Persbericht: 32 extra plaatsen in jeugdpsychiatrie dankzij ‘Twoape’

Onder de naam ‘Twoape’ krijgt Midden-West-Vlaanderen vanaf januari 2019 32 nieuwe plaatsen
voor psychiatrische dagbehandeling van kinderen en jongeren, in Roeselare, Ieper en Pittem.
Hiermee komt er een oplossing voor een doelgroep die tot nu te vaak in de kou bleef staan. Het
project is mogelijk dankzij een intense samenwerking tussen algemene en psychiatrische
ziekenhuizen, de integrale jeugdhulp en WINGG (het West-Vlaams Integrerend Netwerk
Geestelijke Gezondheid).
“AZ Delta en de Kliniek Sint-Jozef werken al langer samen”, zeggen dokter Geert Everaert (Kliniek
Sint-Jozef) en dokter Ségolène Vandeputte (AZ Delta en Jan Yperman Ziekenhuis). “Toen de overheid
ons de kans gaf om de grote nood aan acute kinder- en jeugdpsychiatrie te lenigen, hebben we niet
getwijfeld. AZ Delta wil investeren in geestelijke gezondheidszorg en doet hiervoor een zogenaamde
‘reconversie’ van residentiële bedden naar dagkliniekplaatsen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. AZ
Delta doet dat in samenwerking met de Kliniek Sint-Jozef. Ook het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis
zet ‘bedden’ om in ‘stoelen’, dus plaatsen voor dagbehandeling kinderpsychiatrie. De link met de
integrale jeugdhulp leggen we via het OC Sint-Idesbald. De hele samenwerking krijgt vorm binnen
WINGG, het West-Vlaamse netwerk voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en
hun omgeving. Samen kunnen we zo 32 stoelen voor dagbehandeling creëren, verdeeld over vier
units.”
Dat ook de integrale jeugdhulp betrokken is, is geen toeval. “De overheid stimuleert samenwerking
over alle sectoren heen”, vertelt Sigrid Pollentier van OC Sint-Idesbald. “Volkomen terecht. Veel
kinderen kan je niet helpen vanuit één sector. Geestelijke gezondheidszorg en opvoeding leunen
tegen elkaar aan, je kunt ze niet los van elkaar zien. Een nauwe samenwerking laat toe om een
betere continuïteit van de ondersteuning en zorg op maat te garanderen. In de jeugdhulp is er soms
een gebrek aan expertise in kinderpsychiatrie. In plaats van kinderen uit de jeugdhulp over te
brengen naar de psychiatrie, willen we de psychiatrische expertise binnenbrengen in de jeugdhulp.
Dat is beter voor het kind.”
“In dit project vertegenwoordig ik niet alleen het OC Sint-Idesbald, maar alle partners uit de integrale
jeugdhulp van West-Vlaanderen”, gaat Sigrid Pollentier verder. “We hebben de koppen bij elkaar
gestoken en slaan samen de brug naar de collega’s in de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit de
jeugdhulp waren twee insteken erg belangrijk. Ten eerste willen we echt op maat werken, wat
betekent dat we ons niet altijd strikt aan protocollen houden: het kind staat centraal, niet de
procedures. Verder streven we naar een oplossing voor elk kind. Soms zijn er vanuit de psychiatrie
tegenindicaties, bijvoorbeeld als een kind een te laag IQ heeft of als de problematiek ‘niet zuiver
psychiatrisch’ is. We hebben afgesproken om in alle gevallen samen oplossingen te zoeken.”
“De nood aan acute opvang voor kinderen en jongeren is erg hoog”, weet dokter Vandeputte. “In het
ziekenhuis en via de spoedgevallendienst zien we steeds meer kinderen met een psychiatrische
problematiek. Voor adolescenten vinden we nog relatief gemakkelijk een plaats, maar voor min 15jarigen is dat vaak niet zo evident.”
“Ook in de regio Ieper is dat zo”, beaamt Dennis Jacques, diensthoofd Patiëntenbegeleiding van het
Jan Yperman Ziekenhuis. “Hoe meer kinderen we in dagbehandeling kunnen opvangen, hoe beter.
Een residentiële opname blijft een ingrijpende gebeurtenis. Door het gebrek aan plaatsen, moesten

we tot nu soms kinderen residentieel opnemen, omdat er geen alternatief was. Als ambulante of
mobiele hulp niet volstaat, maar een echte opname ook niet nodig is, kan dagbehandeling de ideale
tussenvorm zijn. De kinderen en jongeren kunnen elke avond naar huis en houden maximaal voeling
met de thuiscontext. Onlangs was er bijvoorbeeld een jongen die niet meer naar school ging. Zijn
moeder ging uit werken, maar maakte zich de hele dag zorgen over wat er kon mislopen. Voor een
jongere in die context zijn de nieuw gecreëerde plaatsen een goede oplossing.”
“Deze samenwerking vult hiaten in het aanbod aan geestelijke gezondheidszorg in”, legt Eddy
Deproost uit, directeur Patiëntenzorg van Kliniek Sint-Jozef. “Met deze plaatsen dagbehandeling
richten we ons tot een doelgroep die tot nu vaak in de kou bleef staan. Het aanbod is complementair
aan de bestaande dienstverlening. Dit project past perfect in het WINGG-verhaal, dat erop gericht is
om vanuit het netwerk met alle partners oplossingen te bieden voor blinde vlekken in het aanbod.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling om nauw samen te werken met elke behandelaar die al contact
heeft met het kind of de jongere. We willen iedereen betrekken en vanuit het netwerk de meest
gepaste zorg op maat bieden, met oog voor de continuïteit.”
“Vanaf januari moet het project op kruissnelheid komen”, vertelt zorgmanager Lieven Demets van AZ
Delta.
“We moeten weg van het hokjesdenken, ook als experts”, aldus nog Sigrid Pollentier. “Voor deze
samenwerking creëren we een nieuw team en we hebben er allemaal veel zin in. Het project is
verspreid over vier units, maar dat worden geen vier eilandjes. Integendeel, er zal voortdurend
overleg zijn, zodat elk kind en elke jongere op de juiste plek ondersteuning krijgt.”
1 project, 4 units:







In Kliniek Sint-Jozef in Pittem komen 7 plaatsen voor adolescenten van 14 tot 18 jaar die
nood hebben aan een intensief (partieel) programma, bij voorkeur in combinatie met school
of dagbesteding.
In AZ Delta in Roeselare komen 6 plaatsen semi-kritische opvang in dagbehandeling voor
kinderen van het 1ste leerjaar tot en met het 2de middelbaar, met een maximale
behandelduur van 10 dagen.
Het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis creëert 12 plaatsen voor dagopname van kinderen
tussen 8 en 14 jaar. Deze plaatsen worden ondergebracht in het PZ Heilig Hart in Ieper.
OC Sint-Idesbald Roeselare ontwikkelt in AZ Delta 7 plaatsen voor kinderen en jongeren uit
de jeugdhulp met psychiatrische noden, met als doel een opname te vermijden en maximaal
in te zetten op ondersteuning van het kind binnen zijn context.
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