
Geïntegreerde samenwerking 
in de eerste 1000 dagen van 

een kind 
Voornaam Achternaam



In welke dienst/voorziening ben je tewerkgesteld?

www.wooclap.com/QTAYAL

OF QR-code:



Doel
1. (Korte) stand van zaken geven van enkele ontwikkelingen:

- Samenwerken in de eerste 1000 dagen van een kind – Marie-Jeanne 
Schoofs, Agentschap Opgroeien
- Born in Belgium Professionals, Professor Katrien Beeckman, coördinator 
Born in Belgium Professionals
- (Prenatale) Kindreflex, Liv Leeman, Vlaams Expertisecentrum 
Kindermishandeling
- Perinatale mentale gezondheid, Evelyne Deguffroy, Agentschap Opgroeien
- Zorggarantie, Ann Van Loy, Agentschap Opgroeien

2. Ruimte voor vragen en discussie



Afspraken
- Ruimte voor vragen na alle inhoudelijke inleidingen

- Vragen tijdens de presentaties kunnen al worden doorgeven via chat 

- Na beantwoorden van de vragen uit de chat voorzien we nog ruimte 
voor discussie: gebruik “het virtueel handje” 

- Graag vraag duidelijk omschrijven, evenals voor wie de vraag bestemd is

- Presentatie wordt later ter beschikking gesteld

- Werktafel wordt opgenomen



Deel 1: Eerste (kritieke) 1000 dagen



Samenwerken in de eerste 1000 dagen van een kind 

Marie-Jeanne Schoofs

Agentschap Opgroeien



1. Waarom evolueren naar een beleid en samenwerking in de 
eerste 1000 dagen van een kind ?

Dit is waarom de eerste 1000 dagen van je kind cruciaal zijn – YouTube

Tessa Roseboom

2018

https://www.youtube.com/watch?v=GZL-l-9xvUE


1. Waarom evolueren naar een beleid en samenwerking in de 
eerste 1000 dagen van een kind ?
- Het (ongeboren) kind een optimale start geven 

- Sociale ongelijkheid op vlak van gezondheid aanpakken

- Kansen grijpen om gezinnen te ondersteunen

- Vroeg investeren om beter te renderen



2. Beleid 
• Beleidsnota 2019-2024 van Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: 

komen tot een geïntegreerd gezinsbeleid met geïntegreerde gezinstrajecten op maat en dit reeds in de zwangerschap.

• Rapporten van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE):
◦ KCE report 326As: over een geïntegreerd prenataal zorgpad voor laag risico zwangerschappen (2020)
◦ KCE report 232As: de organisatie van de zorg na de bevalling (2014)
◦ KCE report 248As: welke onderzoeken zijn aanbevolen bij een zwangerschap (2015)

• Aandacht op Federaal niveau o.a.
◦ Witboek over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg in België van het RIZIV en Dokters van de Wereld 

(2014)
◦ Pilootprojecten geïntegreerde zorg (vanaf 2015)
◦ Project Born in Brussels (2018) => Born in Belgium professionals
◦ In begroting 2022 middelen voor “een multidisciplinair perinataal zorgpad, net voor en na de geboorte voor 

kwetsbare vrouwen”

mailto:https://kce.fgov.be/nl/naar-een-ge%C3%AFntegreerd-prenataal-zorgpad-voor-laag-risico-zwangerschappen


2. Beleid – Intersectoraal tussen administraties
- Departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin

◦ Afdeling Beleidsinformatie, Communicatie en Kennis
◦ Afdeling Welzijn en Samenleving, Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding

- Agentschap Zorg en Gezondheid
◦ Afdeling Woonzorg, Team Thuiszorg
◦ Afdeling Algemene Preventie
◦ Afdeling Gespecialiseerde Zorg en Eerste Lijn

- Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

- Agentschap Opgroeien



3. Doelstelling

• een universele en geïntegreerde opvolging 

• die start vanaf de conceptie tot het kind 2 jaar is

• waarbij de opvolging vanuit gezondheid, samen en geïntegreerd met de ondersteuning vanuit 
welzijn wordt aangeboden 

• waarbij zowel het (ongeboren) kind, de ouder, het ouderschap en de gezinscontext in het vizier 
genomen worden. 

• en van daaruit werken rond andere levensdomeinen zoals onderwijs, vrije tijd, wonen, 
werken.  

KCE Report 326 As: De prenatale opvolging moet universeel en geïntegreerd zijn, 
om een optimale gezondheid en veiligheid te garanderen voor alle zwangere 

vrouwen… De draagwijdte en intensiteit moeten ook kunnen worden afgestemd op 
ieders behoeften (proportioneel universalisme). Ze moet een naadloze overgang 
garanderen vanaf de preconceptieperiode tot de post-partumperiode, van de ene 

zorgverlener naar de andere en van basiszorg naar gespecialiseerde zorg. …



4. Uitgangspunten voor geïntegreerde zorg
- De aanbevelingen van KCE vormen de basis voor geïntegreerde zorg tijdens de eerste 1000 dagen 

- De regie voor de zorg ligt bij de (aanstaande) moeder en haar partner en wordt in dialoog afgestemd

- We werken aan geïntegreerde zorg vanuit proportioneel universalisme: 
◦ Medische basiszorg (KCE: klinische opvolging, voorbereiding op geboorte en ouderschap, persoonlijk prenataal advies) 
◦ Bijkomende zorg volgens psychosociale kwetsbaarheden. 
=> interdisciplinaire zorg

- Psychosociale anamnese in begin van zwangerschap a.h.v. een gevalideerd instrument en specifieke zorgpaden volgens kwetsbaarheden

- Recente inzichten en ontwikkelingen m.b.t. veerkracht, Parent Infant Mental Health en Perinatale Mentale Gezondheid een plaats geven

- Werken aan continuïteit: Naadloze overgangen tussen gezond en welzijn, tussen eerste, tweede en derde lijn, tussen pre- en postnatale 
zorg

- Aandacht voor zelfmanagement en zorgcoördinatie

- Aansluiten bij het zorgmodel van de eerste lijn



Zwangerschap

Psychosociale anamnese: Born in Belgium Professionals
Perinatale Mentale Gezondheid
Stem van het kind: kindreflex

Basiszorg

Zorg op maat
Extra medische zorg(paden)

Extra psychologische en sociale zorg(paden)

Medisch, psychologisch (o.a veerkracht), sociaal 

Perinatale Mentale Gezondheid
Zorggarantie
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5. Concrete vertaling
1. Voor het (aanstaande) gezin

- Preventieve psychosociale ondersteuning op maat, vanaf het begin van de zwangerschap

- Vlot bijschakelen met andere actoren, in gedeelde verantwoordelijkheid

- Vrijwillig, maar ook gemandateerd tot opgelegd bij bedreiging van de ontwikkelingskansen van 
het toekomstig kind

- Regie bij de (aanstaande) ouders

- Moeder                 partner

Kind                  

- Multidisciplinair overleg in aanwezigheid/met medeweten van de aanstaande ouders

context



5. Concrete vertaling
2. Voor het netwerk

- Breed netwerk met diverse partners om kwetsbaarheden op te vangen, in verbinding met de 
medische zorg 

- Samenwerken met perinatale netwerken, Huizen van het Kind met linken naar de 
eerstelijnszones en lokale besturen

- Lokaal uit te werken (lokale sociale kaart)



Voorstelling project Born in Belgium 
Professionals

Prof dr Katrien Beeckman
Kim Decabooter, Kelly Amuli, Anne Renders

Florence Talrich, Astrid Van Damme

www.borninbelgiumprofessionals.be
info@borninbelgiumprofessionals.be

http://www.borninbelgiumprofessionals.be/
mailto:info@borninbelgiumprofessionals.be


Doelstellingen RIZIV project 

• Belang tijdige zorg en zorg op maat voor zwangere, kwetsbare vrouwen:
• Psychosociale noden identificeren
• Standaard zorg optimaliseren
• Evaluatie implementatie  Centering Pregnancy

• Creatie breed en multidisciplinair netwerk:  “eilandjes van goede 
praktijken” te verbinden (FR/NL)

• Oproepnummer voor professionals

• Drempels wegwerken: kennis aanbod en werking gezondheidszorg, taal, 
administratie, cultuur, continuïteit van zorg,…



Psychosociale noden
Onderdetectie en onderbehandeling

75% onderdetectie

Systematische screenings: 
detectiegraad X5

Zwangerschap = unieke kans 



Ontwikkeling screeningstool



Amuli K, Decabooter K, Talrich F, Renders A, Beeckman K, Born in Brussels screening tool: the development of a screening tool measuring 
antenatal psychosocial vulnerability BMC Public Health. 2021 Aug 6;21(1).



Ontwikkeling screeningstool
• Finale screeningstool
• 13 indicatoren, 21 vragen

• Psychosociale indicatoren
• Evenwicht volledigheid vs tijdsduur
• Focus op eenvoud
• Aansluiting evidence en 
(inter)nationale richtlijnen

OAS

WHOOLEYOSLO3

GAD 2



Ontwikkeling zorgpaden

• Uitgangspunt
• Afspraken rond minimale zorg die moet voorzien worden
• Stimuleren zorgcontinuïteit 

• Overzicht bewaren
• Vermijden herhaalde screening en zorgacties

• Verbeteren psychosociaal welzijn kwetsbare zwangere vrouw
• Respect voor werking van de verschillende organisaties

• Methodiek van co-creatie 



Ontwikkeling zorgpaden

• Expertpanels
• Medische zorg 
• Psychologische zorg: depressie, angst, geweld, sociale steun
• Administratieve steun, huisvesting, financiële en juridische hulp
• Steun op het gebied van communicatie 
• Middelengebruik

• Genomen stappen
• Bereik van 160 organisaties 
• Kennismaking Brusselse organisatis

• 30—tal initiatieven uitgewisseld
• Bepalen van de doelen, februari 2019 (80 deelnemers)
• Time-task, maart 2019, (110 deelnemers)
• Verfijning van zorgpad, april 2019 (55 deelnemers)

Goals Time-task Difficulties



Technische ontwikkelingen

• Per indicator kwetsbaarheid
• Input expertpanels

• Doorgedreven screening
• Doorverwijzen
• Informatie voorziening
• Dynamisch 

• Technische uitwerking
• Gedeeld platform

• Zorgcontinuïteit
• Transparantie, efficiëntie, eigen competentie

• Visueel
• Overzicht 

• Multidisciplinair 
• Linken leggen
• Integratie databanken
• Integratie informatie
• EHealth adviseur Minister van Volksgezondheid  



Ethische en juridische aspecten

• Goedkeuring van het protocol door het Ethisch comité UZ Brussel
• Tool conform wetgeving GDPR en Beroepsgeheim
• Nood aan eigen rechtspersoon à Oprichting vzw Together We Care

• Aanstelling DPO mevr Julie Hantson
• Opmaak wettelijke documenten:

• DPIA (data protection impact assessment)
• Consent van de vrouw
• Privacy Verklaring
• Gebruikersvoorwaarden
• Reglement inzake gegevensverwerking
• Verwerkersovereenkomst partners
• Informatiebrochures 



Voorbereiding implementatie Brussel

• Organisatie van trainingssessies: screening zonder stigmatisering
• Betrokken deskundigen:

• Groupe Interdisciplinaire-interuniversitaire de perinatalité ULB/UCL
• CHU Brugmann & HUDERF, équipe pluridisciplinaire autour de la femme enceinte
• Solentra – transculturele psychiatrie, focus op migratieachtergrond, salutogenese
• Dr An-Sofie Van Parys en collega’s van het Vlaams expertisenetwerk perinatale mentale 

gezondheid
• Kaatje van Hemelrijk, Draagkracht: Centrum voor perinatal psychisch welzijn

• Start sept 2020
• Opleiding van een dag voor gebruikers van de tool OF Halve dag online 

opleiding 
• E- learning module



Implementatie

Wat bieden we

• Handleiding & video

• Demo omgeving & demo video

• Opleiding

• Brochures en filmpje vrouwen

• Licentiekost platform

• Logistieke ondersteuning

Wat doen we – pré-implemenatie

• Meeting management
• Overeenkomsten

• Meeting gebruikers
• Aanspreekpersoon
• Informeren, opleiding
• Afspraken maken rond gebruik, 

integratie zorgpad
• Creatie profielen
• Uitrol netwerk

• Meeting IT
• Integratie software

Implementatie fase

• Opvolging 
• Langskomen
• Bijwonen meetings

• Terugkoppeling 
• Intervisie 
• Brugfunctie IT-Leapstation –

organisaties 

• Evaluatie (start na 3 maand)

• Partner gebruikersgroep 





Uitrol Vlaanderen en Wallonië

• Nood Born in Belgium Professionals platform blijkt in andere regio’s
• Integratie richtlijn screening perinataal mentaal welzijn
• Samenwerking met VEN- PMG
• Toekomstige uitbreidingen ????

• Postpartum 
• Link met jeughulp – kind reflex

Screening 
to Action



Identificatie psychosociale noden

Multidisciplinair samenwerken 

Continuïteit van zorg

Geïntegreerde zorg voor kwetsbare vrouwen

www.borninbelgiumprofessionals.be
info@borninbelgiumprofessionals.be

http://www.borninbelgiumprofessionals.be/
mailto:info@borninbelgiumprofessionals.be


De Kindreflex
Zie jij ook de kinderen in elk verhaal?
Liv Leeman – Tim Stroobants Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling



De Kindreflex is een methodiek met een brede scope die 2 doelstellingen nastreeft: 

• De Kindreflex stimuleert professionals om met hun volwassen cliënten een 
gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in 
alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig 
ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.

• De Kindreflex helpt professionals verontrustende gezinssituaties te detecteren 
en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

De Kindreflex
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Ontstaan
ü Ontwikkeld naar analogie van de Nederlandse Kindcheck door onderzoekers 

Coppens, De Cuyper en Van Audenhove van LUCAS KU Leuven in opdracht van 
het departement WVG in 2018.

ü Vertaling naar een Vlaams kader met een groot luik voor preventie naast 
detectie.

ü Uitgewerkt in een generiek stappenplan dat vertaald kan worden naar 
verschillende beroepskaders.

ü Op dit ogenblik uitrol in sector GGZ (2018 eerste uitrol nu hernieuwd), CAW, 
justitiehuizen en ziekenhuizen.



Relevantie van de Kindreflex: 
Kinderrechten
De Kindreflex vindt zijn basis in de Rechten van het Kind vanuit een streven naar het borgen 
en verbeteren van het welzijn en de positie van minderjaringen in onze maatschappij. 

ü Recht op bescherming tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing (Art. 19)

ü Recht op een goede opvoeding (Art. 18). 

ü Het belang van kinderen moet altijd voorop staan in beslissingen en maatregelen (Art. 3).

ü Recht op een eigen mening die gehoord moet worden (Art. 12). 

ü Recht op informatie (Art 17). 

ü Recht op de grootst mogelijke mate van gezondheid (Art. 24) 

ü Als kinderen slachtoffer worden van geweld, mishandeling, seksueel misbruik, 
verwaarlozing of uitbuiting hebben ze recht op passende hulp ter bevordering van hun 
herstel (Art.39)



Relevantie van de Kindreflex: hulp aan 
volwassenen 
• Heel wat hulpverleners werken vandaag vraaggestuurd en zijn niet geneigd om naar de 

kinderen en het ouderschap te vragen wanneer de cliënt hier zelf geen hulpvraag over 
heeft. 

• Verontrusting wordt vooral opgespoord door hulpverleners die in contact komen met het 
kind (helft van de meldingen), vrijwel nooit door hulpverleners die enkel met de 
volwassenen werken. 

• Kindcheck op spoedeisende hulp in Nederland (2013) leidde tot 60 keer meer meldingen 
van kindermishandeling en verwaarlozing. Het merendeel (91%) bleek na onderzoek en 
75% van de kinderen was voordien nog niet gekend bij Veilig Thuis. 



Relevantie van de Kindreflex: prevalentie
• In Vlaanderen groeien heel wat kinderen op bij een ouder of in een gezin met problemen 

wat negatieve gevolgen kan hebben voor hun welbevinden.

• Het risico op verwaarlozing en mishandeling is groter bij een aantal ouderfactoren zoals:

• Psychische problemen

• Verslavingsproblemen

• Eigen negatieve jeugdervaringen

• Hoge mate van stress door financiële druk, werkloosheid

• Intrafamiliaal geweld…

• Internationaal onderzoek toont aan dat 15% van de kinderen opgroeit in een risicovolle 
situatie waarvan 3% te maken krijgt met ernstige vormen van mishandeling waarbij 
gespecialiseerde hulp noodzakelijk is.



Kindreflex en zwangerschap

zwangerschap = periode van heel wat 
kansen en aanknopingspunten

• veranderingsbereidheid, nood is 
dwingender
“ouders hebben hoop, ze willen dat hun 

baby een beter leven gaat hebben en 
ze willen hun leven beteren voor de 
baby”

• 1001 kritieke dagen & Infant Mental
Health
bijzondere kans om preventief en 

vroegtijdig in te zetten op kwetsbare 
situaties via ondersteuning, 
informatie, detectie en interventie

verwachting van een kind kan de stress in 
een gezinssituatie verhogen

• geen duidelijk bufferend effect op 
geweld;

• in een aantal gevallen is veeleer het 
tegendeel mogelijk (1): bij slachtoffers 
van partnergeweld (vrouwen) geeft
ü50% van hen aan voor de 

zwangerschap al het slachtoffer te zijn 
geweest,

ü50% van hen aan tijdens de 
zwangerschap voor de eerste keer het 
slachtoffer te zijn geworden.



Relevantie van de Kindreflex: gevolgen  
kindermishandeling
• Kindermishandeling heeft verreikende gevolgen op zowel de gezondheid als het 

welbevinden in de kindertijd en de volwassenheid.

• Lichamelijke gevolgen variëren van blauwe plekken, breuken en gebrek aan hygiëne, in 
extreme gevallen kan het kind aan de lichamelijke gevolgen overlijden.

• Kindermishandeling remt de ontwikkeling af en kan het leiden tot neurologische 
problemen en groeistoornissen.

• Kindermishandeling schaadt het basisvertrouwen van het kind in de buitenwereld.

• De stress die gepaard gaat met de mishandeling leidt tot een overactief stress-systeem 
en allerlei psychische problemen.

• In de volwassenheid bepalen traumatische en ingrijpende jeugdervaringen in hoge mate 
de gezondheid en het welbevinden. Ze leiden tot een sterk verhoogd risico op ernstige en 
levenslange geestelijke en lichamelijke gevolgen en betekenen een grote 
gezondheidskost voor de samenleving.



• Ongeboren kind is uitgesproken afhankelijk van de zwangere (en diens omgeving) = 
verhoogde kwetsbaarheid.

• 1001 kritieke dagen

• Gebrek aan goede (Vlaamse) cijfers, wel wetenschappelijke en praktijkindicaties dat er 
problemen zijn



Relevantie Kindreflex: de cliënt als ouder
Cliënten met kinderen voelen zich niet altijd even goed ondersteund in hun rol als ouder, ze 
zijn wel eens bezorgd en zitten met vragen.

• Mood and Resilience Offspring (MARIO) project (2016-2017) VUmc Amsterdam en Erasmus 
medisch centrum Rotterdam bij kinderen die opgroeien bij een ouder met psychische 
problemen of een afhankelijkheidsproblematie toont aan dat:

ü 73 % van de ouders zich zorgen maakt over de ontwikkeling van de kinderen vanwege hun problematiek

ü 63 % van de kinderen zich zorgen maakt over de eigen ontwikkeling

ü 58 % van de ouders vindt dat er tijdens hun behandeling in de GGZ onvoldoende aandacht aan de kinderen 
besteed wordt

ü 72 % van de ouders meer rechtstreekse aandacht voor de kinderen wens

• DWVG, Gezinsenquête 2016; Gezinnen in Vlaanderen over kindgedrag en 
opvoedingsgedrag en de sterktes en eventuele moeilijkheden hierbij (Bastaits, K., Van 
Leeuwen, K. & Travers, N.)

1/5 vindt ouderschap emotioneel uitputtend, ¼ lichamelijk, 1/3 moeilijke dan gedacht, en 6,5 % geeft aan de 
opvoeding niet aan te kunnen.
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Stappen vd Kindreflex

Stap 1: voer een gesprek over de kinderen en het ouderschap

Stap 2: peil naar de veiligheid thuis en het welzijn van de kinderen

Stap 3: ondersteun de cliënt in zijn rol als ouder



Protectieve en Risicofactoren: Taxatie
• Risicocumulatie

• Algemene factoren

• Specifieke risicofactoren voor prenatale kindermishandeling zijn situaties waarbij het 
kind ongewenst of ongepland is, of niet afkomstig is van de partner. 



• Partnergeweld voorafgaand aan en gedurende de zwangerschap;
• Ervaringen van aanstaande ouder(s) met kindermishandeling (waaronder 

seksueel misbruik) in de eigen jeugd;
• Ondertoezichtstelling (OTS) eerder kind;
• Psychiatrische problemen bij aanstaande ouders en/of Licht Verstandelijke 

Beperking (LVB);
• Depressie;
• Roken, alcohol- en drugsgebruik tijdens de zwangerschap;
• Alcohol- en drugsmisbruik / verslaving bij de partner/mede-opvoeder;
• Tienerzwangerschappen, onbedoeld zwanger, laagopgeleid en alleenstaand;
• Vroeggeboorte en laag geboortegewicht;
• Negatieve opvattingen over ongeboren kind en/of eerdere kinderen;
• Niet of laat in zorg komen, therapie ontrouw, vaak afspraak afzeggen en niet 

verschijnen, onvoldoende zelfzorg;
• Problemen en stress op meerdere levensgebieden: huisvesting, financiële 

problemen en schulden, werkloosheid, onverzekerd zijn, criminaliteit, geweld in 
het gezin, geen of niet-helpend sociaal netwerk.



Prenatale kindermishandeling

Van prenatale kindermishandeling is sprake wanneer:
• het ongeboren kind risico loopt door geweld tegen de zwangere vrouw;

• door extreem risicovol gedrag van de zwangere vrouw zelf;

• of door risicovolle omstandigheden waarin het kind straks geboren wordt en opgroeit;

• ook kan een moeder zelf gewelddadig zijn tegen haar ongeboren kind, bijvoorbeeld 
door zichzelf hard op de buik te slaan.



Van generiek model tot sectorspecifiek
• 2018 Uitrol GGZ

• 2020 – 2022 Uitrol CAW en justitiehuizen + hernieuwing GGZ

• 2021 - 2022 Uitrol ziekenhuizen



Uitrol liep volgens vast traject:

• Online bevraging sectoren

• Focusgroepen (doel implementatie en afstemming opleidingen en communicatie)

• Vorming: basisopleiding + workshops

ü 529 CAW medewerkers

ü 573 professionals uit de GGZ

ü 570 justitieassistenten en leidinggevenden

• Bekendmaking en communicatie via infomomenten

48

Implementatietraject Kindreflex



ü Generieke Kindreflex

ü Sectorspecifieke pagina’s met 
aangepaste stappenplannen

ü Praktijkverhalen en
getuigenissen

ü Online basisopleiding en 
videofragmenten infomomenten

ü Thematische infofiches

Nieuwe website www.Kindreflex.be
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Zie jij ook de kinderen in elk verhaal?



Evelyne Deguffroy

Ontwikkelingen in de 
perinatale mentale gezondheid



Situering
Resolutie vroegtijdige detectie en behandeling postnatale depressie (2015)

Project Perinatale Mentale Gezondheid (2016-2021):

subsidie Agentschap Zorg en Gezondheid

- Uitrol protocol ter screening en detectie van perinatale mentale stoornissen in Vlaanderen
- CEBAM-validatie screeningprotocol
- Implementatie regionale perinatale zorgpaden
- Ontwikkeling online zelfhulptool perinatale depressie
- Ontwikkeling online zelfhulptool en psycho-educatie voor postnatale depressie, angst en postnatale 

verlieservaringen
- Oprichting Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (voorz. Agentschap Opgroeien)
- Medewerking beleidsontwikkelingen Vlaamse overheid



Transitie
Regeerakkoord: verhogen aanbod in geestelijke gezondheidszorg zodat wachtlijsten terugdringen, 
met o.a. prioriteit perinatale geestelijke gezondheidszorg

Beleidsnota W.V.G.A.: belang zorgtraject op maat vanaf zwangerschap ter ondersteuning van 
aanstaande ouders in ouderschap

- van project-denken naar traject-denken

- vraag Vlaams minister Beke aan Agentschap Opgroeien en Agentschap Zorg en Gezondheid om met de 
betrokken partners uit de (geestelijke) perinatale gezondheidszorg en verslavingszorg een Vlaamse visie 
en prioriteiten ter ondersteuning van Perinatale Mentale Gezondheid (P.M.G.) uit te schrijven

- Werkgroep Traject P.M.G. in schoot van Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid: 
uitwerken traject vanuit brede betrokkenheid, gedragenheid en samenwerking, over de verschillende 
lijnen, als geïntegreerd antwoord op perinatale mentale zorgnoden (aanstaande) ouders



Perinataal psychiater (Titia Hompes/Gilbert Lemmens)
Psycholoog (Sofia Vanneste)
Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs
(Lyssa Toyinbo)
Expertisecentra Kraamzorg (Veerle Decorte/Sarah Philippens/ 
Mireille Picard)
Expert perinatale zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders 
(Sylvia De Ryck)
Eerstelijnspsycholoog (Ianthe Van Dorsselaer)
Familieplatform/ervaringsdeskundige (Elke Van Lierde)
Similes (Veronique Deblon)
C.G.G.'s met Moeder & Baby- of Baby & Peuterwerking
(Jan Maes)
Jeugdhulp (Lieve Saerens/Elke De Groot/ 
Isabelle De Keyser)

Netwerken geestelijk gezondheid kinderen en 
jongeren (Veerle Umans)
Projectcoördinatoren Perinatale Mentale 
Gezondheid (Helga Peeters/An-Sofie 
Van Parys/Marieke Vermaas)
Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid 
(Justine Wijnhoven/Joke Jonckiere)
Wetenschappelijk expert (Bea Van Den Bergh)
Agentschap Opgroeien (Marie-Jeanne Schoofs/
Ianthe Van Dorsselaer/Evelyne Deguffroy)

Werkgroep Traject P.M.G.



Eind 2021: 
éénmalig budget (looptijd 3 jaar) ter versnelde concretisering van enkele van de aanbevelingen

Vanaf 2022: 
recurrent uitbreidingsbeleid

- vanuit geïntegreerde samenwerking tussen professionals uit gezondheid en welzijn

- van preventieve (veerkracht-) ondersteuning tot curatie

- van ambulant tot residentieel

- van generalistische basiszorg rond zwangerschap en geboorte tot gespecialiseerde zorg

- versterkt dankzij optimalisatie randvoorwaarden (opleiding, communicatie, ...)

Uitbreidingsbeleid P.M.G.



- preconceptioneel beleid

- beleid van zwangerschap tot 2 jaar

- beleid inzake middelengebruik en psychische comorbiditeit

- opleidingsbeleid

- onderzoeksbeleid

- communicatiebeleid

- beleid inzake ondersteunende structuur

Uitbreidingsbeleid P.M.G.



Generalistische basiszorg

Protocol ter screening en detectie van perinatale mentale stoornissen, 
met afname psychosociaal assessment bij elke zwangere 
in eerste contact met perinatale zorg 
(ten laatste 16 weken zwangerschapsduur)

krachten gebundeld met Born in Belgium Pro

Zwangerschap tot 2 jaar

https://biblio.ugent.be/publication/8565787


Zorggarantie (dreigende) uithuisplaatsing 

jonge kind

Ann Van Loy



Context
• Maakt deel uit van beslissing Vlaamse Regering om jeugdhulp te versterken (2017)

• Aanleiding:

• Voor veel jonge kinderen met nood aan (dreigende) uithuisplaatsing geen snelle, aangepaste en stabiele 
hulpverlening

• Te weinig gedeelde expertise rond ontwikkelingsnoden jonge kind



Rondzendbrief 2018
• Doelgroep

• Jonge kind (0 - 3 jaar)

• In situaties van verregaande verontrusting/ dreigende uithuisplaatsing

• nood aan onmiddellijk aanbod op maat

• zowel in pre- als perinatale periode

• Doelstelling
• Onmiddellijk, stabiel en kwaliteitsvol antwoord dat aansluit bij ontwikkelingsnoden en –behoeften 

van jonge kind



• Hoe?
• Per provincie 1 coördinator vanuit CKG/ CIG
• Regionale afspraken maken met materniteiten, CKGs, jeugdhulpvoorzieningen,… ivm:
• Exploratie en taxatie van de verontrustende situatie
• Gedeelde besluitvorming
• Voorzien in aanspreekpunt op casusniveau, opvolgen van het traject en bewaken van de veiligheid
• Inzet van kwaliteitsvol (eerste) verblijf voor uithuisgeplaatste jonge kinderen

• Lokale teams K&G als aanspreekpunt voor basisvoorzieningen
• Hulpaanbod op maat
• In eerste instantie via aanbod binnen en buiten jeugdhulp
• Daarnaast mogelijkheid tot casusfinaciering die flexibel kan ingezet worden



Evaluatie
• Toegenomen aandacht en expertise voor jonge kind 

binnen jeugdhulp

• Regionale verschillen in uitvoering zorggarantie

• Focus op voorkomen uithuisplaatsing

• Zorgtafels als goede praktijk inzake gedeelde 
besluitvorming

• Zorggarantieplannen nog onvoldoende afgestemd met 
ervaringsdeskundigen

• Lokale teams K&G als eerste aanspreekpunt

• Onduidelijkheid over concrete afspraken met 
basisvoorzieningen

• Crisismeldpunt als partner bij acute crisissen

• Regionale diensten opgroeien en VK 
als belangrijke partner

• Structureel versterken intensieve contextbegeleiding

• Pleegzorg neemt meerderheid verblijfsaanbod voor 
jonge kinderen op

• Als pleegzorg niet mogelijk is, dan residentiële 
capaciteit als buffer

• Reguliere aanbod blijkt vaak te volstaan

• Meer aandacht voor doelgroep kwetsbare zwangeren

• Rugzakmiddelen soms onvoldoende voor antwoord op 
meer duurzame noden

• Afstemming met actoren buiten jeugdhulp kan nog 
beter uitgebouwd worden



Rondzendbrief 2021
• Doelgroep wordt herbevestigd en geëxpliciteerd (-9 maanden tot 3 jaar)

• Hulp tijdig en dichtbij

• Belang van goede diagnostiek

• Nadruk op normaliserende

• Explicietere opdracht rond casusopvolging bij Opgroeien in gedeelde verantwoordelijkheid 
met het werkveld (vanaf 2022)

• Middelen voor duurzame versterking jeugdhulp



Deel 2: vragen en discussie



• Welke inhoudelijke vragen heb je ?

• Wat zijn randvoorwaarden waar we rekening moeten mee houden?

• Wat mis je nog ?

• Wat is er nog nodig vanuit jouw praktijk om dit tot een succesverhaal te maken? 

• Wat betekent dit voor de eigen praktijk?



Meer info?
Katrien Beeckman: katrien.beeckman@uzbrussel.be

Liv Leeman: liv.leeman@expertisecentrumkindermishandeling.be en

Tim Stroobants: tim.stroobants@expertisecentrumkindermishandeling.be

Evelyne Deguffroy: Evelyne.Deguffroy@opgroeien.be

Ann Van Loy: ann.vanloy@opgroeien.be

Marie-Jeanne Schoofs: marie-jeanne.schoofs@opgroeien.be
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