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“Het gezin is een van de drie pijlers 
of contexten waarop beide eenhe-
den inzetten”, zegt Ilse Calleeuw. “De 
twee andere pijlers zijn de jongere 
als individu en de jongere te midden 
van zijn ‘peers’ of leeftijdsgenoten. In 
de eenheid Jeugd kortverblijf is ob-
servatie erg belangrijk. We laten niet 
alleen de verschillende gezinsleden 
hun verhaal doen, we proberen ook 
de interacties in kaart te brengen. 
De focus tijdens de gezinstherapie 
ligt op betrokkenheid. De nood aan 
informatie bij gezinsleden is groot, 
maar ze willen ook beluisterd en 
gehoord worden. Vooral de ouders 
betrekken wij sterk. We doen zoveel 
mogelijk een beroep op de krachten 
binnen het gezin. Na een opname in 
kortverblijf keert de jongere immers 
terug naar de thuissituatie en hoe-
wel er dan vaak nog ambulante zorg 
volgt, moet het gezin uiteindelijk 

kunnen functioneren. Ouders heb-
ben hierover veel vragen. Ze willen 
alles kunnen begrijpen en zijn op 
zoek naar houvast en naar tips om 
met de situatie om te kunnen gaan.”

“’Vertel ons wat er scheelt’, vragen 
ouders ons vaak”, beaamt Nadine 
Steelandt van de eenheid Jeugd be-
handeling. “’Geef ons een duidelijke 

diagnose, zodat we weten waar we 

aan toe zijn en wat we kunnen doen.’ 
Jammer genoeg werkt het zelden op 
die manier. Jongeren zijn in volle ont-
wikkeling. Alles in hen beweegt en 
evolueert. Een te snelle of te scherpe 
diagnose houdt het gevaar in dat de 
jongere een etiket krijgt opgekleefd 
dat veel te beperkend en stigmatise-
rend werkt. We moeten daar voor-
zichtig mee omgaan en het ook aan 
de familie durven zeggen als we geen 
helder antwoord hebben.”

Hij is ziek, niet wij

Gezinstherapie binnen het Zorgpro-
gramma Jeugd is voor het gezin niet 
altijd evident. Vaak is er weerstand 
om mee in therapie te gaan. “Voor 
sommige mensen is het ontnuch-
terend als ze uitgenodigd worden”, 
bevestigt Ilse. “’Hij is ziek, niet wij’, 
zeggen de mensen dan. Het achter-
liggende schuldgevoel speelt hier ze-
ker mee. Wij doen er alles aan om dat 
schuldgevoel weg te nemen. Wat ons 
interesseert, is waar het fout gelopen 
is. Waar zijn de jongere en de ouders 
elkaar kwijt geraakt? Hoe komt het 
dat het kind niet meer op zijn ouders 
durft te steunen?”

Eén methodiek om de interactie en 
de dynamiek binnen een gezin te ver-
duidelijken, is via de sculpting-tech-
niek. “We gebruiken daarvoor Rus-
sische poppetjes. Naast taal kunnen 
ook beelden meer inzicht brengen”, 
licht Nadine toe. “We vragen een jon-
gere bijvoorbeeld om een gezinssi-
tuatie met de poppen uit te beelden. 
Welke pop ze kiezen als beeld voor 

boekdelen. De poppen zijn drempel-
verlagend om dingen bespreekbaar 
te maken. Het is een niet-bedreigen-
de methodiek. Net zoals ook humor 
soms helpt om moeilijke thema’s 
naar boven te krijgen.”

“Als dat zinvol is en als het gezin er-
mee instemt, gaan we ook op huis-
bezoek”, vult Ilse aan. “Een situatie 
in een therapeutische ruimte heeft 
toch altijd iets kunstmatigs. In de 
thuissituatie komen sneller dyna-
mieken aan het licht. Zo’n huisbe-
zoek duurt twee tot drie uur en geeft 
ons echt voeling met de context.”

“Veel ouders hebben al een lange 
lijdensweg achter de rug als ze hier 
aankomen”, zegt Nadine. “Die ouders 
zijn heel kwetsbaar. Een opname is 
een crisis voor het hele gezin, niet al-
leen voor de jongere. Iedereen wil zo 
snel mogelijk een oplossing. Ouders 
willen het beste voor hun kind en 
zijn bereid om oplossingen te helpen 
zoeken. Hun onvoorwaardelijke lief-
de is een enorme kracht die we kun-
nen aanboren in het herstelproces.”

“Jongeren hebben vaak twijfels bij 
die onvoorwaardelijke liefde. Ze be-
seffen – of ze denken – dat ze hun 
ouders zwaar ontgoocheld hebben. 
De vraag ‘Zien ze mij nog wel graag?’ 
hangt vaak als een donkere wolk 
boven hun gedachten. We brengen 
de jongere en zijn ouders samen tij-
dens de therapie, al geven we ze ook 
de ruimte om apart even hun hart te 
luchten als dat nodig is. Zelf blijven 
wij zoveel mogelijk neutraal. We kie-
zen geen partij en dat zeggen we ook 
met zoveel woorden – ‘veelzijdige 
partijdigheid’ noemen we dat. Ons 
doel is te ontdekken hoe het gezin als 
gezin weer verder kan na de opname. 
Hiervoor creëren we ruimte om naar 
elkaar te luisteren. Dat alleen al is 
een goede stimulans”, aldus Ilse.

Veilige haven

Een opname in de eenheid Jeugd 
kortverblijf duurt doorgaans zes tot 
acht weken. In die periode zijn er een 
drietal contacten met het gezin. Het 
detecteren en het benoemen van het 
probleem staat centraal.
Tijdens een langerdurende opname 
op de eenheid Jeugd behandeling is 
er om de twee weken contact met 
het gezin. Een opname hier duurt zo-
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lang als nodig, maar wordt zo moge-
lijk na zes maanden afgerond. “Veel 
jongeren vinden hier een veilige ha-
ven”, zegt Nadine. “We moeten daar 
alert voor zijn. Uiteindelijk moeten 
ze naar hun gezin terug of op eigen 
benen staan. Sommige jongeren heb-
ben het daar moeilijk mee.”
“Nieuw samengestelde gezinnen 
zorgen vaak voor een hogere stress-
factor. Ook bij gescheiden gezinnen 
verloopt de therapie soms moeilijker, 
bijvoorbeeld als de ouders liever niet 
samen naar de gezinstherapie komen. 
Eenoudergezinnen, pleeggezinnen, 
adoptiegezinnen – elk heeft zijn spe-

de totale context is erg belangrijk. Als 
dat relevant is, worden ook de groot-
ouders of de broers en zussen betrok-
ken. Soms op hun eigen vraag, soms 
ook omdat ze een grote rol spelen in 
de gezinsdynamiek.”

Ouderavonden

In 2014 zijn de eenheden van het 
Zorgprogramma Jeugd gestart met 
de organisatie van ouderavonden. Er 
zijn drie thema-avonden, die elk drie 
keer per jaar herhaald worden, zodat 
alle ouders de kans krijgen ze bij te 
wonen.
Een eerste bijeenkomst focust op de 
opname: wat kunnen ouders hiervan 
verwachten, wat houdt de opname in, 
... Voor de ouders is deze avond een 
uitstekende gelegenheid om vragen 
te stellen en voor lotgenotencontact. 
Zien dat ze niet de enige ouders in 
die situatie zijn, kan veel deugd doen 
en het schuldgevoel helpen wegne-
men. Een tweede avond is gewijd 
aan de jongeren in de adolescentie. 
Welke veranderingen grijpen plaats 
in de jongere, hoe is het om vandaag 
puber te zijn, welke valkuilen zijn er, 

welke opportuniteiten, ... Via stellin-
gen wordt interactie gezocht met de 
ouders. De derde ouderavond gaat 
dieper in op de psychiatrische pro-
blematiek en hoe ermee om te gaan. 
Thema’s als automutilatie, suïciden-
eigingen en druggebruik komen aan 
bod. Ouders krijgen tips en wisselen 
onderling ervaringen uit.
Voor het eerst werd in 2014 ook een 
broer- en zusavond georganiseerd. 
Die bijeenkomst kwam er op sug-
gestie van enkele ouders. “Het is nog 
niet uitgemaakt of we hiermee ver-
der gaan”, zegt Ilse. “Er is een groot 
leeftijdsverschil bij de zussen en 
broers, wat het moeilijk maakt om 
in groep relevante informatie uit te 
wisselen. Maar in elk geval blijven 
we op de ingeslagen weg van meer 
familieparticipatie doorgaan.”
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