een stad. Er wordt weleens gezegd dat studenten met dyslexie vaak beelddenkers zijn. Hun
hersenen zouden er de voorkeur aan geven om te
denken met ‘beelden’ in plaats van met ‘taal’ omdat taal in hun hersenen minder goed lijkt te werken. Deze opvatting worden in stand gehouden
door enkele beroemde personen, zoals Richard
Branson (CEO van Virgin), die er prat op gaan
dat ze hun succes te danken hebben aan hun
dyslexie. Het gaat vaak om mensen die in hun
jeugd voor grote uitdagingen stonden en niet erg
succesvol waren op school. Deze beroemdheden
zijn er vaak in geslaagd om hun moeilijkheden om
te buigen tot successen. Dit zijn uitzonderingen,
maar het brengt ons bij de vraag of mensen met
dyslexie inderdaad visueel (beeldend) sterker zijn
dan mensen zonder dyslexie.
Er is weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan
naar het verband tussen beelddenken en dyslexie. Beelddenken is een uitgesproken voorkeur
voor visuele informatieverwerking. In de meeste
onderzoeken scoren volwassenen met en zonder
dyslexie even goed op ruimtelijk-visuele taken.
Voorlopig is er dus weinig bewijs dat personen
met dyslexie beter (noch slechter) zijn in de verwerking van visuele informatie.

Welke onderwijs- en examenfaciliteiten zijn nuttig voor studenten met
dyslexie?
Vaststellen of iemand beantwoordt aan de drie
criteria voor dyslexie is meestal een relatief eenvoudige opdracht. Bepalen welke aanpassingen
iemand nodig heeft in het onderwijs en hoe je
die concreet kan maken is dat veel minder! We
pleiten daarom om uitgebreid stil te staan bij deze
belangrijke stap in de begeleiding van studenten
met dyslexie.

Om recht te hebben op onderwijs- en examenfaciliteiten moet een diagnose uitgevoerd zijn volgens de actuele richtlijnen. Een attest dyslexie of
een dyslexieverklaring moet voldoende informatie
bevatten om de geldigheid ervan na te gaan. Een
goed attest of verklaring moet ook ingaan op de
(onderwijs)belemmeringen die een individu met
dyslexie kan ondervinden en suggesties voor
aanpassingen aanleveren.
Er bestaan geen pasklare lijsten met onderwijsen examenfaciliteiten die nuttig zijn voor alle studenten met dyslexie. Maatregelen die bij de ene

student zinvol zijn, kunnen bij een andere student
niet helpen. Zo heeft de ene student met dyslexie
meer tijd nodig om een samenhangend antwoord
te formuleren of om een moeilijke tekst te begrijpen. Een andere student zal dan weer niet snel
in tijdsnood komen, maar wel ernstige woordvindingsproblemen of problemen met hoofdrekenen hebben. Het toekennen van faciliteiten is
maatwerk. Maatregelen moeten in overleg met
het aanspreekpunt en de opleiding afgestemd
worden op de specifieke onderwijsbehoeften
van de student en de kerncompetenties van de
opleiding.
Er is weinig onderzoek over welke faciliteiten nuttig én tegelijk wetenschappelijk verantwoord zijn.
Sommige faciliteiten zullen immers niet alleen
voor studenten met dyslexie een voordeel opleveren maar ook voor studenten zonder leerproblemen. Zulke faciliteiten zijn oneerlijk tegenover
andere studenten. Het is bovendien ook nadelig
voor de studenten met dyslexie zelf want het
geeft hen geen realistische weerspiegeling van
wat ze kunnen, wat tot zware teleurstellingen en
frustraties kan leiden. Het omgekeerde is ook
waar, het niet toekennen van faciliteiten kan een
handicap-situatie opleveren voor studenten met
dyslexie. Wanneer studenten met dyslexie zonder faciliteiten dezelfde taken en examens moeten afleggen, worden ze benadeeld ten opzichte
van studenten zonder dyslexie. Hun resultaten
geven dan geen eerlijke weerspiegeling van hun
mogelijkheden, wat tot onderpresteren en/of faalangst kan leiden.
Toch worden deze faciliteiten nog vaak in vraag
gesteld. In het hoger onderwijs stelt dit probleem
zich nog sterker omdat deze vorm van onderwijs
niet verplicht is. De slaagkansen in het hoger onderwijs worden vaak afgemeten op basis van de
intellectuele mogelijkheden en de inzet van een
student. Lees- en schrijfvaardigheid zijn belangrijk in bijna alle vakken van het (hoger) onderwijs.
Studenten met dyslexie lopen daarom een risico
om niet het diploma te behalen waartoe ze wel
in staat zijn.
We weten nog te weinig over de bruikbaarheid
en de effectiviteit van onderwijs- en examenfaciliteiten voor studenten met dyslexie in het hoger
onderwijs. Callens, Tops en Brysbaert (2012)
hebben geprobeerd de onderzoeksresultaten te
vertalen naar een aantal wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen voor eerlijke of valide faciliteiten. Dit zijn faciliteiten die tegemoet komen
aan de problemen van studenten met dyslexie

zonder dat ze een voordeel opleveren ten opzichte van studenten zonder dyslexie.
Ondanks een vergelijkbare intelligentie, waren
studenten met dyslexie minder goed in het snel
oproepen van informatie uit het lange termijngeheugen dan leeftijdsgenoten zonder dyslexie. Dit
was zowel voor verbale informatie als voor eenvoudige rekenbewerkingen. Al deze informatie
zit wel opgeslagen in hun hoofd maar ze hebben
er een minder goede toegang toe of anders gezegd, het duurt bij deze studenten langer vooraleer ze deze informatie kunnen ophalen uit hun
langetermijngeheugen. Binnen onderwijs kan dit
verklaren waarom studenten met dyslexie vaak
moeilijkheden hebben met het automatiseren van
nieuwe dingen. Eenvoudige begrippen of anders
gezegd parate kennis is voor dyslectici vaak minder paraat. Denken we aan begrippen links en
rechts of het lezen van de klok. Daarnaast verklaart het ook waarom studenten moeite hebben
met het onthouden van definities en formules.
Zoals gezegd hebben ze ook meer problemen
met eenvoudige rekenopdrachten. Strenge tijdslimieten zullen studenten met dyslexie dus extra
benadelen.
Hoe kunnen we hieraan tegemoet komen zonder
studenten met dyslexie een oneerlijk voordeel te
geven?
• Het geven van meer tijd kan voor studenten met dyslexie een grote hulp zijn. Voor
iemand zonder dyslexie die geen oproepproblemen heeft, zal die extra tijd ook zinloos zijn. Studenten met dyslexie ervaren
wel voordelen van deze extra tijd. Studenten
met dyslexie zijn trager in het verwerken van
informatie dan studenten zonder leerproblemen. Dit is niet enkel voor geschreven
informatie, maar ook voor andere vormen
van informatie. Dus is het geven van meer
tijd een valide maatregel voor studenten met
dyslexie. Vanuit ons onderzoek raden we aan
om studenten tot 30% meer tijd te geven voor
opdrachten.
• Ook kan aan het rekenprobleem van studenten met dyslexie tegemoet gekomen worden
door het gebruik van een eenvoudige zakrekenmachine toe te staan voor alle vakken
(aangezien hoofdrekenen op zich zelden tot
nooit een kerncompetentie is in het hoger
onderwijs buiten bijvoorbeeld bij de opleiding
verpleegkunde waar doseringen bereken een
cruciale vaardigheid is).
• De kernproblemen van studenten met dyslexie zijn lees- en spellingproblemen waarbij
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•

de spellingproblemen het meest uitgesproken waren. Spelling kan gecompenseerd
worden met behulp van een computer en een
spellingchecker (voor verschillende talen).
Technische leesproblemen zijn het best te
ondervangen door het geven van extra tijd
maar in geval van ernstige dyslexie, ook het
gebruik van voorleessoftware. Ons onderzoek toonde aan dat studenten met dyslexie
bijna even goed waren als studenten zonder
dyslexie in het begrijpen van een tekst als
die werd voorgelezen. Eerder onderzoek
toonde al aan dat voorleessoftware een goed
hulpmiddel kan zijn voor studenten om het
leesbegrip te bevorderen. Het gebruik van
spraaktechnologie helpt bij meer dan lezen
alleen, het kan ook een gunstige invloed hebben op spelling- en schrijfvaardigheid. Het
stelt dyslectici in staat om wat ze geschreven
hebben te laten voorlezen waardoor ze vaker
fouten ontdekken en kunnen verbeteren. Er
gebeurde maar weinig onderzoek naar het
gebruik van tekst-naar-spraak software. De
werkzame mechanismes van dit soort ondersteuning blijven daardoor nog onbekend. Er
is ook discussie of tekst-naar-spraak nadelige effecten kan hebben bij beginnende lezers met dyslexie. Het risico bestaat dat deze
kinderen niet meer gaan lezen maar enkel
luisteren.

Naast de effectiviteit is ook het perspectief van
de faciliteiten van belang. Vandaag worden onderwijs- en examenfaciliteiten vaak ingevuld
vanuit een docentperspectief. De docent compenseert voor de moeilijkheden van de student
met dyslexie door bijvoorbeeld minder punten af
te trekken voor spellingfouten. Het lijkt ons veel
zinvoller om studenten zelf mee verantwoordelijk
te stellen voor de moeilijkheden die ze ondervinden en zelf strategieën en hulpmiddelen te leren
gebruiken om hieraan tegemoet te komen. De
student moet met andere woorden leren zelf zijn
eigen ‘zwakte’ te compenseren. Het gebruik van
spellingcontrole en tekst-naar-spraak software
zijn hiervan goede voorbeelden. Dit geldt zeker
voor studenten in het hoger onderwijs. Voor jongere kinderen moet er een leerfase ingebouwd
worden waarin ze voldoende tijd krijgen om deze
technologieën onder de knie te krijgen en hierin
begeleid worden door leerkrachten en ouders.
Deze oplossingsgerichte aanpak legt de nadruk
op de verantwoordelijkheid van de jongere zelf
en is eerder gericht op individuele sterktes dan
op belemmeringen. Studenten met dyslexie worden best actief betrokken bij het zoeken naar

oplossingen van hun problemen. Daarnaast dragen het onderwijs en de omgeving ook een verantwoordelijkheid. Een gezamenlijke inzet van
alle partijen bepaalt het succes van de aanpak.
Een deel van de studenten met dyslexie kiest
ervoor om zijn leerprobleem niet openbaar te
maken en geen gebruik te maken van deze onderwijs- en examenfaciliteiten. Onze resultaten
suggereren nochtans dat het gebruik van deze
maatregelen een positieve invloed heeft op de
slaagkansen van studenten met dyslexie. Een
van de redenen waarom studenten niet uitkomen
voor hun dyslexie is het stigma dat deze maatregelen met zich kunnen meebrengen. Door er
gebruik van te maken, maakt de student zijn probleem kenbaar naar andere studenten en laat hij
zien dat hij anders is. Een goede sensibilisering
naar zowel (mede)studenten als docenten kan
hierop een positieve invloed hebben.

Nuttige websites over en voor studenten
met dyslexie in het hoger onderwijs
Steunpunt Inclusief Hoger onderwijs
Het Steunpunt Inclusief Hoger onderwijs (SIHO),
te raadplegen via www.siho.be, ondersteunt de
Vlaamse hogescholen en universiteiten bij het
verbeteren van de participatie van studenten
met functiebeperkingen, waaronder ook dyslexie. Hun website biedt een helder overzicht
van de ondersteuningsmogelijkheden gaande
van een breed inclusief begeleidingsaanbod tot
specifieke ondersteuning voor studenten met een
functiebeperking.
Het SIHO biedt advies en vorming om inclusief
onderwijs en diversiteit te verankeren in het
Vlaams hoger onderwijs. Het SIHO richt voornamelijk op instellingen hoger onderwijs en ontwikkelt materialen voor het implementeren van een
inclusief hoger onderwijs.
Expertisecentrum Inclusief Onderwijs
Het Nederlandse Expertisecentrum Inclusief
Onderwijs ECIO (www.ecio.nl) ondersteunt hogescholen en universiteiten bij het toegankelijk
maken van onderwijs voor studenten met een
functiebeperking.
Op de website vinden zowel docenten als (aanstaande) studenten informatie over de producten
en diensten van handicap + studie, wet- en regelgeving, studietips en andere verdiepende informatie over studeren met een functiebeperking
in het hoger onderwijs.
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VZW Heem, een unieke vorm van intersectoraal
samenwerken voor zeer kwetsbare jongeren.

Jaak Poncelet
Vrijwilliger en gewezen
directeur Asster vzw

Interview met directeur Kristof Vervloesem.

In dit themanummer willen wij ook even stil
staan bij het nieuwe initiatief “vzw Heem” dat
opgericht werd door 8 partners uit drie sectoren. Het is een prachtig voorbeeld van intersectoraal samenwerken voor zeer kwetsbare
jongeren. VZW Heem krijgt (tijdelijk) onderdak
in Asster, waar een afdeling speciaal voor
dit nieuw initiatief wordt gerenoveerd. Op de
werf troffen wij de algemeen directeur Kristof
Vervloesem aan. De redactie van Masster
hield een kort gesprek met hem.

In Asster zijn er al afdelingen voor
psychisch zieke kinderen en jongeren: wij hebben de K-dienst (Spika)
en de afdeling voor jongvolwassenen
“De Zeilen 1”. Nu participeert Asster,
samen met 7 andere partners, in een
nieuw initiatief: vanwaar komt dit?
Het gaat om zeer kwetsbare jongeren, die doorgedreven ondersteuning nodig hebben. Het gaat
om jongeren waarbij de jeugdrechter de inschatting maakt dat er bescherming nodig is tegen de
negatieve invloed van de maatschappij op de
ontwikkeling van deze jongeren: specifiek dan
die jongeren die door hun gedrag tonen dat ze de
verbinding verloren zijn met de bestaande hulpverlening, hun positieve context en/of zichzelf.

Dit iniatief van “veilig verblijf” wordt
gedragen door meerdere partners?
Dat klopt en dat maakt het ook zo uniek. In geen
enkel andere provincie is men tot zo een sectoroverschrijdende vorm van samenwerking gekomen. Bijna overal werden beschikbare middelen
over verschillende voorzieningen verdeeld. In
Limburg hebben 7 voorzieningen uit 3 verschillende sectoren in samenwerking met het netwerk Ligant zich in één nieuwe VZW verenigd.
Het gaat om Asster en Ligant vanuit GGZ; OC
St.-Ferdinand vanuit VAPH en De Wiekslag,
Jongerenwerking Pieter Simenon, Huize St
Vincentius, OOOC Kompas, Huize St Augustinus
vanuit “Opgroeien”.

Deze jongeren kwamen vroeger
terecht binnen de Gemeenschaps
Instellingen. Wat maakt dat ze daar
niet terecht kunnen?

Om dit te kaderen, moeten wij kijken naar de
maatregelen die een jeugdrechter kan nemen.
De jeugdrechter kan een maatregel nemen in het
kader van een verontrustende opvoedingssituatie
of in het kader van een misdrijf. Vroeger werden
al die jongeren die beveiliging of begrenzing nodig hadden geplaatst binnen de Gemeenschaps
Instelling. Het is de jeugdrechter die de inschatting maakt dat beveiliging van/voor de jongere
een onderdeel van de hulpverlening is. Het
onstaan van de nieuwe initiatieven “veilig verblijf” vindt zijn oorsprong in een wijziging van
het jeugddelinquentierecht (2019). Daarin werd
beslist dat vanaf 01.01.2022 die eerste groep
jongeren – jongeren met een verontrustende
opvoedingssituatie – niet samen mag opgevangen worden met jongeren die misdrijven plegen.
Private partners werden aangesproken om in dit
aanbod te voorzien.

Hoe moeten wij ons dat voorstellen?

De gehele setting is gericht op het versterken van
de mogelijkheden van jongeren die tijdelijk in een
zeer onveilige situatie vertoeven en die fysiek/
emotioneel onbereikbaar zijn voor zichzelf,hun
(positieve) omgeving en/of de maatschappij. We
zetten er op in om hen opnieuw verbinding te laten maken met hun (positieve) context. Het doel
van het aanbod is het creëren van verbinding met
de jongere en zijn context om de onveiligheid van
de situatie weer voldoende veilig te maken. Dit
maakt re-integratie in de samenleving en (her)
aansluiting bij de reguliere hulpverlening weer
mogelijk.

Hoe oud zijn die jongeren en hoeveel
kunnen er opgevangen worden?
Het gaat over jongeren tussen 14 en 18 jaar: 2
jongensgroepen van zes en één meisjesgroep
van 6. In het totaal dus 18 jongeren. Wij zullen
gradueel opstarten vanaf 1 januari volgend jaar.

Hoe lopen de voorbereidingen?

Zeer vlot. We merken een groot enthousiasme
voor dit project. Dit zien we aan de sollicitaties
die volop lopende zijn voor de opstart van de
eerste personeelsleden in november 2021. Dit
merken wij ook aan de snelheid waarmee de
aannemer de verbouwingswerken uitvoert alsook de goede samenwerking met externen zoals bv. de stad St.-Truiden. Speciaal willen we
hier ook de samenwerking met de overheid en
het agentschap Opgroeien benoemen die deze
unieke vorm van intersectorale samenwerking
weten te waarderen.

Wat zijn uw persoonlijke ambities?

Dat we voor deze groep van jongeren, die door
hun gedrag laten zien dat ze zeer belemmerd
zijn om kansrijk op te groeien, een expertisecentrum zijn geworden dat vertrekt vanuit hun
krachten. Zo is er de grootste kans om terug in
verbinding te komen met de maatschappij en
om een positieve toekomst op te bouwen.
Limburg is gekend als een provincie waar
voorzieningen nauw met elkaar willen en
kunnen samenwerken. Dit initiatief toont
dit andermaal aan. De gedrevenheid van de
partners en van de directeur om de focus
te blijven leggen op de zeer kwetsbare jongeren en hun context... bieden veel kansen
tot succes. Wij kijken uit naar de opstart en
naar de eerste resultaten.

35

Kristof Vervloesem op de werf
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Asster bouwt op Campus Melveren een
nieuwe afdeling voor Jongvolwassenen
(De Zeilen 1)

Dank zij de financiële steun van de Vlaamse
Overheid kan Asster binnenkort starten met
een nieuwbouw voor jongvolwassen (De
Zeilen 1). Ook de kinder- en jugdpsychiatrie
(Spika) krijgt een nieuwbouw, evenals de doelgroep “volwassenen met een mentale beperking en psychiatrische problemen” (De Zeilen
2). Wij beschrijven in het kort de belangrijkste
accenten van de nieuwbouw van De Zeilen 1.

De ligging van het gebouw

De indeling van het gebouw

Iedere cluster behoudt echter zijn eigen autonome werking. Alle comfort is aanwezig om de
noodzakelijke zorg aan te bieden op de afdeling.
Zo heeft iedere cluster bijvoorbeeld een eigen
toegang, eigen buitenomgeving, eigen speelplein, enzovoort.

De nieuwbouw voor cluster De Zeilen (jongvolwassenen en volwassenen met een mentale
beperking met bijkomende psychiatrische problematiek) is vrijwel identiek opgebouwd voor
beide doelgroepen. Iedere doelgroep heeft zijn
eigen bouwlaag: de jongvolwassenen op het
gelijkvloers, de andere doelgroep op de eerste
verdieping.
Het specifieke aan het ontwerp is de differentiatie
die mogelijk is op gebied van veiligheid, toezicht
en vrijheid. In wijzerzin evolueert het gebouw van
een gesloten, semi-open naar een open afdeling.
Voor de jongvolwassenen is er eveneens dagbehandeling mogelijk.
Er wordt zeer kleinschalig gewerkt; er zijn 3 leefgroepen en een dagbehandeling met elk een eigen leefruimte en terras. De leefruimtes zijn elk
opgesplitst in een actief en passief gedeelte.
In het gebouw is er zeer veel aandacht voor het
betrekken van het ondersteunend netwerk. Elke
leefgroep heeft een comfortkamer met overnachtingsfaciliteiten voor een naaste.
Bezoek is mogelijk op iedere kamer. De kamers
zijn discreet bereikbaar zonder de leefruimte te
moeten betreden. De ruimte voor dagbehandeling staat ’s avonds ook ter beschikking voor grotere groepen bezoekers.

Er is expliciet gekozen om de nieuwe gebouwen
voor clusters kinderen- en jongeren (Spika) en
jongvolwassenen (De Zeilen) in elkaars nabijheid
te plaatsen op de campus. De samenwerking
tussen de afdelingen wordt ermee verhoogd. De
fysieke afstand verkleint waardoor inhoudelijke,
fysieke en logistieke ondersteuning eenvoudiger
worden.

Besluit
Het gebouw voor cluster De Zeilen is uitgetekend
volgens de hedendaagse, moderne visie op zorg.
De concepten die erin zijn toegepast, zijn goed
doordacht voor de jongeren, maar zeker ook
terug te vinden in de nieuwste ontwerpen voor
psychiatrische volwassenen- en ouderenzorg.
Kleinschaligheid, prikkeldifferentiatie, veiligheid
waar nodig, vrijheid waar mogelijk, privacy, rust
en huiselijkheid zijn tendensen die alom tegenwoordig zijn in de huidige ontwerpen.

Bart Maes
Manager facilitaire diensten
Asster vzw
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Open leefgroep

Dagbehandeling

Gesloten leefgroep

Open leefgroep

Slaapgedeelte met keuze tussen
gesloten en open leefgroep
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Psychiatrisch Ziekenhuis Asster
Doelgroep kinderen en jongeren
campus Melveren

Cluster kinderen en jongeren
psychiaters

Dr. Jan De Corte (beleidsarts kinderen en jongeren)
Dr. Lieve Kiebooms
Dr. May Vrijens

Doelgroep jongvolwassenen
campus Melveren

Cluster jongvolwassenen
psychiaters

Dr. May Vrijens
Dr. Anneleen D’haene

Doelgroep volwassenen
campus Stad

Cluster psychose
psychiaters

Dr. Iris Boonen
Dr. Geraldine Einfinger
Dr. Johan Kusters

Cluster angst-, stemmings-, persoonlijkheids- en somatoforme stoornissen
psychiaters

campus Stad

Dr. Jim Remans
Dr. Olivier Bollen
Dr. Anneleen D’haene
Dr. Sarah Janssens
campus Stad + campus Melveren

Cluster afhankelijkheid
psychiaters

Dr. Emmanuel Maes (beleidsarts volwassenen)

campus Melveren

Dr. Inge Jeandarme (SGS)

campus Stad

Dr. Elke De Heyn

campus Melveren
campus Melveren

Dr. Karina Van Kaam (Drugs)

campus Melveren

Cluster volwassenen met een psychiatrische stoornis en een verstandelijke beperking
psychiater

Dr. Andy De Witte (hoofdarts)
Dr. Karina Van Kaam

Doelgroep ouderen
campus Melveren

Cluster ouderen
psychiaters

Dr. Vincent Schreurs (beleidsarts ouderen)
Dr. Louise Brokking
Dr. An Hulstaert

campus Melveren t 011/78 80 11 (onthaal); campus Stad t 011/78 80 11 (onthaal); info@asster.be
Binnen het netwerk Reling (West-Limburg-subregio Zuid)
Mobiel crisisteam Zuid (2A Zuid) zorg aan huis bij crisis (niet urgentie)
psychiater

Dr. Olivier Bollen

Reling Zuid

011/69 33 80

ateamzuid@reling.be

Mobiel herstelteam Haspengouw (2B Zuid): zorg aan huis bij gekende chronisch psychiatrische patiënten
psychiater

Dr. Elke De Heyn

Reling Zuid

011/69 33 70

bteamzuid@reling.be

Binnen het netwerk Reling (subregio Noord)
Mobiel crisisteam Noord (2A Noord): zorg aan huis bij crisis (niet urgentie)
psychiater

Dr. Caroline De Raedt

Reling Noord

011/56 96 80

ateamnoord@reling.be

Mobiel herstelteam Noord (2B Noord): zorg aan huis bij gekende chronisch psychiatrische patiënten
psychiater

Dr. Michèle Timmermans

Reling Noord

011/56 96 85

bteamnoord@reling.be

Mobiel herstelteam West (2b West)

Dr. Evelien Oosterop (011 44 74 70)

pztwest@reling.be

Mobiel herstelteam Herkenrode (2B Midden)

Dr. Marie-Paule Clerinx (011 26 25 20)

pztmidden@reling.be

Voor meer info over Asster: www.asster.be en over Reling: www.reling.be

V.U. Jaak Poncelet, p.a. Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden

vzw asster
maatschappelijke zetel
halmaalweg 2
3800 sint-truiden
011 78 80 11
www.asster.be

