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Kliniek Sint-Jozef heeft al enkele 

jaren een KOPP-werking in eigen 

huis, maar samen met de part-

ners van PritLink ontwikkelt het 

nu ook een ambulant aanbod. De 

groepssessies vinden plaats in het 

Huis in de Stad in Roeselare en ook 

het mobiel team speelt een rol. 

“Met KOPP kunnen we preventief 

het verschil maken door jongeren 

meer veerkracht te geven”, klinkt 

het bij psychologe Heidi Vanden-

berghe en bachelor in de toegepas-

te psychologie Hilde Desloovere.

Kinderen van een ouder met psychi-

sche problemen (KOPP-kinderen) pas-

sen zich vaak goed aan de situatie aan. 

Ze doen erg hun best op school en ze 

proberen de ouders zo weinig mogelijk 

tot last te zijn. Zo blijven ze vaak onder 

de radar. Al komt het omgekeerde ook 

wel voor: dat het kind of de jongere 

zich extra laat gelden. Hoe dan ook, 

KOPP-kinderen zijn kwetsbaar. Ze 

lopen een groter risico om zelf ook 

psychische problemen te ontwikkelen. 

Preventie kan veel leed voorkomen.

“De belangstelling voor de problema-

tiek van KOPP-kinderen heeft vooral 

sinds 2004 een duw in de rug gekre-

gen. Over heel Vlaanderen werden re-

gionale werkgroepen opgericht, met 

als doel preventie, sensibilisering en 

vorming van hulpverleners. In onze 

eigen regio bleef er ambulant echter 

een leemte. Met PritLink willen we 

dat hiaat invullen. Hier is echt nood 

aan. Door KOPP-kinderen meer veer-

kracht te geven, kunnen we ze beter 

wapenen”, vertelt Hilde Desloovere, 

bachelor in de toegepaste psychologie 

bij het kinderteam van CGG Mandel en 

Leie Izegem.

“Jaarlijks willen we een aanbod or-

ganiseren voor kinderen van 8 tot 12 

jaar en voor jongeren van 13 tot 16 

jaar. Telkens met zes groepssessies, 

voorafgegaan en gevolgd door een ge-

Kinderen van ouders met psychische problemen

“Geef kinderen en jongeren  

preventief meer veerkracht”

zinsgesprek. Let wel: wij bieden geen 

hulpverlening of therapie, wij werken 

preventief”, licht Heidi Vandenberg-

he, kinderpsychologe bij CGG Largo  

Roeselare, toe.

Beschermend en belastend

“In de eerste sessie laten we de kin-

deren en jongeren kennismaken en 

geven we algemene informatie. Tijdens 

de tweede sessie komt een psychia-

ter langs. Ook de ouders worden voor 

deze bijeenkomst uitgenodigd, maar 

niet samen met de kinderen. Ouders 

krijgen zo de kans om eens los van de 

eigen problematiek met een psychiater 

te praten over psychische problemen 

en het ouderschap. Terwijl de ouders 

met de psychiater samenzitten, kun-

nen de kinderen en de jongeren hun 

ontmoeting met de psychiater voor-

bereiden. Zo kunnen ze vooraf goed 

nadenken over wat ze willen vragen 

of vertellen.

In de derde sessie staat het gezin cen-

traal. We laten de kinderen aan het 

woord: wat ze leuk en wat ze minder 

prettig vinden. We leren ze iets over 

rollenpatronen en hoe ermee om te 

gaan. In de volgende sessie staat het 

‘sterker worden’ centraal. We laten de 

kinderen hun kwaliteiten, krachten en 

talenten ontdekken. In sessie vijf ligt 

de focus op ‘helpers’: kinderen staan 

er niet alleen voor. Wie staat klaar om 

te helpen? Wie of wat kan hen ster-

ker maken? Hierbij hoort een stukje 

psycho- educatie over beschermende 

en belastende factoren.

Een beschermende factor is bijvoor-

beeld de informatie die kinderen 

krijgen over de ziekte en het ziekte-

verloop. Goede informatie geeft hou-

vast. Ook voldoende tijd maken voor 

eigen activiteiten werkt beschermend. 

Het is niet goed als kinderen alleen 

met de zorg voor de ouder bezig zijn. 

Ook het durven delen van ervaringen 

en gevoelens met anderen, is een be-

schermende factor. Vandaar ook het 

nut van deze groepssessies.

Belastende factoren zijn dan weer 

de schuld en schaamte die vaak op-

duiken. ‘Ik ben te lastig en daarom is 

mijn mama ziek geworden’, is een vaak 

voorkomende gedachte. Veel kinderen 

durven hierover niet te spreken. Ook 

onvoorspelbaarheid is erg belastend: 

‘Hoe zal papa zijn als hij straks thuis-

komt?’ Het gebrek aan een netwerk 

werkt eveneens belastend.”

Durven praten

“De zesde en laatste groepssessie gaat 
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“De nood aan begeleiding is groot, maar helaas: ook de 

drempel om in te stappen is hoog. We moeten de KOPP-

problematiek met zijn allen beter bespreekbaar maken.”

over ‘beter naar huis’. Tijdens deze ses-

sie evalueren we wat we geleerd heb-

ben en polsen we of er nog vragen zijn. 

Deze sessie is tegelijk een voorberei-

ding op het afsluitende gezinsgesprek.

Dat gezinsgesprek dient om het traject 

verder te laten lopen. Het is een terug-

koppeling vanuit de jongere. Er samen 

kunnen over praten, geeft het kind 

kracht. Communicatie is ontzettend 

belangrijk. Een kind dat kan zeggen ‘Ik 

ben boos’ of een jongere die aangeeft 

‘Ik wil meer zelfstandigheid’, is vaak 

een goede stap vooruit. Durven praten, 

durven dingen delen: daar gaat het om.

Elke groep bestaat uit minimum zes 

en maximum tien jongeren. De nood 

aan begeleiding is groot, maar helaas: 

ook de drempel om in te stappen is 

hoog. We moeten de KOPP-problema-

tiek met zijn allen beter bespreekbaar 

maken. Psychiatrische ziekenhuizen, 

PAAZ’en, CGG’s, CAW’s, mobiele teams, 

CLB’s, huisartsen: iedere hulpverlener 

die in contact komt met volwassenen 

met een psychische problematiek 

zou even moeten polsen hoe met de 

kinderen gaat en het KOPP-aanbod 

bekendmaken.

Het is niet altijd evident, dat beseffen 

we heel goed. Eigenlijk moet de ouder 

het kind een mandaat geven om aan 

de KOPP-sessies deel te nemen. Ter-
wijl de ouder heel goed weet: ze gaan 
daar over mij praten. Dat is niet ge-
makkelijk. Ook het kind moet dikwijls 
schaamte en/of schuld overwinnen. 
Het is daarom aangewezen om voor-
zichtig te werk te gaan en zowel kind 
als ouder te ‘ontschuldigen’.”

Goed gevoel

“In april 2016 zijn we gestart met een 
kindergroep. Er waren heel wat aan-
meldingen, maar er zijn altijd kinderen 

Uiteindelijk zijn we gestart met acht: 
een enthousiaste groep die op een heel 
positieve manier geëvolueerd is. Ook 
de ouders zelf hielden er een goed ge-
voel aan over, zo bleek uit de evaluatie.

In een groep kunnen er ook broers 
en zussen zitten. Het is goed dat alle 
kinderen van het gezin de kans krijgen 
om deel te nemen. De groep kent een 
positieve dynamiek. Kinderen en jon-
geren leren niet alleen van ons, maar 
ook van elkaar. Het besef dat ze niet 
de enigen zijn in hun situatie, maakt 
ze sterker. Ze geven elkaar steun. En 
ze wisselen adressen uit om contact te 
houden met elkaar. Bij de pubergroep 
is dat nog meer het geval dan bij de 
kinderen. Dat is allemaal erg goed voor 

Het mobiel team verzorgt het inlei-
dende gezinsgesprek. De meerwaarde 
van het mobiel team is dat deze hulp-
verleners erg dicht bij de mensen 
staan. Ze kennen vaak de context. Ze 
kennen de draaglast en de draagkracht 
van de gezinnen. Veel aanmeldingen 
komen uit het mobiel team. Tijdens het 
afrondende gezinsgesprek waken we 
erover dat we de ouder in zijn rol als 
ouder bevestigen. Zo ondersteunen 
we ook hem of haar.”


