
Ondersteund door een kinder-
psychiatrisch team kunnen ‘zorgou-
ders’ dan uitkomst bieden. Dat blijkt
uit een proefproject* – uniek in
Vlaanderen – van het Openbaar
Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) in
Geel. Begin maart 2009 nam een 17-
jarige verstandelijk beperkte jongen
met een psychiatrische stoornis zijn
intrek bij een Geels zorggezin.
Sindsdien werden 34 minderjarigen
op dezelfde manier opgevangen.

Gezinsbegeleider als gids
Deze bijzondere vorm van pleeg-

zorg, die tegelijk een bijzondere
psychiatrische behandelingsvorm is,
wordt ook aangeduid als ‘psychiatri-
sche gezinsverpleging’. De zorg -
ouders moeten geen kennis van
psychiatrie hebben. “Wij staan in
voor de psychiatrische behandeling
van het kind maar hebben de zorg-
ouders nodig als medebehandelaars”,
vertelt kinder- en jeugdpsychiater
Joke Joossens van het OPZ Geel. “De
zorgouders moeten bereid zijn met de
ongewone gedragingen of gedrags-
moeilijkheden van het kind om te
gaan en ze moeten die ook met ons
willen bespreken. Zij ervaren het kind
in een ‘natuurlijke’ context. Met hun
feedback kunnen wij de psychiatri-
sche behandeling vaak nog optimali-
seren. En wij kunnen de zorgouders
met praktisch advies ondersteunen in
hun dagelijkse zorg voor het kind.” 
Hoe verloopt dat concreet? “Een

vaste gezinsbegeleider gaat bij de
zorgouders langs – in het begin heel
regelmatig en na verloop van tijd,
als de situatie dat toelaat, wekelijks
tot maandelijks. De gezinsbegeleider

V
erstandelijk beperkte kinderen met een psychiatrische
stoornis hebben chronische zorg nodig. Voor hun begelei-
ding en behandeling verblijven ze vaak in een medisch 
pedagogisch instituut (MPI) of een observatie- en behande-
lingscentrum (OBC), en af en toe op de kinderpsychiatrische
dienst van een ziekenhuis. Daar krijgen ze de zorg die ze 

nodig hebben maar moeten ze wel in groep leven. 
En dat valt sommigen zwaar. Door de wisseling van opvoeders bijvoorbeeld

of de drukte van de leefgroep raken sommigen zo overprikkeld dat hun groei
en ontwikkeling vertraagt. Zij worden beter begeleid in een stabiele, geborgen
omgeving. Idealiter is dat een gezinsomgeving met vaste zorgfiguren, die voor
het kind fysiek én emotioneel veel beschikbaar zijn. Maar de eigen thuisomge-
ving voldoet daar niet altijd aan. Ouders kunnen met ernstige psychische of
relationele problemen kampen. Of ziek, verslaafd of (kans)arm zijn. Of eenvou-
dig te weinig draagkracht hebben om het – niet te onderschatten – gewicht
van een kind met een meervoudige problematiek aan te kunnen.

overlegt als lid van het kinderpsychiatrische team met collega’s van ver-
schillende disciplines. Zo krijgen de zorgouders feedback en ondersteuning
vanuit psychiatrische, psychologische, opvoedkundige, verpleegkundige en
sociaal-administratieve hoek. Consultaties bij de kinder- en jeugdpsychiater
kunnen deel uitmaken van de begeleiding. Het zorggezin wordt ook jaarlijks
uitgenodigd voor een deelname aan de teamvergadering en krijgt de moge-
lijkheid om vormingslessen van het OPZ Geel te volgen.”

Ontwikkelingsboost
Voor sommige kinderen is het zorggezin een tweede, nieuwe thuis voor

onbepaalde tijd. Anderen verblijven er maar tijdelijk. “Tot de moeilijke
thuissituatie ontzenuwd is bijvoorbeeld of de natuurlijke ouders weer op
adem zijn gekomen”, vertelt Joke Joossens. “Zorgouders en natuurlijke
ouders kunnen de zorg ook delen. Het kind woont dan bijvoorbeeld alleen
in de week of het weekend bij het zorggezin. Alle formules vanaf minimaal 
1 dag per week bij het zorggezin zijn mogelijk.” 
De vooruitgang die de kinderen maken als ze zich eenmaal op hun gemak

voelen in hun zorggezin verrast nog vaak, zegt Joke Joossens. “We zien ze
openbloeien en zich ten volle ontwikke-
len. En na verloop van tijd blijken hun
capaciteiten soms veel groter dan aanvan-
kelijk ingeschat. Meestal verbetert ook
hun psychiatrische problematiek. Of ze
lijken zich ondanks die problematiek toch
beter te voelen, waardoor ze zich aange-
paster gedragen.” 
Maar zelfs in de geborgenheid van een

zorggezin kunnen de kinderen nog altijd een crisis doormaken. “De zorg-
ouders mogen ons dan ook dag en nacht en alle dagen van de week om
spoedbijstand vragen. Binnen een uur kan iemand van ons team ter plaatse
zijn. Vandaar ook dat we alleen zorggezinnen in Geel en randgemeenten
selecteren. En is een spoedopname aangewezen, dan volgt overleg met het
kinderpsychiatrische team en het zorggezin, waarna het kind op een leefeen-
heid van het OPZ Geel terechtkan.”

Loyaal aan alle ouders
Dat de zorgouders en natuurlijke ouders een goede verstandhouding

hebben, is cruciaal. Kinderen moeten aan beide partijen loyaal kunnen
blijven. “Anders is de kans groot dat ze bijkomende gedrags- of emotionele
problemen ontwikkelen”, zegt Joke Joossens. “De gezinsbegeleider, die ook
regelmatig de natuurlijke ouders bezoekt, treedt zo nodig als buffer of
bemiddelaar op.” 
De natuurlijke ouders blijven al hun rechten en plichten ten aanzien van

hun kind behouden, tenzij een jeugdrechter daar anders over beslist. De
zorgouders krijgen een vaste vergoeding van 27,50 euro per dag voor de
opgenomen zorg (voeding, wassen van kledij...).
Er zijn kinderen die voor lange tijd in de gezinsverpleging blijven. “Als

alle partijen hiermee akkoord gaan, kan dat uiteraard, zélfs als het kind
meerderjarig wordt. Onze collega’s van het volwassenenteam nemen de
begeleiding van het zorggezin dan gewoon over. Vandaag worden ongeveer
250 volwassen psychiatrische patiënten in Geelse zorggezinnen begeleid.” 
* Dit proefproject werd opgestart met de steun van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en
werd aanvankelijk gecofinancierd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Sinds 2014 is het
verankerd binnen Pleegzorg Vlaanderen.

Meer info: www.opzgeel.be.
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Heilige Dimpna
� De psychiatrische gezinsverpleging
van Geel wortelt in een eeuwenoude
traditie. De eerste ‘gastgezinnen’
boden zo’n 700 jaar geleden onderdak
aan bedevaarders met een
psychiatrische problematiek. Zij
kwamen de heilige Dimpna aanroepen
om van hun ‘krankzinnigheid’ te
genezen. Dimpna was volgens de
legende een Ierse koningsdochter die
op de vlucht voor de incestueuze
intenties van haar vader in de Kempen
belandde, waarna ze in Geel door haar
vader in een vlaag van waanzin werd
onthoofd. 

� De opvang van mensen met een
psychiatrische problematiek in
zorggezinnen werd gaandeweg steeds
meer ondersteund door
professionelen uit de psychiatrie. In
1861 werd in Geel de Infirmerie van de
Rijkskolonie voor Gezinsverpleging
opgericht, en in 1980 de Sanokliniek,
die samen met de Gezinsverpleging
het huidige OPZ Geel vormt. 

� Ook zwakbegaafde kinderen met
ontwikkelingsproblemen konden tot
de jaren 50 van vorige eeuw in de
gezinsverpleging terecht, maar ze
verdwenen er geleidelijk uit door de
komst van MPI’s en andere
zorginstellingen. Met het proefproject
‘psychiatrische gezinsverpleging voor
minderjarigen’ wordt de historische
draad weer opgenomen, in een
weliswaar eigentijdse jas. Want
vandaag kunnen de zorggezinnen op
een solide kinderpsychiatrische
ondersteuning rekenen, aangezien het
OPZ Geel sinds 2002 ook een stevige
pijler kinderpsychiatrie uitbouwt.

Psychiatrische
gezinsverpleging

voor kinderen

“We zien de kinderen
openbloeien en zich ten
volle ontwikkelen.”

Sommige verstandelijk beperkte kinderen met een
psychiatrische stoornis raken overprikkeld in een leefgroep.
Ze hebben meer groei- en ontwikkelingskansen in een
zorggezin dat door een kinderpsychiatrisch team wordt
ondersteund. — Door An Swerts


