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BRUSSEL  I   Bitter  nieuws  voor
minderjarigen  met  psychische
problemen: het personeelsbudget
voor therapeuten in de dagpsy
chiatrie  slinkt  met  de  helft.  ‘Dit
gaat om getraumatiseerde jonge
ren  die  soms  dagelijks  aan  zelf
moord denken. Ik begrijp deze be
sparing  helemaal  niet’,  zegt  kin
derpsychiater Peter Adriaenssens.

Even de achtergrond schetsen.
Kinderen  met  allerlei  ernstige
psychische en psychiatrische aan
doeningen  werden  vroeger  vaak
in  gesloten  instellingen  behan
deld, afgezonderd van de samen
leving. Hoewel die isolatie rust en
kalmte moest bieden, gaf ze som
mige  inwoners  net  meer  stress.
Wat het herstelproces bemoeilijk
te.  Daarom  ontwikkelden  thera
peuten een meer open model van
dagbehandeling. 

In  dat  systeem  gaan  jongeren
overdag naar de afdeling kinder
en  jeugdpsychiatrie  in  een  alge
meen  ziekenhuis  in  de  buurt,
waar ze zeven uur lang allerhande
sessies krijgen,  zowel  op groeps
basis als individueel, met als enige
bedoeling het vertrouwen in zich
zelf te herstellen.

Na dat intensieve werk (dat ver
schillende  soorten  therapie  met
elkaar combineert) mag de jonge
re elke avond terug naar huis, naar
de vertrouwde omgeving. 

Lange wachtlijsten
Samen met het ziekenhuis van

Jette  telt  Vlaanderen  ongeveer
tachtig  van  die  plaatsen,  en  die
zijn  nodig,  getuige  de  lange
wachtlijsten.

De  dagelijkse  begeleiding  van
een groep van acht  jongeren be
staat doorgaans uit twee begelei
ders, eventueel aangevuld met ge
specialiseerde therapeuten. In dat
personeelsbudget  heeft  federaal
minister  van  Volksgezondheid
Maggie De Block (Open VLD) nu
fors het mes gezet. In drie jaar tijd
slinkt het zelfs met de helft.

‘Daarmee keert de sector terug
naar de situatie van 1964’, vertelt
Linda Van Grootel van ZNA Ant
werpen.  ‘Hulpverleners  worden
gestraft omdat ze duurzame resul

taten willen boeken’, aldus Cathe
rine Klockaerts van KPC Genk.

Dat de minister die beslissing
pas vrijdag communiceerde, zon
der  voorafgaand  overleg  met  de
sector, maakt de pil  alleen maar
moeilijker  om  te  slikken.  ‘Dit
komt  echt  uit  de  lucht  gevallen’,
zegt Adriaenssens. ‘Dit zal op ter
mijn  de  samenleving  letterlijk
duur komen te staan.’

De  Block,  die  werkt  aan  een
hervorming  van  de  financiering
van  de  ziekenhuizen,  verdedigt
haar keuze. Haar redenering? Het
systeem  van  dagbehandeling
wordt gefinancierd alsof het ook
een avondcomponent kent. ‘Maar
als  de  jongeren  terugkeren  naar
huis, vallen die kosten weg’, zegt
haar  woordvoerder,  die  bena
drukt dat het niet om een bespa
ring  gaat.  ‘Het  geld  dat  zo  vrij
komt,  verdwijnt  niet,  maar  gaat
naar  andere  medische  sectoren,
die evengoed geld nodig hebben.
De minister probeert de middelen
zo eerlijk mogelijk te verdelen.’

Maar nu dat budget  versluisd
wordt  (een  slordige  zeven  mil
joen) komt niet alleen de reguliere
werking in gevaar, ook andere ini
tiatieven komen in het gedrang –
nota  bene  initiatieven  op  vraag
van  Jo  Vandeurzen  (CD&V),
Vlaams minister van Welzijn. Die
vroeg vorig jaar aan de sector om
ideeën te ontwikkelen om de psy
chiatrische  zorg  voor  jongeren
nog  toegankelijker  te  maken,  en
ook te focussen op groepen die nu
uit de boot vallen, zoals minderja
rige getraumatiseerde vluchtelin
gen. Dat moest in totaal 141 extra
dagplaatsen opleveren.

Vandeurzen  is  naar  verluidt
‘not  amused’  over  de  beslissing
van  De  Block,  die  het  dan  weer
niet vindt kunnen dat Vandeurzen
met de pluimen gaat lopen, terwijl
zij moet betalen – een gevolg van
de zesde staatshervorming. (gom)

Dagpsychiatrie voor jongeren in gevaar

De Block 
zet mes in 
psychische 
begeleiding 
De dagpsychiatrie 
voor jongeren dreigt 
te imploderen nu 
het personeelsbudget
gehalveerd wordt. 
‘Een absolute ramp.’

‘Dit gaat om 
getraumatiseerde 
jongeren die soms 
dagelijks aan 
zelfmoord denken. 
Ik begrijp deze 
besparing niet’
PETER ADRIAENSENS 
Kinderpsychiater

V A N   O N Z E   R E D A C T R I C E  

VEERLE BEEL
LEUVEN  I   Isabel (17) heeft net een tra

ject achter de rug in de dagpsychiatrie 
van het UPC Leuven, campus Gasthuis
berg. ‘Het is zoals naar school gaan: je 
moet op tijd opstaan om de bus te ne
men. 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 boven
dien allerlei angsten ontwikkeld: voor 
drukke plaatsen, voor hoge gebouwen, 

liften enzovoort. Ik heb kunnen oefenen 
in de gangen van het ziekenhuis. De be
geleiding nam daar de tijd voor. Het is 
goed dat we hier samen met andere jon
geren zijn. We hebben steun aan elkaar, 
maar elkaar echt helpen, gaat niet. Daar
toe is toch individuele therapie nodig.’

‘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 dagpsychia

trie: 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 oor
deel 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 

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.’

Astrid met haar moeder.  ‘Ze  is veel zelfstandiger geworden.’  ©  Thomas  Nolf


