


Programma

1. Voorstelling Familieplatform

2. Kwetsbaar ouderschap en KOPP

3. Noden en dynamieken van 
kwetsbare ouders

4. In gesprek met de (kwetsbare) 
ouder



Focus 
Familieplatform

• Familieperspectief verankeren in de zorg en 

naastbetrokkenen versterken in hun rol 

= ‘familie-reflex’

• Verenigen en versterken van familieverenigingen

• Professionele organisaties inspireren en stimuleren 

tot het realiseren van een familievriendelijke zorg

• Beleid adviseren

• Bijzondere aandacht voor het ‘kind van’



KOPP|KOAP

KOPP: Kinderen met een Ouder met een Psychische Problematiek 

KOAP: Kinderen met een Ouder met een Afhankelijkheidsproblematiek

Gewone kinderen in bijzondere omstandigheden



KOPP|KOAP bij Familieplatform

• Vorming
- op maat
- 2-daagse i.s.m. netwerk GG K&J

• Coaching inhoudelijk/KOPP- beleid

• Reflectiegroep KOPP- beleid

• Afstemmen rond casus

• Materiaal: 
Doe-leesboekjes, veerkrachthelpers, 
Met Kriebel op reis



Kwetsbaar ouderschap en
KOPP



Bron: Onderzoek ikv de ontwikkeling van de Kindreflex, door LUKAS KU Leuven, 2019.
Zie www.kindreflex.be, onderzoeksrapport.

Prevalentie 
KOPP|KOAP

http://www.kindreflex.be/


“kinderen van wie minstens één 
van de ouders tenminste één keer 
opgenomen is geweest in een 
psychiatrisch ziekenhuis of in een 
psychiatrische afdeling van een 
AZ, of bij wie door een deskundige 
een psychiatrisch ziektebeeld is 
geconstateerd” (Dhondt, Van 
Doesum & Zonneveld, 1988, p.1)

“Kinderen van wie minstens één van beide 
ouders wordt/werd behandeld door 
psychiatrische voorzieningen […] en waar 
volgens de DSM-classificatie een 
aandoening werd vastgesteld. 
Alleszins gaat het om een problematiek 
(thematiek) die een ernstige belasting 
(effect) betekent voor het dagelijks 
functioneren van de patiënt (persoon) in 
kwestie en waar met redelijke zekerheid kan 
ingeschat worden dat er ook een belastend 
effect is op de naaste familiale omgeving, 
casu quo de kinderen”. 
(Marc Geebels en Inez Vandenwinkel, 2001)

→ Tendens: effect op het dagelijks
functioneren staat centraal, niet 
zozeer de diagnose op zich

Definities 
KOPP|KOAP



Kwetsbare ouder 
en/of KOPP?

Elke ouder met psychische problemen is een 
kwetsbare ouder, 
maar niet elke kwetsbare ouder heeft 
psychische problemen.

Dynamieken en noden, maar ook risico’s, (bij ouders én 
kinderen) kunnen dezelfde zijn.

Bij KOPP-breed wellicht tijdelijk.

 “KOPP-breed”: migratie, scheiding, 
verlieservaring, financiële zorgen … 



Noden en dynamieken van
kwetsbare ouders



De ouder met…
dynamieken

o Gevoelens van schaamte en schuld

o Gevoel gezin in de steek te laten

o Verdriet

o Zich anders voelen, angst voor etiket/reacties van anderen

o Gevoel van falen (→ schuldgevoelens → ontkenning)

o Mogelijke terughoudendheid of gevoel van bedreiging

o Laag zelfwaardegevoel in rol als ouder

o Vragen over ouderschap



De ouder met…
noden

o Belang van open en niet-veroordelende houding t.o.v. de 
ouder
→ zodat de ouder zorgen en moeilijkheden durft 
bespreken

o Mildheid en erkenning: opvoeden is soms ploeteren, voor 
elke ouder

o Ouder is vaak zelf vragende partij om het over de kinderen 
en rol als ouder te hebben*

o Nood aan transparantie, hulpverlening die durft spreken

o Respect voor de ouder, ongeacht de situatie

o Momentopname is geen maatstaf, de situatie is tijdelijk. 
Bied toekomst-perspectief

*Onderzoek ‘Mood en Resilience Offspring project’ (MARIO – project) 
Maciejewski et al (2017) + Onderzoek PC Van den Ende (2016)



De ouder met…
een risico?

Mogelijk risico bij ouder met psychische- of 
verslavingsproblematiek:

o Lagere emotionele beschikbaarheid
o Minder voorspelbaarheid
o Verminderd vermogen om structuur aan te bieden
o Moeite om de dagelijkse praktische zorg rond te 

krijgen

o Ook risico op verwaarlozing en mishandeling

→ Draaglast kind wordt groter: risico op lager 
welbevinden van het kind



De ouder met…
een risico?

Nood aan:

o Bespreekbaar maken ouderschap en welzijn kind
o Steun, openheid, zorg
o Inschakelen netwerk > realiseren elementen van 

veerkracht (zie verder)

→ Kind in je achterhoofd houden als je met de ouder 
werkt
→De Kindreflex (www.kindreflex.be)

Ook nood aan monitoring: alert blijven voor 
mogelijke verontrusting



Spreken over (kwetsbaar) 
ouderschap



4 PIJLERS : 
oudervriendelijk 
handelen

1. Bejegening
Warm onthaal, goed genoeg ouderschap, spreken over 
ouderschap en kinderen, …

2. Informatie
KOPP – preventiegesprek, info beschikbaar stellen, 
gegevens KOPP – contactpersoon/referent, …

3. Steun
Naasten betrekken, interactie ouder-kind, 
oudergroepen/lotgenotencontact, …

4. Participatie
Ouderschap als deel van zorgtraject, partners betrekken 
in zorgtraject en ontslag- en weekendplan, deelname 
aan beleidsoverleg/familieraad/… als ouder, …



Spreken over 
(kwetsbaar) 
ouderschap

Waarom spreken over (kwetsbaar) ouderschap?

https://www.youtube.com/watch?v=qUpEoE7Bff8&t=147s


Waarom spreken over (kwetsbaar) ouderschap?

1/3e regel: 
(Onderzoek Baan ea. (1998), Hosman et al (2009))

1/3e van de groep KO(A)PP: 

o loopt een verhoogd risico op het ontwikkelen van een 
psychiatrische problematiek

o krijgt problemen op allerhande levensdomeinen (bv. relaties, 
zelfstandigheid, …) van voorbijgaande aard

o draagt weinig tot geen gevolgen met zich mee

→ 2/3e veerkracht!!

Spreken over 
(kwetsbaar) 
ouderschap



Veerkracht 
versterken

Hoe kan de ouder/omgeving de veerkracht van het kind 
versterken? 

4 veerkrachthelpers*:
(Pieters, G., de Decker, A. & Van Hauwere, J. (2008).) 

*zie ook https://familieplatform.be/product/veerkrachtfolder-download/

4. Geef het kind voldoende kansen om kind
te kunnen zijn

3. Geef het kind de steun van een volwassen 
vertrouwenspersoon uit directe omgeving

2. Geef het kind de ruimte om eigen gevoelens
te uiten

1. Geef het kind gepaste informatie over de psychische 
problemen

https://familieplatform.be/product/veerkrachtfolder-download/


Thema’s om te spreken over ouderschap (herinner je de noden van 

kwetsbare ouders)

Zoek aansluiting bij thema’s die ouder zelf brengt.

o Wat lukt wel? Waar ondersteuning nodig? Wat zelf meegekregen? 

Wat wil de ouder voor zijn kind? … De ouder ‘au serieux’ nemen 

en, waar mogelijk, regie geven.

o Samen op zoek gaan naar wat wel goed loopt in de zorg voor het kind. 

Hiervoor erkenning geven.

o Focus van ‘falende ouder’ naar kwetsbare ouder met vaardigheden.

o Veerkrachthelpers

o Steun: intern (gezin) of extern (naasten)

o Schuldgevoel: schuld hebben vs schuld voelen

o Enz. 

Spreken over 
(kwetsbaar) 
ouderschap




