
  

Defour Charlotte 
Dierckx Emilie 

Vandenbroucke Joke 

Promotor: Professor Guido Van Hal 
 

Begeleider: Griet Vercaeren 
 

Master Geneeskunde 

Opinie van hulpverleners en jongeren over 
de begeleiding van 14-26 jarigen met een 
kwetsbaarheid voor of een reeds aanwezige 
psychische problematiek 

Academiejaar 
2019 - 2020 



Disclaimer Masterproef 
Deze masterproef is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventueel 
vastgestelde fouten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de 
promotor(en) als de auteur(s) is overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze 
uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor aanvragen tot of informatie i.v.m. het overnemen 
en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit deze publicatie, wendt u tot de universiteit 
waaraan de auteur is ingeschreven. 
Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het 
aanwenden van de in dit afstudeerwerk beschreven (originele) methoden, producten, 
schakelingen en programma's voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van 
deze publicatie ter deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden. 
Dit document is in overeenstemming met het masterproefreglement en de gedragscode en 
nagekeken door promotor en begeleider. 
 



  

 
 

Opinie van hulpverleners en jongeren over de begeleiding van 14-26 
jarigen met een kwetsbaarheid voor of een reeds aanwezige psychische 
problematiek 

Charlotte Defour 
Emilie Dierckx 
Joke Vandenbroucke 

1 

  

Summary 

Background and objectives  

The numbers don’t lie, mental health problems are very prevalent in the current society. The Belgian 

National Health Interview Survey shows that more than one third of the population aged 15 and above, 

suffers from mental health problems. This research aims to explore the experiences and needs of 

adolescents aged 14 to 26 with a psychological vulnerability and their caregivers, and investigates the extent 

to which these needs are met in the existing mental health care services in Belgium. Based on our findings, 

we hope to initiate further research in order to optimize mental health care for adolescents.  

Materials and method 

An explorative qualitative study was performed through in-depth interviews and focus group discussions 

with both adolescents and caregivers. Inclusion criteria for adolescents were: age between 14 and 26 and the 

presence of a psychological vulnerability or an existing mental health problem. Caregivers had to work within 

mental health care or had to be in contact with vulnerable adolescents. All conversations were recorded with 

an audio recorder, typed out and then encoded in NVivo. Afterwards, all data was analyzed per coded 

subject. 

Results 

A total of 23 caregivers and 57 adolescents participated in this study. Saturation of the data was achieved in 

both groups, the adolescents and the caregivers.  

Adolescents appreciate that there are many options to get into contact with mental health care but indicate 

that the threshold for seeking help is still very high due to the presence of taboo in the society. Furthermore, 

there is little transparency about how the mental health care system works, which gives many adolescents a 

distorted view of the mental health care system.  

The organization of the mental health care is very fragmented. That way, it’s not always clear to adolescents 

and their caregivers where to seek help. All these factors, financial thresholds and long waiting lists cause 

some adolescents to get lost in the health care system. When this happens, it’s very difficult to reach these 

adolescents again. 
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Referrals between organizations often lack fluency, which gets in the way of continuity of care. Many 

adolescents and caregivers cite that there is a lack of flexibility in various areas of the mental health care 

system. The strict separation between underage mental health care and adult mental health care makes the 

transition between the two care systems very sudden and abrupt. More effort must be put into this 

transition period, which includes so much more than that one (birth)day. Inclusion criteria, available hours of 

assistance etc. are often very strict. This rigidity creates the feeling that there is a mentality of ‘pigeonholing’. 

An adolescent who does not fit in one particular box, may be excluded from care.  

The environment and context of adolescents play a crucial role in their well-being. Including the context and 

organizing after-care is therefore very important. Major differences regarding the implementation of this 

context are noticed between underage and adult mental health care. Schools can, especially in the field of 

prevention, play an important role. 

Conclusion 

This study provides a broad exploration of the experiences and needs of both adolescents and their 

caregivers within the Belgian mental health care. After comparing our results with available literature, it 

appears that similar issues are also present in other countries. It is clear that there is a need for more 

research that can offer concrete solutions to the existing and proven problems within the current mental 

health care system for adolescents. 
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Inleiding 
De cijfers liegen er niet om. Psychische gezondheidsproblemen zijn zeer prevalent in de 

hedendaagse maatschappij. In 2013 en opnieuw in 2018 kwam uit de nationale 

gezondheidsenquête naar voren dat meer dan een derde van de populatie ouder dan 15 jaar 

volgens eigen beleving kampt met psychische gezondheidsproblemen. Ouders en omgeving 

zijn niet altijd in staat uitingen van psychische problemen op te vangen en juist te 

interpreteren. (1, 2) Deze trend laat zich niet enkel voelen in België.(3) Ook andere landen 

krijgen met dit probleem te maken (4, 5).  

Dat het zorgaanbod voor jongeren in de geestelijke gezondheidszorg verbeterd moet 

worden, is algemeen geweten. (6) Op Vlaams niveau zijn hier reeds stappen voor 

ondernomen. Zo richt men zich in het Actieplan Geestelijke Gezondheidszorg specifiek op 

preventie, het vroegtijdig detecteren van en interveniëren bij psychische problemen bij 

kinderen en jongeren. (7) 

In ons onderzoek komen verschillende termen aan bod die we in deze paragraaf kort 

toelichten. Geestelijke gezondheidszorg korten we af als GGZ. Iemand met psychische 

kwetsbaarheid is iemand die een verhoogd risico heeft om emotionele of psychische 

problemen te ontwikkelen, maar nog niet noodzakelijk een psychisch probleem heeft.  

De organisatie van de GGZ in België is complex. Er bestaan veel verschillende voorzieningen 

in Vlaanderen. Deze kunnen worden onderverdeeld in zorgniveaus.  Het laagste niveau is de 

nulde lijn, dit is hulp aangeboden door mensen die op niet-professionele basis een vorm van 

zorg verlenen aan anderen.  
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Er is geen duidelijke afbakening wie hiertoe behoort. Dit kunnen familieleden zijn, 

mantelzorgers, buren, een leider van de jeugdbeweging, ervaringsdeskundigen en zelfs de 

school. Vervolgens spreken we van de eerstelijnsgezondheidszorg. Hier kunnen mensen 

rechtstreeks terecht en is er geen doorverwijzing nodig. In het kader van de GGZ behoren 

huisartsen en eerstelijnspsychologen tot deze lijn. Ook centra voor leerlingenbegeleiding 

(CLB) en centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) behoren hiertoe. De volgende trap 

binnen de zorg is de tweedelijnshulp. Hier situeert zich alle hulp die bereikbaar is na een 

doorverwijzing, zoals psychologen, psychiaters en de centra voor geestelijke 

gezondheidszorg (CGG). Ook de algemene ziekenhuizen bevinden zich in deze tweede lijn. 

De meeste contacten vinden ambulant plaats. Tot slot is er de derde lijn binnen de GGZ. 

Deze omvat de gespecialiseerde en intramurale zorg, zoals de psychiatrische ziekenhuizen 

die residentiële zorg aanbieden voor mensen met ernstige psychische problemen. (8) 

Uit ons literatuuronderzoek kwamen drie grote hiaten naar voren. Ten eerste het hiaat 

tussen het zorgaanbod en de zorgbehoefte, vervolgens het hiaat tussen het beleid en de 

praktijk en tot slot het hiaat tussen de kinder- en volwassen geestelijke gezondheidszorg. Er 

kwam ook naar voren dat er nood is aan meer onderzoek op dit terrein. (9-14) We vonden 

weinig artikels terug die specifiek ingaan op de ervaringen van jongeren met betrekking tot 

de GGZ in België. Daarom hebben we besloten een exploratief onderzoek op te starten. In 

dit onderzoek willen we nagaan in hoeverre de in de literatuur gevonden hiaten 

overeenkomen met de praktijk en op welke manieren de geestelijke gezondheidszorg voor 

jongeren verbeterd kan worden.  
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Dit onderzoek werd gevoerd in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (UA), met als 

promotor professor Guido Van Hal, en het Vlaams Overlegplatvorm Geestelijke Gezondheid 

(het voormalige OGGPA1), met als begeleidster Griet Vercaeren. Dit laatste is geen 

zorgvoorziening, maar een platform van waaruit overleg wordt georganiseerd.  

 

1 OGGPA = Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen 
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Doelstelling 
Met dit exploratief kwalitatief onderzoek willen we een idee krijgen over de ervaringen en 

behoeften van jongeren van 14 tot en met 26 jaar met een psychische kwetsbaarheid en in 

hoeverre hieraan voldaan wordt in het huidige zorgaanbod van de GGZ. Ook de ervaringen 

en behoeften van zorgverleners en begeleiders van deze jongeren willen we in dit onderzoek 

in kaart brengen. Aan de hand van onze bevindingen hopen we een aanzet te geven tot 

verder onderzoek om zo de GGZ voor deze jongeren te optimaliseren.  

  



  

 
 

Opinie van hulpverleners en jongeren over de begeleiding van 14-26 
jarigen met een kwetsbaarheid voor of een reeds aanwezige psychische 
problematiek 

Charlotte Defour 
Emilie Dierckx 
Joke Vandenbroucke 

7 

Materiaal en methode  

Studieopzet 

We hebben een exploratief kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waarbij we gebruik maakten 

van diepte-interviews en focusgroep discussies.  

Onderzoekspopulatie 

We werkten met twee verschillende onderzoekspopulaties, namelijk jongeren en 

hulpverleners binnen de GGZ. 

We includeerden jongeren van 14 tot en met 26 jaar Het belangrijkste inclusiecriterium was 

een bepaalde psychische kwetsbaarheid of reeds aanwezige psychische problematiek. Er 

werd getracht om jongeren te bereiken uit alle lijnen van de GGZ (zie inleiding), zowel zij die 

in het ambulante systeem zitten als jongeren in opname. We focussen ons in dit onderzoek 

op jongeren die hulp zoeken binnen zorginitiatieven die voornamelijk werkzaam zijn in de 

regio Antwerpen. Jongeren die niet in staat waren om deel te nemen - met de kans op 

toename van hun kwetsbaarheid en problematiek - werden niet geïncludeerd. Het 

vooropgestelde doel was om 75 jongeren te bevragen. 

In de groep van de hulpverleners wilden we de diverse functies en organisaties includeren 

die in contact komen met de kwetsbare jongeren waarover we hierboven spreken. Dit zijn 

hulpverleners die werkzaam zijn in de GGZ, maar ook mensen binnen specifieke 

jeugdvoorzieningen die in contact staan met kwetsbare jongeren. Daarnaast zochten we 

hulpverleners die voornamelijk werkzaam zijn in de regio Antwerpen. Het vooropgestelde 

doel was om 25 hulpverleners te bevragen.  
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Verder hadden we voor beide groepen de voorwaarde dat de deelnemers de Nederlandse 

taal voldoende moesten beheersen om een vlot gesprek te kunnen voeren.  

Via het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid hadden we een eerste lijst met 

interessante organisaties en hulpverleners binnen de GGZ opgesteld. Deze lijst bevatte een 

gebalanceerde, diverse groep van initiatieven binnen de zorg voor kwetsbare jongeren met 

daarbij telkens medewerkers die we konden contacteren. Deze lijst is een mooie steekproef 

van het grotere geheel binnen de GGZ voor jongeren. Via deze medewerkers probeerden we 

vervolgens voldoende jongeren te bereiken. Tijdens de loop van het onderzoek zijn we zelf 

nog op zoek gegaan naar contactgegevens van andere organisaties. Verder heeft het Vlaams 

Overlegplatform Geestelijke Gezondheid via veel verschillende kanalen getracht personen te 

sensibiliseren tot deelname: via hun website, via mails gericht aan partners van hun 

netwerk, via vergaderingen tussen netwerkcomités, via het provinciaal PZ-PAAZ 2overleg en 

via hun raad van bestuur. Ons onderzoek werd ook meermaals voorgesteld binnen 

initiatieven van de GGZ na een initiële introductie op de officiële startdag 

YOUTH#perspectief op 19/10/2017 in het Huis van de Sport door onszelf (bijlage1). Op deze 

manier probeerden we zoveel mogelijk aandacht voor ons onderzoek te krijgen. 

Gegevensverzameling 

Tussen de periode van 18 december 2018 en 21 juni 2019 werd actief gezocht naar 

deelnemers. De eerste deelnemer werd geïncludeerd op 7 januari 2019 en onze laatste 

deelnemer nam deel op 1 juli 2019. Er werden sindsdien geen nieuwe deelnemers 

geïncludeerd omdat er saturatie optrad. De gesprekken vonden binnen deze periode plaats 

 

2 PZ = psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ = psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis 
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met Charlotte Defour, Emilie Dierckx en Joke Vandenbroucke. Ieder van ons had een eigen 

periode waarin gesprekken werden uitgevoerd en de verwerking kon beginnen. 

De hulpverleners werden in deze studie gerekruteerd door middel van telefonisch contact of 

een mailbericht en een uitgebreide informatiebrief (bijlage 2). De jongeren werden in deze 

studie gerekruteerd door middel van een informatiebrief (bijlage 3) die verspreid werd door 

hun begeleiders of zorgverleners. Op deze manier gaven we hen een idee over de inhoud 

van het onderzoek en de gesprekken en wat verdere deelname inhield. Hierin werd ook 

vermeld waar de jongeren of hulpverleners terecht konden indien ze na een gesprek met 

vragen of problemen zaten. Bij akkoord tot deelname werd afgesproken met de 

hulpverleners welke vorm van gespreksvoering gebruikt zou worden: een diepte-interview of 

een focusgroep discussie. Praktische afspraken rond data en locatie werden gemaakt. Soms 

werd een voorafgaand kennismakingsgesprek gepland tussen een organisatie en een van 

ons. Indien op de eerste vraag tot deelname niet onmiddellijk antwoord kwam, werd een 

herinneringsmail verstuurd of werd er opnieuw gebeld. Met behulp van een Excel-document 

volgden we op wie er reeds gecontacteerd was en wat hun antwoord was.  

We hanteerden dus twee verschillende onderzoekstechnieken, waarbij telkens rekening 

werd gehouden welke van beide het meest geschikt was voor die specifieke persoon of 

doelgroep. Als eerste hebben we de focusgroep discussies (= FGD). Deze hanteerden we 

vooral bij de jongeren die reeds in groepsverband therapie volgden. We zetten dan ook 

enkel jongeren samen die elkaar reeds kenden en vertrouwden. Op deze manier was er de 

beste kans om een open gesprek te kunnen voeren. Dit werd steeds beslist in overleg met de 

jongeren en hun begeleiders na het doorlopen van de informatiebrief en het stellen van 

bijkomende vragen. Er kon een begeleider aanwezig blijven tijdens het gesprek als dit 
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gewenst was. Ook met hulpverleners werden FGD uitgevoerd. Bij FGD trachtten we om 

ongeveer 6 deelnemers samen te brengen. Er was telkens iemand van ons die het gesprek 

leidde en bij de jongeren was er meestal een begeleider aanwezig die optrad als 

vertrouwenspersoon voor hen. Indien mogelijk was er nog een tweede persoon van ons drie 

aanwezig om de praktische zaken in het oog te houden, zoals de tijd.  

Daarnaast werden er ook diepte-interviews afgenomen, hier werd een één-op-één gesprek 

gevoerd. Deze vorm werd gebruikt voor jongeren die een individueel traject hebben 

doorlopen of die zich niet comfortabel en veilig voelden in groep. Bij hulpverleners was dit 

ook een nuttige aanvulling op de FGD, aangezien zij vaak drukke agenda’s hadden waardoor 

FGD niet steeds te plannen waren.  

Alle gesprekken werden gevoerd op basis van een script dat op voorhand opgesteld was in 

overleg met het toenmalige OGGPA. De scripts voor FGD en diepte-interviews kunnen 

geraadpleegd worden in de bijlage 4 tot en met 7. Voor aanvang van de gesprekken moesten 

de deelnemers allemaal een toestemmingsformulier tekenen, waarmee zij aangaven dat ze 

begrepen wat deelname inhield. De toestemmingsformulieren kunnen geraadpleegd worden 

in bijlage 8 en 9. Tot slot was er nog een korte vragenlijst die de deelnemers moesten 

invullen (bijlage 4 tot en met 7). Deze gebruikten we om onze onderzoekspopulatie in kaart 

te brengen en een beeld te krijgen van de achtergrond van onze deelnemers. De 

persoonlijke gegevens werden niet gekoppeld aan wat de deelnemers vertelden tijdens hun 

gesprek.  
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Gegevensanalyse 

Alle gesprekken werden opgenomen met behulp van een audiorecorder, er werd geen 

beeldmateriaal gemaakt. Vervolgens werden de interviews volledig uitgetypt in Word door 

de interviewer die het gesprek gevoerd had. Daarna werden deze documenten in NVivo3 

geïmporteerd, zodat de gegevens verwerkt konden worden. In NVivo hebben we gewerkt 

met een codeerboom en een aantal losse annotaties. De inhoud van de interviews kon op 

deze manier per thema onderverdeeld worden. Iedere onderzoeker gebruikte dezelfde 

codeerboom en annotaties. Deze codering werd in overleg met het toenmalige OGGPA 

opgesteld en er werden bij de codeerboom duidelijke afspraken gemaakt rond de inhoud 

van iedere code. Bij twijfels of vragen werd onderling overlegd. Na het verwerken van een 

aantal interviews werd de codeerbom herbekeken en werden enkele kleine inhoudelijke 

veranderingen doorgevoerd. Ook hier werd getracht zo vaak mogelijk de codering te laten 

gebeuren door de interviewer die het gesprek gevoerd had. De codeerboom en losse 

annotaties kunnen geraadpleegd worden in bijlage 10. Na 7 FGD en 9 diepte-interviews met 

jongeren en 2 FGD en 13 diepte-interviews met hulpverleners, werd verzadiging bereikt. Om 

deze reden werd besloten geen nieuwe deelnemers te includeren. 

  

 

3 NVivo is een geautomatiseerd softwareprogramma voor kwalitatieve data-analyse 
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Tot slot werden de gegevens geanalyseerd. De aparte onderwerpen binnen de codeerboom 

werden onder ons verdeeld voor analyse. De inhoud van de interviews werd binnen de juiste 

categorieën ondergebracht. Vervolgens werd ieder stuk van de informatie binnen de delen 

van de codeerboom nagelezen door een tweede onderzoeker. Op deze manier werden nog 

kleine aanpassingen en toevoegingen gemaakt aan de analyse. Vervolgens besloot iedereen 

individueel welke informatie zij het belangrijkste vond om in het uiteindelijke artikel te 

verwerken. Deze drie versies werden met elkaar vergeleken. Tijdens een mondeling overleg 

werden de belangrijkste onderwerpen geselecteerd en verwerkt in een korte lijst. Met 

behulp van deze lijst werd een eerste tekstversie geschreven van de resultaten. Aangezien 

deze nog te lang was voor een masterproefartikel, werd vervolgens in overleg met ons, 

professor Guido Van Hal en Griet Vercaeren besproken welke delen zeker in het finale artikel 

moesten komen te staan.  
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Resultaten 
Voor de start van de interviews en focusgroepen was het doel om 25 zorgverleners en 75 

jongeren te bevragen of om te bevragen tot er saturatie was. Uiteindelijk bereikten we 

saturatie na het bevragen van 23 hulpverleners en 57 jongeren. Meer informatie over de 

deelnemende jongeren en hulpverleners aan de studie kan in onderstaande tabellen worden 

gevonden. 

Tabel 1 - resultaten vragenlijst hulpverleners 

HULPVERLENERS 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

Hulpverleners diploma

15

7

1

Sector werkzaam

Ambulant Residentieel Ambulant en residentieel
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Tabel 2 - resultaten vragenlijst jongeren 

JONGEREN 

 

 

JONGEREN 

 

 
 

4

2 2
3

2

5

9

12

7
6

4

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Geboortejaar

11

39

2
5

Geslacht

Man Vrouw X Onbekend

49

8

Reeds 
professionele 
begeleiding 

gehad?

Ja Nee

28
28

1

Reeds in 
opname 

geweest?

Ja Nee Onbekend

5

5

4

1

8

4

25

2
3

Thuissituatie

Alleenwonend

Begeleid zelfstandig wonen

In opname

In opname/alleenwonend

In opname/inwonend bij ouders

Intelling/tehuis

Inwonend bij ouders/voogd

42

2

5

4

4
Occupatie jongeren

Student

Werkend

(Tijdelijk) werkonbekwaam

Werkloos

Andere
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Bereikbaarheid – aanspreekbaarheid – toegankelijkheid 

Jongeren vinden het fijn dat er veel verschillende mogelijkheden zijn om contact op te 

nemen met hulpverlening (internet, bellen, gesprek in persoon…). Er zit voor iedereen een 

optie tussen waarbij ze zich op hun gemak voelen, wat de aanspreekbaarheid van 

hulpverlening minder hoogdrempelig maakt. 

 

De aanwezigheid van taboe (zie paragraaf taboe) in de huidige maatschappij, verhoogt de 

drempel om hulp te zoeken. Ook door onwetendheid over wat er gebeurt wanneer je hulp 

zoekt in de GGZ, worden jongeren afgeschrikt. Er is zeer weinig transparantie over hoe 

psychologische, psychiatrische en therapeutische hulpverlening werkt. Hulpverleners zien 

dat jongeren vaak een vertekend beeld hebben van de hulpverlening binnen de GGZ.  

 

 

 

 

 

 

Zelfs als de drempel van taboe en onwetendheid door de jongere overwonnen wordt, 

ondervindt men nog een financiële drempel (zie paragraaf financiën). 

Verder vinden jongeren die de stap willen zetten tot het stellen van een hulpvraag, het 

landschap onduidelijk. Hierdoor vinden ze moeilijk hun weg tot organisaties die bij hun 

hulpvraag passen. Daarnaast ervaren hulpverleners dat veel jongeren nog moeten leren om 

Quote jongere 1: “Je kan zelf kiezen bij wat je je het beste voelt en dat helpt om die 

stap te zetten.” 

Quote hulpverlener 1: “Die gasten hebben vaak nog een heel vertekend beeld van 

de psychiatrie. Dat dat nog gaat over de witte dwangbuizen en het platspuiten. Dat 

is echt wat ze denken. En als ze dan zien dat wij ook maar gewoon mensen zijn die 

praten over de moeilijke dingen van het leven, zien ze vaak ‘ah oke dat is toch niet 

zo vreemd’. En dat is wel heel drempelverlagend.” 

Quote jongere 2: “Ik had schrik dat ze me vol pillen gingen steken en dat ik uren 

over mezelf zou moeten vertellen en zo zit ik niet in elkaar.” 
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een zorgvraag te stellen: ze weten soms nog niet wat ze moeten vragen en hoe ze het 

moeten vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ‘window of opportunity’ bij de jongere is niet erg breed. Jongeren moeten een 

ontzettend lange weg afleggen om tot effectieve hulpverlening te komen. Als alle drempels 

tot het aanspreken van hulpverlening overwonnen zijn, wachten nog de hordes van de 

talrijke procedures die doorlopen moeten worden. Intakegesprekken, wachtlijsten… De tijd 

tussen het aanspreken van hulpverlening en het starten van een effectief zorgtraject, is erg 

groot. Nochtans vinden jongeren én hulpverleners dat er kort op de bal gespeeld moet 

worden eens de stap naar hulp gezet is en de hulpvraag gesteld is. Indien de zorg niet snel 

genoeg aansluit op de hulpvraag, loop je het risico de jongere opnieuw te verliezen. 

Het eerste contact dat de jongere met de GGZ heeft, is erg belangrijk. Het bepaalt mee hoe 

de jongere tegenover een verder traject staat of tegenover een nieuwe poging tot het 

stellen van een hulpvraag. Een slechte ervaring kan ervoor zorgen dat jongeren afgeschrikt 

Quote jongere 3: “Een site zou handig zijn maar het ding is ook zo, elke instantie 

heeft wel wat zijn eigen website maar er is niet echt iets dat overkoepelt. Een 

wegwijzer eerder zou wel handig zijn, dat dat er zou zijn. Want ik vind dat er nu nog 

niet echt een goede wegwijzer is.” 

Quote jongere 4: “Het is allemaal heel onduidelijk. Heel moeilijk om te vinden. En 

iedereen zegt altijd ‘zoek het op het internet op’. Maar je krijgt een miljoen 

resultaten als je dat gewoon opzoekt.”  

Quote jongere 5: “Dat er bij wijze van spreken geen google maps bestaat om te 

zeggen je moet naar daar gaan of je moet eerst dit inlichten of je moet eerst dat 

doen.” 
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worden en geen hulp meer zullen zoeken. Het eerste contact met de GGZ is met andere 

woorden allesbepalend.  

Tot slot zijn er nog twee structurele problemen die naar boven komen in ons onderzoek. 

Financiële moeilijkheden en lange wachtlijsten zijn een groot pijnpunt. Binnen het landschap 

van de GGZ zijn deze aandachtspunten al langer gekend, daarom zullen we deze nu niet 

verder bespreken (3, 7, 15-21).   

 

 

 

 

 

 

 

Doorverwijzen: een geoliede of net stroeve machine in een complex 

zorgnetwerk 

Het doorverwijzen loopt op dit moment, naar aanvoelen van zowel hulpverleners als 

jongeren, erg stroef omwille van verschillende factoren. Zo heeft men te maken met lange 

wachtlijsten en een beperkt aantal beschikbare plaatsen. Ook de informatie-overdracht 

verloopt moeilijk. Eén van de redenen dat deze overdracht moeilijk verloopt, is het gebrek 

aan transparantie in de GGZ. Bijvoorbeeld het versturen van verslagen naar de huisarts is in 

de GGZ geen automatisme terwijl dit in andere takken van de geneeskunde meer 

ingeburgerd is. Ook binnen de GGZ zelf kan de communicatie en transparantie nog 

verbeteren en zo de zorgcontinuïteit ten goede komen.  

Quote jongere 6: “Met 8 terugbetaalde sessies bij de psycholoog is mijn depressie 

niet opgelost.” 

Quote jongere 7: “Als je het geld hebt, kan je het betalen. Als je het geld niet hebt, 

dan is er niets behalve wachttijd.” 

Quote jongere 8: “Ik vind dat eigenlijk vrij absurd dat je al praktisch een 

zelfmoordpoging moet hebben gedaan voordat je de juiste hulp krijgt. Want als je 

daar aankomt en zegt ‘ik zit daarmee in mijn hoofd’. Dan zeggen ze: ‘wacht maar 3 

maanden’.” 
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Bij het doorverwijzen over alle zorgtrajecten en organisaties heen, is er vaak geen persoon 

die de jongere hierbij opvolgt en bijstaat. Jongeren lijken wel nood te hebben aan één 

persoon die samen met hen het overzicht bewaart over hun zorgtraject. Iemand waarmee 

de jongere kan terugblikken en reflecteren over hoe het loopt en wat niet goed loopt. Tot 

slot is het van groot belang om de jongere, ook tijdens een doorverwijzing, zoveel mogelijk 

te steunen en te betrekken. Dit zodat de jongere niet het gevoel heeft dat hij aan zijn lot 

wordt overgelaten. 

 

 

 

Taboe 

Voor een jongere kan aangeven wanneer hij hulp nodig heeft, is het belangrijk dat hij over 

de informatie en vaardigheden beschikt om in te kunnen schatten of professionele hulp al 

dan niet aangewezen is. Daarom willen jongeren weten welke 

gebeurtenissen/gevoelens/gedachten/gedragingen horen bij de normale ontwikkelingsfase. 

Veel jongeren stellen de school voor om dit te bewerkstelligen. Zo kunnen ze er leren wat 

Quote hulpverlener 2: “Een andere zaak is dat het vaak versnipperd is, het is soms 

heel moeilijk, zelfs als professionele hulpverlener, om te weten waar je voor wat 

terecht kunt. Dus laat staan voor iemand die echt in de problemen zit en al helemaal 

als je tiener bent om daar dan je weg in te vinden. Dat is moeilijk.” 

 

Quote hulpverlener 3: “Zorgcontinuïteit is denk ik iets waar heel veel nood aan is. 

Dat als de stap gezet wordt naar de hulpverlening, dat er snel de juiste hulp kan zijn 

en dat dat mooi op elkaar aansluit of liefst zelfs nog overlapt.” 

 

Quote jongere 9: “De sociale kaart [die nu nog ontbreekt]. Dat ze meer weten van 

‘oké, iemand met dat probleem moet naar daar, dat is er voorhanden’. Want ik denk 

dat iedereen wel weet wat er nodig is, maar dat ze niet weten naar wíé ze moeten 

doorverwijzen.” 
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binnen de range van het normale ligt, en welke gevoelens en gedachten toch niet bij 

puberteit en opgroeien horen. Verder vinden jongeren het belangrijk te weten dat het 

normaal is als je je soms wat minder voelt en dat dit dan ook getoond mag worden.  

 

 

 

 

 

 

Jongeren worstelen erg met het taboe dat hangt rond het aangeven dat het niet goed gaat, 

hulp vragen, begeleiding hebben in de GGZ… Ze vinden dat mensen in de huidige 

maatschappij nog steeds te weinig accepteren dat het getoond mag worden als het eens wat 

minder gaat. Er is een grote prestatiedruk en als er niet goed gepresteerd wordt, wordt dit 

verzwegen of verstopt. Mede door de beperkte transparantie vanuit de GGZ, worden 

verkeerde beelden over hulpverlening binnen de GGZ gecreëerd. Hierdoor hebben jongeren 

schrik voor de consequentie bij het zoeken van hulp: afstoting door vrienden, gevolgen voor 

latere jobopportuniteiten, enzoverder. Veel jongeren willen dit taboe verminderd zien, doch 

ondervinden ze zelf ook moeilijkheden om daaraan te werken. Ze vinden dat de overheid en 

de scholen een zekere plicht hebben om het taboe te verminderen. Jongeren geven 

meermaals aan dat ze sensibiliseringsacties zoals Rode Neuzendag als positief ervaren. 

 

 

 

Quote hulpverlener 4: “Ik vind psycho-educatie een heel belangrijke. ‘Wat ik voel, is 

dat normaal?’. Soms moet je dingen normaliseren, ik pieker ook soms hé. Maar is 

het normaal dat ik een hele nacht wakker lig? Nee dat niet. Maar dat ik niet kan 

slapen na een moeilijke dag, dat is oke.” 

 

 Quote jongere 10: “Het is belangrijk om aan te geven dat het oké is om niet oké te 

zijn.” 

 

 

Quote jongere 11: “Ik denk vooral over wat de mensen rondom me zouden denken. 

Ook al weet ik dat daar niks mis mee is. Ik heb heel hard het gevoel dat ik zelf dat 

taboe wil doorbreken van ‘daar is niks mis mee’. Het is nodig om psychische 

problemen ook bespreekbaar te maken. Maar ik merk dat ik dat zelf allesbehalve 

doe. Maar dat wel voor anderen wil.” 
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Jongere zijn, de weg naar volwassenheid 

Volwassen worden gebeurt niet van de ene op de andere dag en loopt zeker niet altijd gelijk 

met de leeftijdsovergang van -18 naar +18 jaar. Jongeren bevinden zich in een 

transitieperiode, een strikte scheiding tussen minderjarig en meerderjarig in de GGZ heeft 

dan ook weinig zin. Er moet meer worden ingezet op de periode van transitie, die veel meer 

omvat dan die ene (verjaar)dag.  

 

 

 

Ook staat meerderjarig zijn niet automatisch gelijk aan matuur zijn. Er moet nog een gulden 

middenweg gevonden worden tussen zaken overnemen van de jongere en het wijzen op hun 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat is een leerproces en moet geleidelijk aan 

gebeuren. Zo leeft er bij jongeren het gevoel dat de kinderGGZ te bemoederend is, maar de 

volwassenGGZ te los is en de verantwoordelijkheid te veel bij de jongere legt. Deze overgang 

is nogal bruusk en heeft meer tijd nodig. Men mag niet verwachten dat een jongere die net 

meerderjarig geworden is, opeens alle procedures en verplichtingen foutloos kan uitvoeren. 

Er moet ruimte zijn om te leren, om fouten te maken zonder dat jongeren hiervoor worden 

gestraft op lange termijn.  

Vanaf de leeftijd van 18 jaar moet er vaak een andere oplossing voor de hulpverlening in 

opname gevonden worden. Er wordt echter nog niet voldoende geanticipeerd op het feit dat 

de 17-jarige snel 18 jaar wordt, waardoor deze (zoals eerder aangehaald) soms ontslagen 

wordt uit de kinderGGZ zonder dat er een oplossing is voorzien in de volwassenGGZ. 

 

Quote hulpverlener 5: “Het is vooral de overgang van -18 naar +18 die bijzonder 

moeilijk loopt. Ik denk effectief dat dit ook te maken heeft met het wettelijke 

statuut. 18+ zijn staat gelijk aan zelf de verantwoordelijk dragen.” 
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Flexibiliteit als waardevolle troef 

Wanneer we luisteren naar verhalen van onze jongeren en hulpverleners en wat zij denken 

over flexibiliteit, kunnen we concluderen dat zij vinden dat dit over het algemeen meer 

nodig is op zowat alle domeinen: leeftijdsgrenzen, inclusiecriteria van organisaties, 

momenten waarop hulpverlening beschikbaar is, manieren van contact leggen met GGZ, 

bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de GGZ. Binnen deze domeinen zijn er al veel 

good practices (zie bereikbaarheid – aanspreekbaarheid – toegankelijkheid), maar deze 

mogen nog meer verspreid worden binnen de verschillende initiatieven. 

De flexibiliteit die nu geboden wordt binnen de GGZ, is erg afhankelijk van de organisatie 

waar de zorg geboden en georganiseerd wordt. Belangrijk is de flexibiliteit in leeftijd. Op dit 

moment is er een strikte scheiding tussen minderjarige en meerderjarige GGZ. Dit creëert 

meer barrières voor de al kwetsbare jongere. Zowel hulpverleners als jongeren zouden deze 

grens graag zien vervagen.  

Veel jongeren en hulpverleners halen aan dat er nog flexibiliteit mist in het kader van aanpak 

en criteria voor hulpverlening. Deze rigiditeit zorgt ervoor dat het gevoel leeft dat er in de 

GGZ een mentaliteit heerst van ‘hokjesdenken’. Een jongere wordt dan binnen een bepaald 

hokje geplaatst (op basis van leeftijd, problematiek, woonplaats…) en de jongere die binnen 

geen enkel hokje past, valt zo uit de boot.  

Quote jongere 12: “Het was vooral mijn leeftijd die maakte dat het misliep.” 

Quote jongere 13: “Als je 17 bent, is het een moeilijke leeftijd… Bij de 

kinderpsychiatrie mag je niet meer binnen omdat je te oud bent en bij de 

volwassenen mag je niet binnen omdat je te jong bent.” 
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Vooral (het gebrek aan) flexibiliteit van de uren waarbinnen de hulpverlening beschikbaar is, 

wordt vaak vermeld. Veel organisaties en hulpverleners houden vast aan 

kantooruren/schooluren, waardoor deze hulpverlening minder bereikbaar is. Tijdens school 

of werk (wat voor sommige jongeren echt broodnodig is), is er geen tijd om de hulpverlening 

te contacteren, maar buiten deze uren botsen zij op een gesloten deur. 

 

 

 

 

Residentieel versus ambulant: verschillen die worden aangehaald  

Bij zowel de hulpverleners als de jongeren leeft de gedachte dat zorg die ambulant wordt 

aangeboden soms intensiever (frequenter, individueler) is dan zorg die geboden wordt 

tijdens een opname in de GGZ. Dit brengt frustraties met zich mee bij de hulpverleners, 

maar ook angsten bij de jongeren om in opname te gaan: worden ze daar wel beter van? 

Voor jongeren in opname is er tevens een grote impact op het dagelijks leven. Ze worden uit 

de maatschappij getrokken en moeten hun gewoontes en dagelijks handelen helemaal 

omgooien. 

 

Quote hulpverlener 6: “Er zijn altijd ‘maartjes’ overal.” 

Quote hulpverlener 7: “En het lijkt wel, van zodra het in de geestelijke 

gezondheidszorg zit, dat iedereen heel erg op zoek is naar ‘mag die wel bij mij? Past 

die wel in mijn vakje? Hebben wij daar wel de middelen voor? Is het niet te zwaar? 

Welke diagnose heeft hij? Oei, met die diagnose kan je niet meer hier terecht’.” 

 

 

Quote hulpverlener 8: “Het zou ideaal zijn mocht de hulpverlening nog iets meer 

gericht zijn op wanneer jongeren kunnen en beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld op 

woensdagnamiddagen, iets meer richting de avond- of vooravonduren… Dat is nu 

niet zo, het is nogal op de kantooruren gericht.” 

 



  

 
 

Opinie van hulpverleners en jongeren over de begeleiding van 14-26 
jarigen met een kwetsbaarheid voor of een reeds aanwezige psychische 
problematiek 

Charlotte Defour 
Emilie Dierckx 
Joke Vandenbroucke 

23 

 

 

 

 

 

 

 

Beleid en organisatie van de GGZ 

Sommige hulpverleners geven aan dat het huidige politieke systeem, met snel 

opeenvolgende hervormingen, het moeilijk maakt om op lange termijn te plannen. Telkens 

zijn er andere regels, andere mogelijkheden, andere obstakels. Telkens moeten 

hulpverleners opnieuw beginnen, waardoor reeds bestaande initiatieven vergeten of 

verlaten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat er grote verschillen zijn tussen de ambulante en residentiële zorg is deels te wijten aan 

de politieke organisatie. Beiden vallen onder een andere bevoegdheid, waardoor een andere 

regelgeving geldt. 

Quote hulpverlener 9: “Soms lijkt het alsof wij [ambulant] qua traject intensievere 

zorg aanbieden dan wat er binnen een opname gebeurt. Sommige jongeren zeggen 

zelf ‘Nee, dan kom ik er nog slechter uit omdat ik binnen ga [in opname]’. En ja, 

soms durf ik dat geloven.”  

 

Quote jongere 14: “Ik kan nu nog studeren, ik kan werken nu, ik kan buiten mijn 

therapie nog een leven hebben. Wat eigenlijk niet het geval is in de voltijdse 

opname. Dan heb je geen leven meer, dan ben je echt uit de maatschappij gerukt.” 

 

Quote hulpverlener 10: “Telkens als er een nieuwe minister komt, komt die met zijn 

eigen plan en eigen visie. En dan wordt er weer vanalles overhoop gehaald of dan 

worden er weer nieuwe dingen opgezet, worden er nieuwe verwachtingen 

vastgelegd waardoor alle hulpverleningsdiensten zich weer daarnaar moeten gaan 

schikken. Ja, dat helpt allemaal niet. En dat geeft heel veel onzekerheid, je kan heel 

moeilijk op lange termijn denken. Misschien is dat wel de korte samenvatting van 

wat ik nu aan het zeggen ben: dat er op lange termijn duidelijkheid moet zijn rond 

visie – waar willen we naartoe, wat willen we aanbieden. Ook naar financiële 

middelen – dat niet constant zitten wijzigen, of dat er op dat vlak stabiliteit is zodat 

je een plan kan uitwerken.” 

Quote hulpverlener 11: “Ik weet niet of er altijd nood is aan nieuwe initiatieven. 

Misschien is het gewoon beter om de dingen die er bestaan te versterken.” 
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Participatie en kwaliteit van zorg 

Jongeren vinden het noodzakelijk om betrokken te worden bij de zorg die ze krijgen. Hierbij 

is het belangrijk dat ze enerzijds voldoende inbreng krijgen maar dat de hulpverlener 

anderzijds wel betrokken blijft om het plan realistisch te houden. Er moet een evenwicht 

gevonden worden tussen de verantwoordelijkheid en inspraak van de jongeren en de 

begeleiding die hulpverleners bieden. Jongeren hebben soms het gevoel door hulpverleners 

als kind behandeld te worden en dit gevoel vermindert wanneer ze meer inspraak krijgen en 

kunnen participeren in hun eigen zorgplan.  

Wanneer deze participatie van de jongeren aanwezig is, wordt er een hogere kwaliteit van 

zorg ervaren. De kwaliteit van zorg wordt als minder ervaren wanneer zorgcontinuïteit 

ontbreekt. Jongeren vinden het erg belangrijk dat hun hulpverlener echtheid uitstraalt en 

oprecht betrokken is. De band tussen de jongere en hulpverlener is van groot belang, 

wederzijds vertrouwen zorgt ervoor dat de therapie succesvol kan verlopen. 

 

 

 

 

In ons onderzoek gingen we niet op zoek naar een manier om de GGZ te organiseren, maar 

uit onze studie blijkt wel dat jongeren en hulpverleners graag gehoord zouden worden in dit 

debat. Participatie bij de organisatie kan grote stappen vooruit betekenen, omdat zij weten 

hoe het loopt in de praktijk. Tot slot lijkt het belangrijk dat er eerst gekeken wordt naar hoe 

het momenteel werkt vooraleer er veranderingen worden aangebracht. 

Quote jongere 15: “Luister niet met ‘ik moet luisteren’ maar met ‘ik wil luisteren’.” 

Quote jongere 16: “Als je je niet durft open te stellen om het vertrouwen te geven in 

andere mensen, dat ze je willen dragen, dat ze je willen helpen. Dan gaat het niet 

werken, dan kunnen ze bergen verschuiven voor je, dat doet niets omdat je hen het 

vertrouwen niet wil geven.” 
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Wel of niet op maat 

Zowel jongeren als hulpverleners zijn het erover eens dat iedereen op dezelfde manier 

behandelen niet werkt. Al is er eenzelfde diagnose, dan nog is er geen universele manier van 

aanpak. De zorg moet zoveel mogelijk op maat gemaakt zijn. Dit kan men bereiken door 

middel van continue feedback en evaluatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazorg en context 

De context van jongeren is erg belangrijk. De omgeving kan een grote rol spelen bij het 

aanmelden of signaleren van een jongere met een zorgnood. Men moet deze vraag naar 

hulp vanuit de omgeving steeds serieus nemen. Men moet de context niet alleen betrekken 

maar ook voldoende ondersteunen, dit op een holistische wijze. Na een opname komt de 

jongere terug in die context, waar dan vaak ook zaken in moeten worden aangepast.  

Quote hulpverlener 12: “Het is de hulpverlening die zich moet aanpassen aan de 

vragen die er zijn en niet andersom.” 

Quote jongere 18: “Kijk naar de mens die voor je zit en niet naar je boek en hoe het 

in je boek staat.” 

Quote jongere 17: “Ja het verschil is, als je een bepaalde botbreuk hebt, dan is de 

therapie zo, punt. Bij geestelijke gezondheidszorg is dat niet zo. Wat werkt voor A, 

werkt niet voor B.” 

 

Quote hulpverlener 13: “Hoe rijker en hoe diverser, hoe beter. Zodat mensen een 

beetje kunnen kiezen, zoals een schilderspalletje. Kunnen kiezen wat ze nodig 

hebben en vooral begeleid worden in wat zij nodig hebben. En het ene kan het 

andere aanvullen natuurlijk. Dus dat is keigoed. Sommige mensen zijn beter 

geholpen met een creatieve input, terwijl anderen eerder nood hebben aan 

gesprekstherapie.  Vaak zijn ze het meeste geholpen met een combinatie van 

beide.” 
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Niet alleen de jongere, maar ook de omgeving van de jongere heeft noden waar men oog 

voor moet hebben. Een ondersteunende context werkt protectief, een niet-ondersteunende 

context werkt ontwrichtend. De context moet jongeren zowel tijdens als na de behandeling 

bijstaan.  

 

 

 

Wat betreft het betrekken van de context ervaart men grote verschillen binnen de GGZ 

tussen -18-jarigen en +18-jarigen. Bij minderjarigen is het evidenter dat de ouders en context 

betrokken worden bij de hulpverlening terwijl dit minder gebeurt bij de volwassenGGZ. Het 

nut en de nood om de context te betrekken lijkt nochtans even groot. 

 

 

In de organisatie van nazorg is stapsgewijze re-integratie erg belangrijk. Tijdens een opname 

worden jongeren voor een groot deel weggehaald uit de maatschappij. Het is niet gunstig 

wanneer ze op het einde van een opname zeer abrupt terug in de maatschappij worden 

geplaatst. Men moet nazorg niet pas organiseren wanneer de opname op zijn einde loopt, 

dit moet veel eerder in gang gezet worden. Zo kan de nazorg op het moment van ontslag 

starten en is er een continuïteit van zorg. 

 

 

 

Quote hulpverlener 14: “Integraal, hiermee bedoel ik de hele context benaderen en 

op de verschillende vlakken inspelen. Zowel op psychisch vlak, sociaal vlak, 

financieel-economisch vlak… Omdat je deze niet uit elkaar kan trekken, als je 

psychisch welzijn wil benaderen, moet je alle factoren die meespelen ook bekijken.” 

 

 

Quote hulpverlener 15: “Context is ook belangrijk. De jongere die komt, die leeft 

niet in een vacuüm hé, die komt niet in zijn eentje in een luchtbel.” 

Quote hulpverlener 16: “[hulpverlener in ambulante setting over gebrek aan 

nazorg] Er is niets erger dan jongeren die uit opname komen en hier plots staan en 

niet voorbereid zijn op het leven in de maatschappij.” 
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Nulde lijn – leefomgeving 

Binnen de zorg voor jongeren speelt hun omgeving een cruciale rol. De leefwereld waarin zij 

zich bevinden is vaak uniek voor hun leeftijdscategorie waardoor er een aantal zaken zijn 

waarmee de hulpverlening rekening kan houden. Ten eerste bevindt de jongere zich vaak in 

een gezin. Ouders kunnen ondersteuning bieden aan hun kind om de stap tot zorgverlening 

te zetten. Evengoed is het mogelijk dat het de ouders zijn die de eerste stappen zetten, 

omdat zij vermoeden dat de jongere daar nood aan heeft. Zo kunnen ouders hun kind 

helpen bij het parcours dat het zal afleggen. Daarnaast kan het nodig zijn om de ouders bij te 

staan, ook voor hen is dit niet altijd een makkelijke situatie.  

 

 

 

 

Verder speelt ook de school een grote rol bij de aanpak binnen de GGZ. Zowel vanuit de 

jongeren als vanuit de hulpverleners komt naar voren dat dit een goed platform is om te 

werken aan preventie. Via zorgleerkrachten of een CLB medewerker kan de jongere de 

eerste keer zijn hulpvraag aanbrengen. Op deze manier wordt gewerkt aan preventie en 

vroeginterventie. We merken op dat er aan ons onderzoek bijna uitsluitend schoolgaande 

jongeren deelnamen, hierdoor kunnen we geen uitspraken doen over de context in de 

werksfeer.  

Tot slot brengt deze leeftijdsgroep veel tijd door op het internet. Nog te vaak worden er via 

sociale media beelden en boodschappen verspreid die een ideaalbeeld ophangen. Dit kan 

zorgen voor onrealistische verwachtingen bij jongeren. Toch zijn er steeds meer mensen die 

Quote jongere 19: “Mijn ouders vonden dat wel super boeiend om ervaringen te 

delen. ‘Oh mijn dochter is toch niet zo raar…’. Want zij zitten ook met heel veel 

schuldgevoelens bijvoorbeeld en dat heeft hen wel heel hard geholpen om daarmee 

om te gaan denk ik.” 
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openlijk praten over hun tocht binnen de GGZ en die positieve boodschappen meegeven. 

Hieruit halen jongeren steun en sterkte. Initiatieven en organisaties mogen zich nog meer 

profileren op sociale media (vb. Instagram pagina’s). Het begin is er, maar het mag nog 

verder uitbreiden. 

 

 

 

 

Eerste, tweede, derde lijn – hulpverleners 

Binnen de groep van hulpverleners is er veel diversiteit. Om alles vlot te laten lopen, zijn er 

volgens de jongeren een aantal personen die een kernrol kunnen spelen. Een goede huisarts 

lijkt belangrijk te zijn om zorgcontinuïteit te bewaren. Hij kan de sleutelfiguur spelen tussen 

organisaties en hulpverleners en helpt jongeren om het overzicht te bewaren. Verder wordt 

binnen de professionele zorgverlening zeer vaak een CGG aangehaald. Hiermee waren zowel 

positieve als negatieve ervaringen, dit was heel individueel verschillend.  

 

 

 

 

 

 

 

Quote jongere 20: “Je hebt heel veel jongeren die een Instagram account hebben 

waarop ze mentale problemen bespreekbaar maken. Dat vind ik echt top hé, want 

Instagram is soms zo het perfecte plaatje. Ik ben blij dat er ook mensen zijn die de 

realiteit tonen. Ik vind het goed dat dat bestaat. Openheid en taboe doorbreken, 

heel goed!” 

 

Quote jongere 21: “[over de verschillen tussen een CGG en de privésector] De 

privésector was meer betrokken had ik het gevoel. In het CGG zelf niet, daar vond ik 

dat niet. Dat was precies een boekje dat ze aan het aflezen zijn de hele tijd.” 

 

Quote hulpverlener 17: “Ik denk dat de mensen met de meest zware 

problematieken, vooral geholpen kunnen worden in de gesubsidieerde sector, in de 

CGG, waar mensen multidisciplinair begeleid kunnen worden. In de privé gaat dat in 

principe ook, maar het is een stuk moeilijker als iemand bij een psychiater in praktijk 

X gaat, een psycholoog in praktijk Y en een therapeut in praktijk Z.” 
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Tot slot zijn er nog de ervaringsdeskundigen, jongeren die zelf ervaring hebben als 

hulpvrager binnen de GGZ en nu andere jongeren helpen. Zij worden aangebracht als een 

meerwaarde binnen het team dat een jongere omringt.  

 

 

 

 

  

Quote jongere 22: “Ik zou het heel goed vinden als er meer ervaringsdeskundigen 

worden opgeleid. Ik voel dat ik vanuit mijn ervaring meer kan betekenen. En dat het 

ook gewoon echt veel voldoening geeft als jij iemand kan helpen zoals jij geholpen 

bent.” 
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Discussie 

Bespreking resultaten 

Transitieleeftijd 

In onze literatuurstudie halen we aan dat er een hiaat bestaat tussen kinderGGZ en 

volwassenGGZ(14). Op basis van getuigenissen van onze deelnemers, zien we bevestigd dat 

de overgang van kinder- naar volwassenGGZ niet van een leien dakje loopt. De overgang 

gebeurt bruusk, op de formele leeftijdsgrens van meerderjarigheid, dat vinden we ook terug 

in meerdere bronnen (15-17, 22-27). 

De transitie van kind zijn naar volwassen zijn is niet iets wat van de ene op de andere dag 

gebeurt. Het is een proces dat jaren in beslag neemt (15, 22-24). Jongeren en begeleiders die 

wij spraken, vinden dan ook dat er meer ruimte moet zijn voor het maken van fouten.  

Mede door de leeftijdsgrens komt de zorgcontinuïteit voor jongeren in het gedrang (20, 22, 

24, 27). (Zie continuïteit van zorg) Strikte leeftijdsgrenzen binnen de hulpverlening zorgen 

voor barrières voor jongeren om toegang te krijgen tot de hulp die zij op dat moment zo 

bikkelhard nodig hebben. Literatuur haalt aan dat deze strikte grenzen enkel nuttig zijn om 

structurele redenen binnen de organisatie (15).  

Ook de zorginhoud tussen kinder- en volwassenGGZ verschilt erg van elkaar. Onze 

deelnemers beschrijven dat ze van een bemoederende zorg naar een zorg gingen waarbij er 

plots veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht wordt. Jongeren hebben meer 

tijd nodig voor het aanleren van zelfmanagement. Ze voelen zich hier vaak nog niet klaar 

voor. De zorg die jongeren nodig hebben, moet meer aansluiten op hun leefwereld en 

ontwikkeling, dat weten ook de begeleiders die wij spraken (15, 16, 19-24, 26, 27). Niet elke 
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jongere voelt zich vanaf 18 jaar meteen op zijn gemak in de volwassenGGZ. Dit is trouwens 

niet enkel in België het geval (20). 

Algemeen is er nood aan meer GGZ-aanbod dat specifiek op de jongeren in transitieleeftijd 

(14-26 jaar) gericht is, dat wordt in ons onderzoek bevestigd (21-23, 25, 26). Er is ook nood 

aan specifiekere richtlijnen over de aanpak van transitie bij jongeren in de GGZ. Dit gebeurt 

momenteel slechts in twee landen in de Europese Unie: Denemarken en het Verenigd 

Koninkrijk (26). Opmerkelijk is dat uit literatuur blijkt dat in België aan deze nood 

onvoldoende tegemoet wordt gekomen (21). Er wordt in deze leeftijdscategorie gezien dat 

de noden aan zorg en de psychische kwetsbaarheid het grootst is, maar dat het gebruik en 

werkelijke aanbod van GGZ voor deze specifieke leeftijd zeer beperkt is (16, 19, 21, 24, 27, 

28). In onze literatuurstudie zien we dit als het hiaat tussen zorgaanbod en zorgbehoefte, 

wat ook wordt aangehaald door onze deelnemers.  

Momenteel is er een groot Europees onderzoek lopende, de milestone transition study. Dit 

onderzoek is specifiek gericht op jongeren in de transitieleeftijd die de overstap maken van 

kinderGGZ naar volwassenGGZ (20, 26, 29, 30). België neemt ook deel aan dit onderzoek. Dit 

onderzoek zal ongetwijfeld waardevolle informatie opleveren, aanvullend aan onze studie. 

Zorgcontinuïteit 

Jongeren in onze studie zeggen nood te hebben aan een centrale persoon die hen mee 

opvolgt tijdens hun transitieperiode, mede om de zorgcontinuïteit te helpen bewaken. Dit 

wordt volgens hen nog te weinig toegepast en is een echt gemis. Bronnen bevestigen dit en 

tonen aan dat de geschikte kennis of vaardigheden bij zorgverleners nog vaak ontbreekt om 

een goede zorgcontinuïteit te kunnen garanderen (15-17, 21, 24, 25, 29).  
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Ook doorverwijzen verloopt vaak stroef. Jongeren worden van het kastje naar de muur 

gestuurd – dat zeggen niet alleen zijzelf maar ook hun begeleiders. Niet alle verwezen 

jongeren komen effectief aan waar het de bedoeling is (17, 20). Onze jongeren en 

begeleiders geven aan dat een voorbereidend gesprek met een begeleider uit de instantie 

waarnaar verwezen wordt, een waardevolle troef kan zijn om zorgcontinuïteit te 

waarborgen. Dit is een aanbeveling die we terugvinden in andere onderzoeken (15-17, 20, 

21, 24-26, 29).  

Het maken van de transitie van de jongeren van kinder- naar volwassenGGZ moet goed 

worden voorbereid, gepland en gecoördineerd (19, 20, 24). Op die manier blijven kwetsbare 

jongeren beschermd, gezien falende transitieprocessen vaak een verergering van de 

psychische toestand van jongeren met zich meebrengen (19, 20). Jongeren die wij spraken 

geven dit ook aan: doordat transitie niet goed voorbereid is en er een hiaat bestaat tussen 

kinderGGZ en volwassenGGZ (zie transitieleeftijd), voelen zij zich in de steek gelaten en 

voelen zij aan dat het minder goed met hen gaat op veel levensvlakken. Het hulptraject van 

jongeren moet minder gefragmenteerd zijn. De Vlaamse regering heeft hiervoor een 

actieplan uitgewerkt, specifiek voor de maatschappelijk kwetsbare jongeren die snakken 

naar zorgcontinuïteit en zorgcoördinatie (24).  

Flexibiliteit en inclusiecriteria  

Door strenge inclusiecriteria worden verwijzingen niet altijd geaccepteerd. Dat blijkt uit 

meerdere bronnen en wordt in dit onderzoek bevestigd (16, 17, 20, 21, 24, 27). We merken 

dat er nood is aan meer flexibiliteit binnen de strenge toelatingsvoorwaarden, dit naast de 

eerder aangehaalde rigiditeit in leeftijdsgrenzen. Door labeling voelen jongeren zich in de 

kou gezet en ook begeleiders zien dit ‘hokjesdenken’ als een mechanisme waardoor veel 
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jongeren met zorgnoden uit de boot vallen. Jongeren met een zorgnood die over meerdere 

sectoren verspreid is (vb. depressieve jongere met een mentale beperking), hebben een 

grotere kans om verloren te lopen. Voor hen is een intersectorale aanpak van zorg 

noodzakelijk (24). 

Stigma en onwetendheid  

Onze deelnemers kaarten aan dat er veel taboe en stigma heerst in de huidige maatschappij, 

dit vormt een extra barrière om hulp te zoeken en is een goed gekend probleem (19, 20, 24). 

Jongeren in ons onderzoek geven aan dat er weinig transparantie is vanuit de GGZ naar het 

grote publiek toe. Dit maakt taboe en stigma alleen maar groter. Bovendien is het zo ook 

moeilijk te weten te komen wat er precies bestaat en hoe alles in zijn werk gaat. Opnieuw 

zijn zij niet de enigen die dit pijnpunt op tafel leggen (20, 23, 25).  

Communicatie tussen diensten onderling 

Vlotte onderlinge communicatie tussen diensten is niet evident. Jongeren en begeleiders 

voelen aan dat communicatie eerder beperkt is omwille van meerdere redenen (tijdsgebrek, 

complex zorglandschap, verschil in middelen…). Dit is een probleem waaraan niet enkel de 

jongeren in België ten prooi vallen (17, 19, 20, 23, 24). Het zorgt onder andere voor een 

gebrek aan informatieoverdracht en zorgcontinuïteit (zie eerder) (26). 

Participatie  

Bronnen vermelden dat jongeren en begeleiders zich niet voldoende gehoord voelen tijdens 

de periode van transitie (20, 26). In dit onderzoek komen verschillende meningen naar 

boven. Er zijn jongeren die dit beamen, maar er zijn ook jongeren en begeleiders die vinden 

dat er al wat mogelijkheden tot inspraak bestaan en dat er vaak geprobeerd wordt om zowel 

de jongere als de context te betrekken. Ook begeleiders vinden het belangrijk dat de context 
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betrokken wordt en inspraak heeft in het zorgtraject. Ook de literatuur haalt dit belang aan 

(15, 19, 23, 26). 

Jongeren in ons onderzoek halen frequent aan dat vooraleer zij het gevoel krijgen dat hun 

hulpvraag gehoord wordt, ze op extreme wijze uiting moesten geven aan hun psychisch 

onwel zijn. Een onderzoek bij jongeren uit het Verenigd Koninkrijk brengt diezelfde gedachte 

naar boven (16). De roep om hulp van een jongere moet al erg luid en duidelijk zijn vooraleer 

hij gehoord wordt.  

Vroegdetectie en vroeginterventie 

Door vroegdetectie en vroeginterventie kan de smalle ‘window of opportunity’ benut 

worden. Deze mening vindt heel wat steun in de literatuur (21, 24, 27). Ook kan de 

vertraging tussen het eerste contact en de eigenlijke behandeling op deze manier aangepakt 

worden (21, 25). 

Het gebrek aan concrete voorstellen terwijl veel knelpunten reeds lange tijd bekend zijn 

Ook ons onderzoek geeft geen concrete voorstellen tot verbetering. Wel hebben we ontdekt 

dat jongeren als ervaringsdeskundige en hun begeleiders zeker openstaan om deze zeer 

uitdagende taak samen met de beleidmakers van het land aan te gaan en hen hierin bij te 

staan. Identificeren wat nodig is, lijkt gemakkelijker dan toe te passen wat nodig is (19-21, 

23, 25, 26). In onze literatuurstudie komt dit reeds naar voren als een hiaat tussen beleid en 

praktijk.  

Versnippering zorglandschap 

Begeleiders die wij spraken, geven aan dat het zorglandschap erg moeilijk in elkaar zit. Mede 

door de verdeling der bevoegdheden in dit land komt deze versnippering tot stand. Het 
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vinden van een antwoord op de hulpvraag van de jongere wordt dan extra uitdagend (24). 

Dit is een probleem dat niet enkel in België terug te vinden is (25, 26). 

Ook leeft er de idee dat een eenduidig, overkoepelend plan van aanpak het landschap 

overzichtelijker en makkelijker werkbaar maakt. Sommige studies denken aan een Europese 

coördinatie van de GGZ voor jongeren (21, 26). Op dit moment is de organisatie van zorg 

immers zeer heterogeen binnen de Europese Unie (21). In Canada is een grote studie bezig 

om de nood te verkennen die bij jongeren leeft, om op basis daarvan een nationaal model te 

ontwikkelen voor de GGZ voor jongeren (25). Dit om de noden van jongeren centraal te 

stellen en aan hun behoefte te kunnen voldoen in het zorgaanbod, zoals in sommige studies 

expliciet gevraagd wordt (21). Deze visie strookt met het doel dat wij als onderzoekers van 

onze studie voor ogen hebben. 

Sterktes  

Dit onderzoek is een van de eerste aanzetten voor toekomstig onderzoek naar de GGZ voor 

jongeren in België. Een sterkte van deze studie is met andere woorden dat dit een 

pioniersonderzoek is voor de GGZ voor jongeren in België.  

Verder staan wij als onderzoekers wat betreft de leeftijdscategorie dicht bij de bevraagde 

jongeren. Naar aanleiding van de interviews en focusgroepen werd dit als positief punt 

aangehaald door de jongeren zelf. Zij vertelden zich zo meer te kunnen openstellen voor een 

eerlijk gesprek.  

Meer dan ooit is de GGZ voor jongeren een maatschappelijk relevant thema (zie inleiding) 

(1-5). Vandaar dat we grote interesse verwachten voor dit onderzoek. Op deze manier 

worden hopelijk veel mensen warm gemaakt om met de resultaten van deze studie aan de 
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slag te gaan. Ook waren veel mensen die wij contacteerden meteen geïnteresseerd in de 

resultaten van het onderzoek.  

Bij de deelnemers van deze studie leefde een positief gevoel over dit onderzoek. Zij vinden 

het allen zeer nuttig en waren blij dat zij hun eigen mening konden geven. Ze hopen allemaal 

vurig dat er zeker iets gedaan wordt met de resultaten en dat hun stem in de zorgverlening 

vergroot wordt.   

Door de professionele begeleiding vanuit het Vlaams Overlegplatform Geestelijke 

Gezondheid konden wij met de nodige expertise aan de slag om deelnemers warm te maken 

en de geschikte vragen op te stellen.  

Voor kwalitatief onderzoek was de steekproefgrootte ruim voldoende. We zijn erin geslaagd 

om zowel bij de bevraagde jongeren als bij de bevraagde hulpverleners saturatie van de data 

te bereiken.  

Zwaktes 

Wat een zwakte in dit onderzoek kan zijn, is dat wij als onderzoekers voor de start van de 

studie nog geen ervaring hadden in het afnemen van diepte-interviews en focusgroepen. We 

hebben dit opgevangen door eerst een oefen-focusgroep te houden met kennissen en het 

eerste interview af te nemen met een hulpverlener die we reeds kenden, vooraleer we aan 

de slag gingen met kwetsbare jongeren.  

Vooraf was ons doel om enkel jongeren en hulpverleners binnen de provincie Antwerpen te 

includeren. Om saturatie te bereiken binnen het tijdsverloop van de studie, werden 

uiteindelijk ook een aantal jongeren buiten de provincie Antwerpen geïncludeerd. 
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Onze manier van contact opnemen met mogelijke deelnemers kan invloed hebben op de 

bekomen resultaten. We hebben bijna uitsluitend connecties via het Vlaams 

Overlegplatform Geestelijke Gezondheid in ons onderzoek gebruikt, het zou dus kunnen dat 

er organisaties nooit de vraag hebben gekregen om deel te nemen aan ons onderzoek. Deze 

manier van werken is echter eigen aan kwalitatief exploratief onderzoek.  

Verder omvatte het onderzoek een ruim onderwerp. Daardoor kon er niet tijdens elk 

gesprek op ieder onderwerp even diep worden ingegaan. Ook was het voor jongeren in 

crisisopname soms uitdagend om hun mening te verwoorden. Mogelijks werden hun 

antwoorden erg gekleurd door hun toestand tijdens het onderzoek. Ook viel het op dat bij 

de jongeren met een zware problematiek veel bereidwilligheid bestond tot deelname, maar 

dat velen afhaakten op het moment van het gesprek omwille van ziekte of zich slecht voelen.  

We trachtten jongeren vanaf 14 tot en met 26 jaar te bevragen. In realiteit waren alle 

jongeren ouder dan 16 jaar. Twee deelnemers waren 27 jaar op het moment van het 

gesprek.  

Tenslotte merken wij op dat wij door opgelegde normen voor de lengte van dit artikel 

beperkt zijn in het weergeven van onze resultaten. Dit onderzoek bracht veel informatie op, 

veel meer dan in het beperkt aantal woorden aan de man kan worden gebracht. Wij 

trachten daarom nog een uitgebreidere versie te publiceren om op die manier al onze 

resultaten openbaar te maken. 
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Conclusie 

We zijn er in geslaagd om een ruime verkenning te doen van de ervaringen en behoeften van 

zowel jongeren als hulpverleners met betrekking tot de GGZ voor jongeren. 

Dit onderzoek is een van de eerste in zijn soort om de GGZ voor jongeren in België in kaart te 

brengen vanuit het standpunt van de jongeren en de hulpverleners zelf.  

In deze studie werd vooral verkend wat er nu speelt in de GGZ. Wij hopen hiermee de basis 

te leggen voor verder onderzoek naar mogelijke oplossingen voor de bestaande pijnpunten 

binnen de jongerenGGZ. Op die manier kunnen wij tegemoet komen aan de noden en 

behoeften van de talrijke kwetsbare jongeren in de huidige maatschappij. 
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Beste 

 

Wij zijn drie masterstudenten geneeskunde die in samenwerking met OGGPA1 een onderzoek voeren 

naar de begeleiding van jongeren van 14 tot en met 26 jaar met een kwetsbaarheid voor of een reeds 

aanwezige psychische problematiek.  

 

Aangezien niemand beter kan inschatten waar het goed en minder goed loopt dan de personen die er 

dagelijks mee in contact komen, willen wij de meningen en ervaringen van kwetsbare jongeren en hun 

begeleiders te weten komen. Op deze manier hopen wij aan te tonen waar het specifiek goed en 

minder goed gaat, zodat veranderingen doorgevoerd kunnen worden daar waar het echt telt.  

 

Gezien u in aanraking komt met deze kwetsbare jongeren, vinden wij uw blik op de begeleiding van 

deze jongeren van groot belang.  

Daarom willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan dit onderzoek.  

 

Concreet willen we graag een gesprek voeren over wat u ervaart in uw dagelijks contact met 

kwetsbare jongeren. Verder zouden we willen vragen hoe u best denkt deze jongeren te kunnen 

bereiken, hoe hun begeleiding er idealiter zou uitzien, voor welke uitdagingen u nu in de praktijk komt 

te staan… Op het einde van het gesprek krijgt u uiteraard de kans om zelf nog zaken aan bod te laten 

komen als die nog niet besproken werden. We schatten dat dit gesprek ongeveer een half tot 

anderhalf uur zal duren (afhankelijk van de vorm van het gesprek, zie verder).  

De gesprekken zullen worden opgenomen. Dit audiomateriaal zal uitsluitend gebruikt worden om ons 

onderzoek te verwerken en persoonlijke gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden. Na afloop 

van het onderzoek (oktober 2020) worden alle gegevens verwijderd. 

 

Voor het geval u interesse heeft om deel te nemen aan het onderzoek, zullen we even schetsen hoe 

dit precies zal verlopen. 

 

Allereerst zal er na het overlopen van de informatiebrief en de kans om vragen te stellen, gevraagd 

worden een toestemmingsformulier te ondertekenen. Als u dit doet, geeft u te kennen: dat u alle 

informatie gekregen heeft die u wenste, dat al uw vragen naar tevredenheid beantwoord zijn, dat u 

weet dat de gesprekken zullen opgenomen worden, dat u vrijwillig deelneemt aan het onderzoek en 

dat u weet dat u op elk moment uw deelname aan het onderzoek kan stopzetten.  

 

Vervolgens zal er gevraagd worden een kleine vragenlijst in te vullen. Hierin worden een aantal 

persoonlijke kenmerken van u bevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend voor ons onderzoek 

gebruikt en worden niet openbaar gemaakt.  

 

Dan is het tijd om het eigenlijke gesprek te voeren. Dit kan op twee verschillende manieren. 

 

Voor personen die zich comfortabel voelen om in groep te spreken (en als de agenda dit toelaat), 

organiseren we groepsgesprekken. Dan zitten we met een 6-tal personen samen die allen ervaring 

hebben met de begeleiding van kwetsbare jongeren, iemand van ons die het gesprek leidt en iemand 

die ervoor zorgt dat praktisch alles vlot loopt. 

Eerst en vooral zal er een kleine inleiding gegeven worden. Er wordt uitgelegd hoe het allemaal zal 

verlopen en er worden een aantal afspraken gemaakt om alles vlot te laten lopen. U krijgt de kans om 

nog vragen te stellen en vervolgens zal er een kleine kennismaking plaatsvinden.  

Daarna gaan we van start met het gesprek. De persoon die het gesprek leidt, zal telkens een paar 

vragen stellen waarop iedereen de kans krijgt om te antwoorden.  

 

1 OGGPA = Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen 
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Als alle vragen gesteld zijn, krijgt u de kans om nog enkele zaken toe te voegen als die nog niet aan 

bod kwamen. Op het einde evalueren we het verloop van het gesprek.  

Verder zal er nog een kaartje meegegeven worden zodat u iemand kan contacteren voor het geval u 

vragen, bedenkingen, opmerkingen of suggesties zou hebben na uw deelname aan het onderzoek. U 

krijgt ook de gelegenheid om een mailadres op te geven zodat u de resultaten kan bekijken als het 

onderzoek afgerond is (let wel, dit zal ten vroegste in juni 2020 zijn). 

Een groepsgesprek duurt naar schatting ongeveer anderhalf uur. 

 

Voor personen die liever een één-op-één gesprek wensen (of als de agenda een groepsgesprek niet 

toelaat), organiseren we een interview. Hierbij zal u samenzitten met iemand van ons om uw 

ervaringen te delen.  

Ook hier wordt eerst een kleine inleiding gegeven waarin het verloop geschetst wordt en u een kans 

krijgt om vragen te stellen. Daarna worden u enkele vragen gesteld en krijgt u de kans na die vragen 

zelf nog toevoegingen te doen. Verder zal er gevraagd worden hoe u het gesprek ervaren heeft.  

U krijgt een kaartje mee zodat u iemand kan contacteren als u vragen, bedenkingen, opmerkingen of 

suggesties heeft na uw deelname aan het onderzoek. U kan uw gegevens achterlaten als u graag 

bericht krijgt met de resultaten van het onderzoek (ten vroegste in juni 2020).  

Een interview duurt naar schatting ongeveer een half uur.  

 

Als u na het lezen van deze informatie wil deelnemen aan ons onderzoek, kan u bijgevoegd 

toestemmingsformulier invullen en mailen naar masterproefggzjongeren@gmail.com. 

 

Er is geen financiële vergoeding voorzien voor deelnemers van deze studie.  

 

Bij vragen of opmerkingen, aarzel niet en neem contact met ons op via 

masterproefggzjongeren@gmail.com. 

 

Wij danken u alvast voor uw interesse en uw inzet.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Charlotte Defour 

Emilie Dierckx 

Joke Vandenbroucke  

 

Contactpersoon OGGPA: Griet Vercaeren

mailto:masterproefggzjongeren@gmail.com
mailto:masterproefggzjongeren@gmail.com
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Beste 

 

Veel jongeren krijgen het op een bepaald moment moeilijk. Soms hebben ze in deze periode nood 

aan iets of iemand om hen erdoor te helpen, om hen te begeleiden en om hen bij te staan. Het is niet 

gemakkelijk om zomaar dat iets of die iemand te vinden. En zelfs als je het gevonden hebt, kunnen er 

nog uitdagingen de kop op steken.  

 

Misschien herken jij jezelf hier wel in. Misschien ook helemaal niet. Wij willen in ieder geval graag jouw 

verhaal en jouw ervaringen horen. Er is immers niemand die beter weet wat er nodig is als het moeilijk 

gaat.  

Wij zijn drie masterstudenten geneeskunde die in samenwerking met OGGPA1 een onderzoek voeren 

naar hoe jongeren tussen 14 en 26 jaar begeleid worden wanneer ze het moeilijk hebben. We willen 

te weten komen waar het goed en waar het minder goed loopt. Op die manier proberen we ervoor te 

zorgen dat jongeren die het moeilijk hebben, net datgene vinden waar ze op dat moment nood aan 

hebben.  

 

Concreet willen we graag een gesprek voeren over wat je ervaren hebt toen je het moeilijk had en 

begeleiding zocht. Verder zouden we willen vragen bij wie je steun vond, waar je terecht kon en hoe je 

daar terecht gekomen bent, wat je goed en minder goed vond aan de manier waarop je begeleid 

werd, hoe jij zelf denkt dat het beter kan… Op het einde van het gesprek krijg je uiteraard de kans om 

zelf nog zaken aan bod te laten komen als die nog niet besproken werden. Een gesprek duurt een half 

tot anderhalf uur (afhankelijk van de vorm van het gesprek, zie verder).  

De gesprekken zullen worden opgenomen. Dit audiomateriaal zal uitsluitend gebruikt worden om ons 

onderzoek te verwerken en persoonlijke gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden. Na afloop 

van het onderzoek (oktober 2020) worden alle gegevens verwijderd.  

 

Voor het geval dat je interesse hebt om deel te nemen aan het onderzoek, zullen we even schetsen 

hoe dit onderzoek precies zal verlopen.  

 

Allereerst zal er na het overlopen van de informatiebrief en de kans om vragen te stellen, gevraagd 

worden een toestemmingsformulier te ondertekenen. Als je dit doet, geef je te kennen: dat je alle 

informatie gekregen hebt die je wenste, dat al je vragen naar tevredenheid beantwoord zijn, dat je 

weet dat de gespreken zullen worden opgenomen, dat je vrijwillig deelneemt aan het onderzoek en 

dat je weet dat je op elk moment je deelname aan het onderzoek kan stopzetten, zonder dat dit 

gevolgen heeft voor eventuele begeleiding na het onderzoek. 

   

Vervolgens zal er gevraagd worden een kleine vragenlijst in te vullen. Hierin worden een aantal 

persoonlijke kenmerken van je bevraagd. Deze gegevens worden uitsluitend voor ons onderzoek 

gebruikt en worden niet openbaar gemaakt. 

 

Dan is het tijd om het eigenlijke gesprek te voeren. Dit kan op twee verschillende manieren. 

 

Voor jongeren die zich comfortabel voelen om er in groep over te praten, organiseren we 

groepsgesprekken. Dan zitten we met een 6-tal jongeren samen, iemand van ons die het gesprek 

leidt, iemand die ervoor zorgt dat praktisch alles vlot loopt en een persoon die jullie kennen als 

begeleider en bij wie jullie zich goed en vertrouwd voelen.  

Eerst en vooral zal er een kleine inleiding gegeven worden. Er wordt uitgelegd hoe het allemaal zal 

verlopen en er worden een aantal afspraken gemaakt om alles vlot te laten lopen. Je krijgt de kans om 

nog vragen te stellen en vervolgens zal er een kleine kennismaking plaatsvinden.  

 

1
OGGPA = Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Provincie Antwerpen 
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Daarna gaan we van start met het gesprek. De persoon die het gesprek leidt, zal telkens een paar 

vragen stellen waarop iedereen de kans krijgt om te antwoorden. Als alle vragen gesteld zijn, krijg je 

de kans om nog enkele zaken toe te voegen als die nog niet aan bod kwamen. Op het einde 

evalueren we het verloop van het gesprek.  

Verder zal er nog een kaartje meegegeven worden zodat je iemand kan contacteren voor het geval je 

met vragen of opmerkingen zou zitten na je deelname aan het onderzoek. Je krijgt ook de 

gelegenheid om een mailadres op te geven zodat je de resultaten kan bekijken als het onderzoek 

afgerond is (let wel, dit zal ten vroegste in juni 2020 zijn). 

Een groepsgesprek duurt naar schatting ongeveer anderhalf uur. 

 

Voor jongeren die liever een één-op-één gesprek verkiezen, organiseren we een interview. Hierbij zal 

je samen zitten met iemand van ons om jouw ervaringen te delen. Indien je dit wenst, kan hierbij ook 

een begeleider die je al kent aanwezig zijn.  

Ook hier wordt eerst een kleine inleiding gegeven, waarin het verloop geschetst wordt en je de kans 

krijgt om vragen te stellen. Daarna worden je enkele vragen gesteld en krijg je de kans om na die 

vragen zelf nog toevoegingen te doen. Verder zal er gevraagd worden hoe je het gesprek ervaren 

hebt.  

Je krijgt een kaartje mee zodat je iemand kan contacteren als je met vragen of opmerkingen zit na je 

deelname aan het onderzoek. Je kan je gegevens achterlaten als je graag bericht krijgt met de 

resultaten van het onderzoek (ten vroegste in juni 2020).  

Een interview duurt naar schatting ongeveer een half uur. 

 

Als je na het lezen van deze informatie wil deelnemen aan ons onderzoek, kan je bijgevoegd 

toestemmingsformulier invullen. Het ingevulde formulier kan aan ons worden bezorgd of worden 

afgegeven aan de begeleider of persoon die je deze informatiebrief overhandigde. 

 

Als dank voor jullie deelname aan het onderzoek voorzien we voor elke deelnemer een cadeaukaart 

van Carrefour ter waarde van €25. Bij Carrefour kan deze kaart eventueel ook nog ingeruild worden 

voor andere kaarten (bijvoorbeeld H&M, Spotify, I-tunes…). 

 

Bij vragen of opmerkingen, aarzel niet en neem contact met ons op via 

masterproefggzjongeren@gmail.com.  

 

 

Wij danken je alvast voor je interesse en inzet. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Charlotte Defour 

Emilie Dierckx 

Joke Vandenbroucke  

 

Contactpersoon OGGPA: Griet Vercaeren

mailto:masterproefggzjongeren@gmail.com
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1. Kenmerken deelnemers 

Deze vragen worden voor de start van de focusgroep door de hulpverlener op papier beantwoord. De 
deelnemer krijgt op dat moment ook een naam etiket. 

- Wat is uw geboortedatum? 

- Wat is uw geslacht? (m/v/x) 

- Wat is uw huidige functie? … 

- Wat heeft u gestudeerd? … 

- Heeft u extra cursussen gevolgd die relevant zijn voor de doelgroep kwetsbare jongeren? Zo 

ja, welke? … 

2. Inleiding 

“Goedendag iedereen. Dankjewel om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik ben [naam] en ben student geneeskunde 
aan de Universiteit Antwerpen. Ik leid vandaag het gesprek. [naam] is (…) en zal ervoor zorgen dat het gesprek 
vlot verloopt. Vandaag willen we jullie ervaringen en ideeën horen over de begeleiding van jongeren met een 
psychische kwetsbaarheid en de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. Ik zal nu even overlopen hoe dit 
gesprek praktisch zal verlopen.  

Het gesprek zal ongeveer anderhalf uur duren. We hebben een aantal open vragen voor jullie voorbereid, 
waarover we graag jullie mening horen. Dit gesprek gaat over jullie persoonlijke ervaringen, er zijn dus geen 
juiste of foute antwoorden. Alle verhalen zijn voor ons van belang.  

Zoals jullie weten, wordt er een geluidsopname gemaakt van dit gesprek. Deze gegevens zullen we gebruiken bij 
de verdere uitwerking van ons onderzoek. Jullie persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt, alles 
blijft anoniem. 

Om het gesprek op een aangename manier te laten verlopen, maken we een aantal afspraken. We vinden het 
belangrijk dat iedereen elkaars mening respecteert. We onderbreken de persoon die aan het woord is niet. Jullie 
mogen uiteraard wel inpikken op uitspraken van anderen. We verwachten dat iedereen discreet zal omgaan 
met wat men in dit gesprek zal horen. Om niet afgeleid te worden, vragen we iedereen om zijn gsm uit te 
schakelen.  

Als er nog vragen zijn, mogen jullie die nu stellen. 

Om kennis te maken met elkaar, zullen we beginnen met een namenronde. “ 

3. Vragenprotocol 

We beginnen met een open algemene vraag waarop de hulpverleners kunnen antwoorden. Wij pikken dan in 
op hun antwoorden met aanvullende vragen. Hieronder staat een leidraad met vragen waarop we zeker een 
antwoord willen krijgen. 

Inleiding: 

“Op welke manier komt u in contact met jongeren die in de problemen zitten?” 

 “Is dit uw dagelijkse werk of doet u dit buiten uw werkuren?”  

“Hoe lang zit u al deze branche?” 

 “Kunt u kort schetsen hoe een dag bij u eruitziet?” 

Inhoudelijk: 

“Wat vindt u goed of minder goed aan de manier waarop u jongeren kunt begeleiden?” “Zijn er volgens u 
andere manieren waarop de jongeren beter begeleid kunnen worden?” 

- Bereikbaarheid 
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o In tijd en ruimte 

- Aanspreekbaarheid 

o De stap zetten 

- Inhoudelijk 

o Waaruit bestaat de hulp (vb. gesprek, creatief…) 

- Manier van contact 

o Vb. Anoniem, internet, telefoon, groepsgesprek, individueel… 

- Tijdsverloop 

o Eenmalig, sporadisch, vast moment, crisismoment… 

- Resultaat 

o Wat is het doel en wat wordt er bereikt 

- Betrokkenheid/eigen input 

- Betrokkenheid context (familie, vrienden…)  

- Samenwerkingen met andere hulpverleners 

- Samenwerking met andere organisaties 
 

“Zijn er zaken die maken dat u het gevoel heeft dat u uw werk minder goed kan uitvoeren dan u zou 
willen/kunnnen? Zo ja, waarom? (indien geen respons, geven we een aantal voorbeelden: tijdsdruk, beperkte 
financiële middelen, prestatiegericht loon…) 

“Wat denkt u dat de noden en hulpvragen zijn van jongeren en hoe komt men hier best aan 

tegemoet?” 

 “Wat heeft u als hulpverlener nodig om deze hulp te kunnen bieden?” 
Andere: 

 “Wat vindt u over het moment waarop de hulp meestal wordt aangeboden aan de jongeren? Is dit te vroeg, op 
tijd of eerder te laat?” 

“Wat vindt u over de huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren? 

 “Van waaruit vindt u dat de zorg/begeleiding georganiseerd moet worden?” (Indien geen respons volgt, geven 
we een aantal voorbeelden: overheid, provincie, school, huisarts…) 

“Welke rol wilt u als hulpverlener spelen in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor 
jongeren?”  

Vindt u het belangrijk dat uw mening wordt gehoord om aan de hand daarvan de zorg te organiseren? 
Zo ja, waarom? 

Slotvraag: 

“Wilt u graag iets zeggen dat nog niet aan bod is gekomen vandaag?” 

4. Afronden 

“Wat vonden jullie van het gesprek?” 

 “Als jullie na dit gesprek nog vragen, bedenkingen of opmerkingen hebben, kunnen jullie ons steeds 
contacteren op volgend emailadres: masterproefggzjongeren@gmail.com .” 

Als de deelnemers dit wensen, kunnen ze hun gegevens nu achterlaten. We sturen hen de resultaten van het 
onderzoek dan door. We vermelden dat dit nog een tijdje zal duren, ten vroegste in juni 2020.

mailto:masterproefggzjongeren@gmail.com
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1. Kenmerken deelnemers 

Deze vragen worden voor de start van de focusgroep door de hulpverlener op papier beantwoord. De 
deelnemer krijgt op dat moment ook een naam etiket. 

- Wat is uw geboortedatum? 

- Wat is uw geslacht? (m/v/x) 

- Wat is uw huidige functie? … 

- Wat heeft u gestudeerd? … 

- Heeft u extra cursussen gevolgd die relevant zijn voor de doelgroep kwetsbare jongeren? Zo 

ja, welke? … 

2. Inleiding 

“Goedendag. Dankjewel om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik ben [naam] en ben student geneeskunde aan de 
Universiteit Antwerpen. Vandaag willen we uw ervaringen en ideeën horen over de begeleiding van jongeren 
met een psychische kwetsbaarheid en de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. Ik zal nu even overlopen 
hoe dit gesprek praktisch zal verlopen.  

Het gesprek zal ongeveer een half uur duren. We hebben een aantal open vragen voor u voorbereid, waarover 
we graag uw mening horen. Dit gesprek gaat over uw persoonlijke ervaringen, er zijn dus geen juiste of foute 
antwoorden. Alle verhalen zijn voor ons van belang.  

Zoals u weet, wordt er een geluidsopname gemaakt van dit gesprek. Deze gegevens zullen we gebruiken bij de 
verdere uitwerking van ons onderzoek. Uw persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt, alles blijft 
anoniem. 

Om de opname niet te verstoren, vragen we om uw gsm uit te schakelen.  

Als u nog vragen hebt voor we beginnen, mag u ze nu stellen. 

3. Vragenprotocol 

We beginnen met een open algemene vraag waarop de hulpverlener kan antwoorden. Wij pikken dan in op 
zijn/haar antwoorden met aanvullende vragen. Hieronder staat een leidraad met vragen waarop we zeker een 
antwoord willen krijgen. 

Inleiding: 

“Op welke manier komt u in contact met jongeren die in de problemen zitten?” 

 “Is dit uw dagelijkse werk of doet u dit buiten uw werkuren?”  

“Hoe lang zit u al deze branche?” 

 “Kunt u kort schetsen hoe een dag bij u eruitziet?” 

Inhoudelijk: 

“Wat vindt u goed of minder goed aan de manier waarop u jongeren kunt begeleiden?” “Zijn er volgens u 
andere manieren waarop de jongeren beter begeleid kunnen worden?” 

- Bereikbaarheid 

o In tijd en ruimte 

- Aanspreekbaarheid 

o De stap zetten 

- Inhoudelijk 

o Waaruit bestaat de hulp (vb. gesprek, creatief…) 

- Manier van contact 
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o Vb. Anoniem, internet, telefoon, groepsgesprek, individueel… 

- Tijdsverloop 

o Eenmalig, sporadisch, vast moment, crisismoment… 

- Resultaat 

o Wat is het doel en wat wordt er bereikt 

- Betrokkenheid/eigen input 

- Betrokkenheid context (familie, vrienden…)  

- Samenwerkingen met andere hulpverleners 

- Samenwerking met andere organisaties 
 

“Zijn er zaken die maken dat u het gevoel heeft dat u uw werk minder goed kan uitvoeren dan u zou 
willen/kunnnen? Zo ja, waarom? (indien geen respons, geven we een aantal voorbeelden: tijdsdruk, beperkte 
financiële middelen, prestatiegericht loon…) 

“Wat denkt u dat de noden en hulpvragen zijn van jongeren en hoe komt men hier best aan 

tegemoet?” 

 “Wat heeft u als hulpverlener nodig om deze hulp te kunnen bieden?” 
Andere: 

“Wat vindt u over het moment waarop de hulp meestal wordt aangeboden aan de jongeren? Is dit te vroeg, op 
tijd of eerder te laat?” 

“Wat vindt u over de huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren? 

 “Van waaruit vindt u dat de zorg/begeleiding georganiseerd moet worden?” (Indien geen respons volgt, geven 
we een aantal voorbeelden: overheid, provincie, school, huisarts…) 

“Welke rol wilt u als hulpverlener spelen in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor 
jongeren?”  

Vindt u het belangrijk dat uw mening wordt gehoord om aan de hand daarvan de zorg te organiseren? 
Zo ja, waarom? 

Slotvraag: 

“Wilt u graag iets zeggen dat nog niet aan bod is gekomen vandaag?” 

4. Afronden 

“Wat vond u van het gesprek?” 

 “Als je na dit gesprek met vragen of opmerkingen zit, kunt u ons contacteren op volgend emailadres: 
masterproefggzjongeren@gmail.com .” 

Als de deelnemer dit wenst, kan hij zijn gegevens nu achterlaten. We sturen hem/haar de resultaten van het 
onderzoek dan door. We vermelden dat dit nog een tijdje zal duren, ten vroegste in juni 2020.

mailto:masterproefggzjongeren@gmail.com
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1. Kenmerken deelnemers 

Deze vragen worden voor de start van de focusgroep door de jongeren op papier beantwoord. De deelnemer 
krijgt op dat moment ook een naam etiket. 

- Wat is je geboortedatum? 

- Wat is je geslacht? (m/v/x) 

- Ben je 

o Student 

o Werkende 

o Andere(vb. werkstudent, werkloos…):  … 

- Wat is je hoogst behaalde diploma? 

o Lager onderwijs 

o 1e graad secundair onderwijs 

o 2e graad secundair onderwijs 

o 3e graad secundair onderwijs 

o Professionele bachelor 

o Academische bachelor 

o Master 

o Andere: … 

- Wat is je huidige thuissituatie? 

o Inwonend bij ouder(s)/voogd 

o Alleenwonend 

▪ Met kinderen 

o Samenwonend 

▪ Met partner 

• Met kinderen 

▪ Met vrienden 

• Één of meerdere 

o Begeleid zelfstandig wonen 

o Instelling/tehuis 

o Opname 

o Andere 

- Heb je reeds eerder professionele begeleiding gehad tijdens een moeilijke periode? 

o Ja 

o Nee 

- Ben je al eerder in opname geweest? 

o Ja  

▪ Hoe lang? Hoe vaak? 

o Nee 

2. Inleiding 

“Goedendag iedereen. Dankjewel om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik ben [naam] en ben student geneeskunde 
aan de Universiteit Antwerpen. Ik leid vandaag het gesprek. [naam] is (…) en zal ervoor zorgen dat het gesprek 
vlot verloopt. Indien van toepassing: Zoals afgesproken is jullie begeleider [naam] aanwezig, je mag hem/haar 
altijd aanspreken tijdens het gesprek. Wij willen graag meer weten over de ervaringen van jongeren die het 
soms moeilijk hebben. Ik zal nu even overlopen hoe dit gesprek praktisch zal verlopen.  
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Het gesprek zal ongeveer anderhalf uur duren. We hebben een aantal open vragen voor jullie voorbereid, 
waarover we graag jullie mening horen. Dit gesprek gaat over jullie persoonlijke ervaringen, er zijn dus geen 
juiste of foute antwoorden. Alle verhalen zijn voor ons van belang.  

Zoals jullie weten, wordt er een geluidsopname gemaakt van dit gesprek. Deze gegevens zullen we gebruiken bij 
de verdere uitwerking van ons onderzoek. Jullie persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt, alles 
blijft anoniem. 

Om het gesprek op een aangename manier te laten verlopen, maken we een aantal afspraken. We vinden het 
belangrijk dat iedereen elkaars mening respecteert. We onderbreken de persoon die aan het woord is niet. Je 
mag uiteraard wel inpikken op uitspraken van anderen. We verwachten dat iedereen discreet zal omgaan met 
wat men in dit gesprek zal horen. Om niet afgeleid te worden, vragen we iedereen om zijn gsm uit te schakelen.  

Als er nog vragen zijn, mogen jullie die nu stellen. 

Om kennis te maken met elkaar, zullen we beginnen met een namenronde. “ 

3. Vragenprotocol 

We beginnen met een open algemene vraag waarop de jongeren kunnen antwoorden. Wij pikken dan in op 
hun antwoorden met aanvullende vragen. Als een jongere wil praten over zijn/haar problemen/geschiedenis, 
zullen we dit niet uit de weg gaan. Persoonlijke problemen worden niet specifiek bevraagd maar zijn zeker geen 
taboe tijdens de focusgroep. Daarnaast zullen we ook aandacht hebben voor de non-verbale communicatie. 
Hieronder staat een leidraad met vragen waarop we zeker een antwoord willen krijgen. 

Inleiding:  

“Hoe kunnen volgens jou jongeren die het moeilijk hebben beter de weg vinden naar juiste begeleiding?” 

“Hoe kan volgens jou hulp vragen makkelijker gemaakt worden voor jongeren die het moeilijk hebben?” 

- Stap durven zetten 

- Voorbeeld anoniemer? 

- Serieus nemen 
“Waar kan volgens jou best eerste hulp geboden worden voor jongeren die het moeilijk hebben?” 

- Beschikbaarheid: leefomgeving, school, werk, vrije tijd 
Inhoudelijk:  

“Wat denk jij dat jongeren goed en minder goed vinden aan de manier waarop ze begeleid worden?” “Zijn er 
volgens jou manieren waarop jongeren die het moeilijk hebben beter geholpen kunnen worden? Zo ja, welke?” 

- Bereikbaarheid 

o In tijd en ruimte 

- Aanspreekbaarheid 

o De stap zetten 

- Inhoudelijk 

o Waaruit bestaat de hulp (vb. gesprek, creatief…) 

- Manier van contact 

o Vb. Anoniem, internet, telefoon, groepsgesprek, individueel… 

- Tijdsverloop 

o Eenmalig, sporadisch, vast moment, crisismoment… 

- Resultaat 

o Wat is het doel en wat wordt er bereikt 

- Betrokkenheid/eigen input 
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 “Welke middelen kunnen volgens jou worden ingezet om hulp te zoeken en te krijgen voor jongeren die het 
moeilijk hebben?” 

- App 

- Online  
 “Welke hulpvraag of nood aan hulp denk jij dat jongeren hebben?” 

 “Welke hulp kan je hier dan bieden?” 

Andere: 

“Van waaruit vind jij dat de zorg/begeleiding georganiseerd moet worden?” (indien geen respons volgt, geven 
we een aantal voorbeelden: overheid, provincie, school, huisarts…) 

 Welke rol geven jullie jullie zelf als persoon met ervaring bij de organisatie van zorg?  

Vinden jullie het belangrijk dat jullie mening wordt gehoord om aan de hand daarvan de zorg te 
organiseren? 

 “Heb je goede raad voor jongeren die hetzelfde meemaken als jij?” 

Slotvraag: 

“Wil je graag iets zeggen dat nog niet aan bod is gekomen vandaag?” 

4. Afronden 

“Wat vonden jullie van het gesprek?” 

“Hoe voelen jullie je nu na het gesprek?” 

“Als jullie na dit gesprek met vragen of opmerkingen zitten, kunnen jullie contact opnemen met OGGPA of met 
jullie begeleider [wordt vooraf afgesproken met de desbetreffende instantie]. We zullen jullie die gegevens nog 
meegeven.”  

Als de deelnemers dit wensen, kunnen ze hun gegevens nu achterlaten. We sturen hen de resultaten van het 
onderzoek dan door. We vermelden dat dit nog een tijdje zal duren, ten vroegste in juni 2020.
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1. Kenmerken deelnemer 

Deze vragen worden voor de start van het interview door de jongere op papier beantwoord.  

- Wat is je geboortedatum? 

- Wat is je geslacht? (m/v/x) 

- Ben je 

o Student 

o Werkende 

o Andere(vb. werkstudent, werkloos…):  … 

- Wat is je hoogst behaalde diploma? 

o Lager onderwijs 

o 1e graad secundair onderwijs 

o 2e graad secundair onderwijs 

o 3e graad secundair onderwijs 

o Professionele bachelor 

o Academische bachelor 

o Master 

o Andere: … 

- Wat is je huidige thuissituatie? 

o Inwonend bij ouder(s)/voogd 

o Alleenwonend 

▪ Met kinderen 

o Samenwonend 

▪ Met partner 

• Met kinderen 

▪ Met vrienden 

• Één of meerdere 

o Begeleid zelfstandig wonen 

o Instelling/tehuis 

o Opname 

o Andere 

- Heb je reeds eerder professionele begeleiding gehad tijdens een moeilijke periode? 

o Ja 

o Nee 

- Ben je al eerder in opname geweest? 

o Ja  

▪ Hoe lang? Hoe vaak? 

o Nee 

2. Inleiding 
 
 “Goedendag [naam van de deelnemer]. Dankjewel om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik ben [naam] en ben 
student geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Indien van toepassing: Zoals afgesproken is je begeleider 
[naam] aanwezig, je mag hem/haar altijd aanspreken tijdens het gesprek. Wij willen graag meer weten over 
jouw ervaringen toen je het moeilijk had. Ik zal nu even overlopen hoe dit gesprek praktisch zal verlopen.  

Het gesprek zal ongeveer een half uur duren. We hebben een aantal open vragen voor je voorbereid, waarover 
we graag je mening horen. Dit gesprek gaat over je persoonlijke ervaringen, er zijn dus geen juiste of foute 
antwoorden. Alle verhalen zijn voor ons van belang.  
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Zoals je weet, wordt er een geluidsopname gemaakt van dit gesprek. Deze gegevens zullen we gebruiken bij de 
verdere uitwerking van ons onderzoek. Je persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt, alles blijft 
anoniem. Om de opname niet te verstoren, vraag ik je om je gsm nu uit te schakelen.  

Als er nog vragen zijn, mag je die nu stellen.“ 

3. Vragenprotocol 

We beginnen met een open algemene vraag waarop de jongere kan antwoorden. Wij pikken dan in op hun 
antwoord met aanvullende vragen. Hieronder staat een leidraad met vragen waarop we zeker een antwoord 
willen krijgen. 

Inleiding:  

“Hoe kunnen volgens jou jongeren die het moeilijk hebben beter de weg vinden naar juiste begeleiding?” 

“Hoe kan volgens jou hulp vragen makkelijker gemaakt worden voor jongeren die het moeilijk hebben?” 

- Stap durven zetten 

- Voorbeeld anoniemer? 

- Serieus nemen 
“Waar kan volgens jou best eerste hulp geboden worden voor jongeren die het moeilijk hebben?” 

- Beschikbaarheid: leefomgeving, school, werk, vrije tijd 
Inhoudelijk:  

“Wat denk jij dat jongeren goed en minder goed vinden aan de manier waarop ze begeleid worden?” “Zijn er 
volgens jou manieren waarop jongeren die het moeilijk hebben beter geholpen kunnen worden? Zo ja, welke?” 

- Bereikbaarheid 

o In tijd en ruimte 

- Aanspreekbaarheid 

o De stap zetten 

- Inhoudelijk 

o Waaruit bestaat de hulp (vb. gesprek, creatief…) 

- Manier van contact 

o Vb. Anoniem, internet, telefoon, groepsgesprek, individueel… 

- Tijdsverloop 

o Eenmalig, sporadisch, vast moment, crisismoment… 

- Resultaat 

o Wat is het doel en wat wordt er bereikt 

- Betrokkenheid/eigen input 
  

“Welke middelen kunnen volgens jou worden ingezet om hulp te zoeken en te krijgen voor jongeren die het 
moeilijk hebben?” 

- App 

- Online  
 “Welke hulpvraag of nood aan hulp denk jij dat jongeren hebben?” 

 “Welke hulp kan je hier dan bieden?” 

Andere: 

“Van waaruit vind jij dat de zorg/begeleiding georganiseerd moet worden?” (indien geen respons volgt, geven 
we een aantal voorbeelden: overheid, provincie, school, huisarts…) 
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 Welke rol geven jullie jullie zelf als persoon met ervaring bij de organisatie van zorg?  

Vinden jullie het belangrijk dat jullie mening wordt gehoord om aan de hand daarvan de zorg te 
organiseren? 

 “Heb je goede raad voor jongeren die hetzelfde meemaken als jij?” 

Slotvraag: 

“Wil je graag iets zeggen dat nog niet aan bod is gekomen vandaag?” 

4. Afronden 

“Wat vond je van het gesprek?” 

“Hoe voel je je nu na het gesprek?” 

“Als je na dit gesprek met vragen of opmerkingen zit, kan je contact opnemen met OGGPA of met je begeleider 
[wordt vooraf afgesproken met de desbetreffende instantie]. We zullen je die gegevens nog meegeven.” 

Als de deelnemer dit wenst, kan hij of zij zijn of haar gegevens nu achterlaten. We sturen de deelnemer de 
resultaten van het onderzoek dan door. We vermelden dat dit nog een tijdje zal duren, ten vroegste in juni 
2020.
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Opinie van hulpverleners en jongeren over de begeleiding van 14-26 jarigen 

met een kwetsbaarheid voor of een reeds aanwezige psychische problematiek 

 
Naam onderzoekers:   Charlotte Defour, masterstudent geneeskunde 

    Emilie Dierckx, masterstudent geneeskunde 

    Joke Vandenbroucke, masterstudent geneeskunde  

 

In te vullen door de deelnemer (aanvinken als u akkoord bent) 

□ Ik heb de informatiebrief versie 2 over het onderzoek gelezen en/of men heeft mij de nodige informatie 
voorgelezen. Ik heb de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en de vragen die ik heb gesteld zijn 
naar tevredenheid beantwoord.  
 

□ Ik begrijp dat tijdens het onderzoek er opnames gemaakt zullen worden van de gesprekken en dat dit 
audiomateriaal uitsluitend gebruikt zal worden voor wetenschappelijk onderzoek. Persoonlijke 
gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden.  
 

□ Ik begrijp dat ik geen finfanciële vergoeding krijg als ik deelneem aan het onderzoek.  
 

□ Ik neem vrijwillig deel aan deze studie en behoud daarbij het recht om op elk moment mijn deelname 
aan dit onderzoek te beëindigen. 
 

□ Verder begrijp ik dat ik het recht heb om na afloop van de studie, wanneer de resultaten beschikbaar 
zijn (ten vroegste juni 2020), deze in te kijken. 
 

Naam deelnemer: 

 

 

Handtekening deelnemer:      Datum: 

  



Bijlage 8 Toestemmingsformulier hulpverleners  

 
 

59 

In te vullen door de onderzoeker (aanvinken als je akkoord bent) 

□ Ik heb het informatieblad duidelijk voorgelezen aan de potentiële deelnemer en heb naar mijn beste 
vermogen ervoor gezorgd dat de deelnemer begrijpt dat de studie het volgende zal inhouden: 

□ Interview of focusgroep over zijn/haar ervaring met begeleiding voor jongeren die het moeilijk 
hebben. 

□ Het maken van een audio-opname van het interview of de focusgroep, die uitsluitend gebruikt 
wordt voor wetenschappelijk onderzoek. 

□ Persoonlijke gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden.  
□ Deelnemers aan deze studie krijgen geen financiële vergoeding. 
□ Deelnemers hebben het recht om de resultaten van de studie in te kijken, deze zullen ten 

vroegste in juni 2020 beschikbaar zijn. 
 

□ Ik bevestig dat de deelnemer in de gelegenheid is gesteld om vragen te stellen over het onderzoek en 
dat alle vragen die door de deelnemer zijn gesteld naar behoren beantwoord zijn. Ik bevestig dat de 
deelnemer niet gedwongen werd om toestemming te geven en volledig vrijwillig deelneemt aan de 
studie. 
 

□ Een kopie van dit document werd aan de deelnemer bezorgd. 
 

Naam onderzoeker: 

 

 

Handtekening onderzoeker:      Datum: 
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Opinie van hulpverleners en jongeren over de begeleiding van 14-26 jarigen 

met een kwetsbaarheid voor of een reeds aanwezige psychische problematiek 

 
Naam onderzoekers:   Charlotte Defour, masterstudent geneeskunde 

    Emilie Dierckx, masterstudent geneeskunde 

    Joke Vandenbroucke, masterstudent geneeskunde  

 

In te vullen door de deelnemer (aanvinken als je akkoord bent) 

□ Ik heb de informatiebrief versie 2 over het onderzoek gelezen en/of men heeft mij de nodige informatie 
voorgelezen. Ik heb de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en de vragen die ik heb gesteld zijn 
naar tevredenheid beantwoord.  
 

□ Ik begrijp dat tijdens het onderzoek er opnames gemaakt zullen worden van de gesprekken en dat dit 
audiomateriaal uitsluitend gebruikt zal worden voor wetenschappelijk onderzoek. Persoonlijke 
gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden.  
 

Indien een jongere na afloop van het gesprek behoefte heeft om erover te praten, kan hij/zij terecht bij 

de organisatie die hem/haar in contact heeft gebracht met het onderzoek. Jongeren die niet via een 

organisatie bij de studie terechtkwamen, kunnen indien nodig terecht bij Wendy Gabriëls/Griet 

Vercaeren. 

 

□ Na deelname aan dit onderzoek, ontvang ik een cadeaukaart van Carrefour ter waarde van €25. 
 

□ Ik neem vrijwillig deel aan deze studie en behoud daarbij het recht om op elk moment mijn deelname 
aan dit onderzoek te beëindigen, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft bij eventuele begeleiding 
achteraf. 
 

□ Verder begrijp ik dat ik het recht heb om na afloop van de studie, wanneer de resultaten beschikbaar 
zijn (ten vroegste juni 2020), deze in te kijken. 
 

Naam deelnemer: 

 

 

Handtekening deelnemer:      Datum: 
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In te vullen door de onderzoeker (aanvinken als je akkoord bent) 

□ Ik heb het informatieblad duidelijk voorgelezen aan de potentiële deelnemer en heb naar mijn beste 
vermogen ervoor gezorgd dat de deelnemer begrijpt dat de studie het volgende zal inhouden: 

□ Interview of focusgroep over zijn/haar ervaring met begeleiding voor jongeren die het moeilijk 
hebben. 

□ Het maken van een audio-opname van het interview of de focusgroep, die uitsluitend gebruikt 
wordt voor wetenschappelijk onderzoek. 

□ Persoonlijke gegevens zullen niet openbaar gemaakt worden.  
□ Deelnemers aan deze studie krijgen een cadeaukaart van Carrefour ter waarde van €25 

□ Indien een jongere na afloop van het gesprek behoefte heeft om erover te praten, kan hij/zij 
terecht bij de organisatie die hem/haar in contact heeft gebracht met het onderzoek. Jongeren 
die niet via een organisatie bij de studie terechtkwamen, kunnen indien nodig terecht bij Wendy 
Gabriëls/Griet Vercaeren. 

□ Deelnemers hebben het recht om de resultaten van de studie in te kijken, deze zullen ten 
vroegste in juni 2020 beschikbaar zijn. 
 

□ Ik bevestig dat de deelnemer in de gelegenheid is gesteld om vragen te stellen over het onderzoek en 
dat alle vragen die door de deelnemer zijn gesteld naar behoren beantwoord zijn. Ik bevestig dat de 
deelnemer niet gedwongen werd om toestemming te geven en volledig vrijwillig deelneemt aan de 
studie. 
 

□ Een kopie van dit document werd aan de deelnemer bezorgd. 
 

Naam onderzoeker: 

 

 

Handtekening onderzoeker:      Datum: 
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Codeerboom 

 

 

Losse annotaties 

- Label 

- Taboe 

- Stigma 

- Groepsdynamiek 

- Vasthouden – loslaten 

- Good practice piste 


