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OUDERS EN JONGEREN BEGRIJPEN BESLISSING VAN MINISTER DE BLOCK NIET 

‘Dagpsychiatrie: het beste wat ons kon overkomen’ 

‘In de gewone psychiatrie moet je je kind afgeven. Dat zou ons en haar leven nog veel meer door 

elkaar hebben geschud. In de dagpsychiatrie worden we als gezin geholpen.’ 

VAN ONZE REDACTRICE  VEERLE BEEL 

 

LEUVENIsabel (17) heeft net een traject achter de rug in de dagpsychiatrie van het UPC Leuven, 

campus Gasthuisberg. ‘Het is zoals naar school gaan: je moet op tijd opstaan om de bus te nemen. En 

’s avonds terug naar huis.’ 

Het begon met een crisissituatie. ‘Ze liep letterlijk en figuurlijk met haar kop tegen de muur’, zegt 

Isabels moeder. ‘Emotioneel zat ze helemaal in de knoop, maar ze kon er niet over praten. Veel had 

te maken met het verlies van haar vader, al op jonge leeftijd. Hier hebben ze die knoop helpen 

ontwarren.’ 

‘Ik heb hier veel kunnen praten over wat vroeger is gebeurd’, zegt Isabel. ‘Dat heeft mij goed 

geholpen. Ik had bovendien allerlei angsten ontwikkeld: voor drukke plaatsen, voor hoge gebouwen, 

liften enzovoort. Ik heb kunnen oefenen in de gangen van het ziekenhuis. De begeleiding nam daar 

de tijd voor. Het is goed dat we hier samen met andere jongeren zijn. We hebben steun aan elkaar, 

maar elkaar echt helpen, gaat niet. Daartoe is toch individuele therapie nodig.’ 

‘We hebben steun aan de andere jongeren hier, maar elkaar echt helpen, gaat niet. Daartoe is toch 

individuele therapie nodig’ 

ISABEL 

Heeft net dagpsychiatrie achter de rug 

‘Daarom begrijp ik de beslissing van minister van Volksgezondheid Maggie De Block niet. Ze halveert 

het personeel op deze dienst. Als er maar één iemand overblijft om “toezicht” te houden, dan valt al 

die individuele begeleiding weg. Dat is net waarvoor we gekomen zijn.’ 

Spiegeloefening 

 

Nog een voordeel van de dagpsychiatrie: het begint met vijf dagen in de week, maar wordt vrij snel 

afgebouwd naar uiteindelijk nog één dag in de week. Zodat jongeren de draad weer kunnen 

opnemen. ‘Tot voor twee weken kwam ik nog elke vrijdag een uurtje naar hier voor de 

spiegeloefening’, zegt Isabel. ‘Je moet naar jezelf kijken, zonder een oordeel te vellen. Dat is 

keimoeilijk.’ 

Is het verplichte kost? ‘Er is hier niets verplicht’, zegt jeugdpsychiater Elke Van Roie. ‘We leggen de 

jongeren altijd uit waarom we denken dat iets goed voor hen is. We dwingen niemand, maar we 

moedigen wel aan.’ 

  



Isabel (naast haar moeder): ‘Ik heb hier veel kunnen praten over wat vroeger is gebeurd.’ Thomas 

Nolf 

‘Dat is net wat hier zo fijn is’, zegt de moeder van M., die anoniem wil blijven. ‘Jongeren worden hier 

serieus genomen, en hun ouders ook. Dat hadden we elders nog nooit zo ervaren.’ M. ondernam een 

suïcidepoging en leed ook aan een eetstoornis. In de dagpsychiatrie werd de diagnose van autisme 

gesteld. ‘Daardoor hebben we eindelijk begrepen hoe we best met haar omgaan, en dat we onze 

verwachtingen moeten bijstellen’, zeggen haar ouders. 

Astrid (16) heeft na haar tijd in de dagpsychiatrie haar plek gevonden: ze volgt nu een grafische 

opleiding. Eerder vond ze op geen enkele school haar draai, wat leidde tot een opeenstapeling van 

trauma’s. Astrid kwam eerst in de kortdurende crisispsychiatrie terecht. Daarna werd ze 

doorgestuurd voor een observatieopname van een maand. Op beide plaatsen moest ze overnachten. 

‘Ze kreeg daar veel stress van’, zegt de moeder van Astrid. ‘Je moet weten: Astrid is geboren met een 

hartafwijking en is vaak geopereerd. Ze moest als kind voortdurend in en uit het ziekenhuis. En dan 

nog de problemen op school erbij: zelfs in het bijzonder onderwijs was er van de school uit veel druk 

om te “slagen”. Bij gebrek aan een label had ze nergens recht op extra ondersteuning. Maar een kind 

dat zich niet goed voelt op school, kán helemaal niet leren.’ 

Het was belangrijk dat Astrid hulp kreeg, zodat ze opnieuw de moed vond om door te gaan, met de 

school en met het leven. Het was evengoed belangrijk dat haar dagelijkse leven niet nog meer 

overhoop werd gehaald. Zo kon ze ’s avonds naar de tekenles blijven gaan: het enige wat ze écht 

graag deed. ‘Door het dagelijkse traject met de bus naar hier is ze veel zelfstandiger geworden’, vindt 

haar moeder. 


