
Hoge
Gezondheidsraad

PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN JONGEREN 
BINNEN HET DOMEIN VAN DE GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG

JULI 2019
HGR NR. 9458



COPYRIGHT

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu

Hoge Gezondheidsraad
Victor Hortaplein 40 bus 10
B-1060 Brussel

Tel: 02/524 97 97 
E-mail:  info.hgr-css@health.belgium.be

Auteursrechten voorbehouden.
U kunt als volgt verwijzen naar deze publicatie:
Hoge Gezondheidsraad. Participatie van kinderen en jongeren  
binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg. 
Brussel: HGR; 2019. Advies nr. 9458.

De integrale versie van dit advies kan gedownload worden van  
de website: www.hgr-css.be

Deze publicatie mag niet worden verkocht.



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
www.hgr-css.be 

 
− 1 − 

 
 

 

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9458 
 

Participatie van kinderen en jongeren binnen het domein van de geestelijke 
gezondheidszorg 

 

De HGR beschrijft in dit advies de noodzakelijke voorwaarden om de participatie van 

kinderen en jongeren in het domein van de geestelijke gezondheidszorg te garanderen, 

op het niveau van de individuele hulpverlening, de organisatie van de voorzieningen en 

van het overheidsbeleid.  

 
Versie gevalideerd op het College van 

Juli - 20191 
 

 

 
SAMENVATTING 
 
Geestelijke gezondheidsproblemen maken een belangrijk deel uit van het ziektecijfer bij 
kinderen en adolescenten. We stellen echter ook vast dat zorg vaak niet toegankelijk genoeg 
is en dat deze vaak niet aan de noden voldoet. Kinderen en jongeren hier meer inspraak in 
geven zou de toegankelijkheid, de kwaliteit en de doeltreffendheid van de zorg kunnen 
verbeteren. Door het kind te zien als deelnemer aan de zorg, kan men inspelen op 
fundamentele noden zoals die in de zelfdeterminatietheorie gedefinieerd worden (autonomie, 
competentie, relationele verbondenheid) om op die manier het welzijn te verhogen. Het 
concept inspraak is overigens ook verankerd in verscheidene wetteksten (rechten van het 
kind, rechten van personen met een handicap, verklaring van de Raad van Europa, rechten 
van de patiënt) en in de basisprincipes van de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg. Maar, hoewel inspraak niet alleen een basisrecht is (en dus een doel op 
zich) maar ook een manier om het welzijn te verbeteren, zijn kinderen en jongeren nog steeds 
niet voldoende vertegenwoordigd in de geestelijke gezondheidszorg in België. Er is geen 
enkele belangengroep die hen een stem geeft en er is ook niet voldoende kader om zo'n 
belangengroep op te richten.  
 
De HGR heeft dus getracht om belangrijke factoren te identificeren waarmee men rekening 
moet houden om het recht van kinderen en jongeren op inspraak in de geestelijke 
gezondheidszorg te vrijwaren, zowel op niveau van individuele hulpverlening als de 
organisatie van de dienstverlening en het overheidsbeleid. De HGR heeft daarvoor recente 
ervaringen geïnventariseerd en de beschikbare literatuur onderzocht.   
 
Uit deze analyses bleek dat men eerst de doelstellingen, het kader en de grenzen waarbinnen 
de inspraak plaats heeft dient te definiëren, bijvoorbeeld door het niveau van de inspraak van 
elk individu voor elk aspect vast te leggen. Inspraak is namelijk een complex gegeven en 
varieert al naargelang de situatie. De participatieschijf toont met name aan dat het 
participatieproces moet aangepast worden naargelang het doel, de context (micro, meso of 
macro), de betrokken spelers en de gebruikte middelen (Herbots & Put, 2015). De 

                                                
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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participatieschaal beschrijft hiervoor vijf niveaus van inspraak, meer of minder uitgebreid, van 
informeren tot mee beslissen. Door een kader te definiëren kunnen we de verschillende 
partners geruststellen en echte inspraak garanderen. Een participatieproces kan meerdere 
valstrikken kennen, waaronder symbolisme (bepaalde kinderen laten hun stem horen, 
waardoor anderen worden uitgesloten), nepinspraak (een opinie vragen nadat de beslissing 
reeds genomen is), volwassen structuren (inspraak om de volwassenen te helpen, volgens 
hun eigen functioneren), verborgen agenda's (inspraak geven om de kalmte te bewaren 
bijvoorbeeld) en (ongelijke) machtsverhoudingen.   
 
Theorieën over de ontwikkeling van het kind tonen aan dat inspraak aan de specifieke 
eigenschappen van jonge mensen moet worden aangepast. Dit verandert met de leeftijd en 
volgens de fysieke, cognitieve en psychosociale ontwikkeling (bijvoorbeeld wat de plaats van 
de ouders betreft in het nemen van beslissingen). Ook de precieze geestelijke 
gezondheidsproblematiek speelt hierbij een rol. Er moet ook rekening gehouden worden met 
het beeld dat men van de mogelijkheden van het kind heeft; dit heeft immers ook een invloed 
op de manier van inspraak geven. Dit beeld kan variëren van het kind als sociale speler die 
rechten heeft tot het kind als persoon in wording die vooral bescherming behoeft. 
 
Het is belangrijk om de context van het kind of de jongere in acht te nemen en dan vooral om 
te kunnen interpreteren wat er gezegd wordt. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen 
de privacy van het kind en de betrokkenheid van zijn/haar omgeving. Er zijn manieren nodig 
om deze twee standpunten te verenigen.  
 
Verder is het nodig om betrouwbare informatie aan te reiken, in een voor iedereen begrijpelijke 
taal, aan de hand van adequate communicatietools en -technieken.  
Tot slot moet men ook rekening houden met het risico op stigmatisering. Mentale 
gezondheidsproblemen is immers geen gemakkelijk label om te dragen. Kinderen die 
deelnemen aan het participatieproces moeten hierin ondersteund worden. Het taboe rond 
geestelijke gezondheid doorbreken is prioritair.  
Inspraak moet overigens op drie niveaus (micro, meso en macro) aangemoedigd worden, 
omwille van de interactie tussen die niveaus.  
 
Er zijn meerdere participatie-instrumenten geïdentificeerd, in functie van de verschillende 
niveaus op de participatieschaal: informeren (door middel van video's, infovergaderingen, 
brochures,...); raadpleging en raadgeving (vragenlijsten, focusgroep, begeleiding, Delphi-
methode, gesprek in thuisomgeving); partnership (consultatie waarbij de verschillende spelers 
worden samengebracht) en medebeslissing. De volwassenen die het participatieproces 
begeleiden moeten voldoende vorming genoten hebben.  
 
De HGR doet tenslotte nog een aantal aanbevelingen om inspraak van kinderen en jongeren 
te stimuleren. Op microniveau beveelt de Raad aan om de verspreiding van informatie (in 
begrijpelijke taal) te vergemakkelijken en om kinderen/adolescenten te betrekken bij de 
uitwerking en evaluatie van de zorg en de hulpverlening, op basis van een protocol dat 
rekening houdt met de keuzes van het kind en met mogelijke meningsverschillen. 
Zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg moeten vorming krijgen over inspraak en 
onderzoek naar dit onderwerp moet gestimuleerd worden. Op mesoniveau beveelt de HGR 
aan om comités op te richten die kinderen en adolescenten en hun omgeving toelaten het 
woord te nemen (in instellingen, maar ook in netwerken) en procedures te installeren die 
garanderen dat er met hun mening wordt rekening gehouden. Op macroniveau is de 
aanbeveling om een project op te starten rond inspraak van kinderen en hun naasten in het 
nieuwe geestelijke gezondheidszorgbeleid.   
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) 
met gecontroleerde trefwoorden die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor 
PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 
 
 
 
Lijst van afkortingen  
 
DRM   Decreet Rechtspositie van de Minderjarige 
GGZ   Geestelijke Gezondheidszorg 
OEJAJ   Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse 
VVGG   Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid 
VRK   Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
ZDT   Zelfdeterminatietheorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

Mesh terms*  Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Patient 
Participation 
Child 
Adolescent 

 Participation Participatie Participation Partizipation 

 Children Kinderen Enfants Kinder 

 Youth Jongeren Jeunes Jugendliche 

Legislation  Legislation Wetgeving Législation Gesetzgebung 

Mental Health 
Services 

 Mental health 
care 

Geestelijke-
gezondheidszorg 

Soins de santé 
mentale 

Psychische 
Gesundheitsversorgung 

 
 Shared decision 

making 
Gedeelde 
besluitvorming 

Décision 
partagée 

Gemeinsame 
Entscheidungsfindung 

Patient 
satisfaction 

 Patient 
satisfaction 

Patient 
tevredenheid 

Satisfaction du 
patient 

Patientenzufriedenheit 

Human Rights 
 Human Rights Mensenrechten Droits de 

l’homme 
Menschenrechte 

 
 Children's rights 

 
Kinderrechten Droits des 

enfants 
Kinderrechte 

Patient rights 
 Patient rights Patientenrechten Droits des 

patients 
Patientenrechte 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68006806
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I INLEIDING EN VRAAGSTELLING 
 
Geestelijke gezondheidsproblemen vormen een van de voornaamste 
gezondheidsbedreigingen voor jongeren in de leeftijd tussen 12 en 25 jaar. Schattingen 
spreken van een prevalentie van minstens 20% psychische stoornissen op deze leeftijd. 
Geestelijke gezondheidsproblemen dragen voor 45% bij aan de totale ziektelast in deze 
leeftijdsgroep (McGorry et al, 2014). Tegelijk blijkt de toegang tot de mogelijkheden voor 
hulpverlening voor geestelijke gezondheid voor deze groep moeilijk en wordt deze in vele 
gevallen als jongerenonvriendelijk ervaren (Coppens et al, 2015, LaValle et al, 2012). De 
toegang, het aanbod en de organisatie van diensten is, hoewel tot op zekere hoogte gekend 
(Bradt et al, 2019, JOP-monitor), onvoldoende (in overeenstemming met de noden, 
ontwikkelingstaken en de (jongeren-)culturen). Dit is ook het geval voor verschillende 
specifieke noden zoals minderjarigen met een beperking, in de jeugdhulp, minderjarigen met 
een migratieachtergrond of in armoede. Mogelijkheden voor vroege detectie en vroege 
behandeling gaan hierdoor verloren. Jongeren komen pas laat in de hulpverlening wat 
bovendien het curatief karakter van de geestelijke gezondheidszorg versterkt, ten nadele van 
de preventie.   
Als algemene regel doorheen dit advies verwijzen we naar kinderen en jongeren onder 18 jaar 
als kinderen.  
  
Participatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg betekent onder 
andere actieve betrokkenheid in de besluitvorming met betrekking tot hun behandeling of 
begeleiding. Het is ook belangrijk om kinderen en jongeren actief te betrekken bij de evaluatie 
van de resultaten (outcome evaluation) en hun standpunt te beschouwen als relevant en 
evenwaardig aan dat van hun ouders (of wettelijke voogden) en van de behandelende 
hulpverleners (arts, psychiater, psychotherapeut...). Participatie van kinderen en jongeren 
(o.a. door peer support, gedeelde besluitvorming) laat toe het hulpaanbod in de GGZ af te 
stemmen op maat van de vraag  en geeft eveneens meer kans op het doorbreken van het 
taboe rond geestelijke gezondheidsproblemen, wat de toegang verbetert en de effect van 
preventiestrategieën verhoogt (La Valle, 2012). Hierdoor komen kinderen en  jongeren sneller 
in de hulp terug wanneer ze met problemen geconfronteerd worden, waardoor de kansen op 
vroege detectie vergroten. Dit leidt tot snellere en minder intensieve hulp met sneller herstel 
en minder economisch verlies als gevolg (Hartas et al, 2011).  
Vroeginterventie programma’s gebaseerd op participatie van jongeren zelf in Ierland (O’Keefe 
et al, 2015) en Denemarken toonden reeds veelbelovende effecten op vlak van algemeen 
welbevinden.  
Jongeren vinden eveneens dat ze actief zouden moeten worden betrokken bij de beslissingen 
die genomen worden met betrekking tot hun behandeling of begeleiding (Coppens et al, 
2015). Dit ligt bovendien in de lijn van de patiëntenrechten en het actuele beleid GGZ voor 
kinderen en jongeren.  Volgens het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VRK) 
hebben jongeren het recht om te participeren in alle beslissingen die hen aangaan. Dit recht 
heeft zowel een individuele als een collectieve dimensie voor de kinderen als groep3.  
 
Door België geratificeerde internationale en Europese verdragen, de Grondwet,  nationale 
wetten en decreten van Gewesten en Gemeenschappen bepalen het (juridisch) statuut van 
minderjarigen in ons land. Ze zijn van belang om de betekenis en de noodzaak van participatie 
van deze groep van burgers in zaken die hen aanbelangen te situeren. Niettegenstaande de 
juridische verankering van het concept participatie stellen we vast dat de implementatie ervan 
in de praktijk van de GGZ geen vanzelfsprekendheid is en veel lacunes vertoont. 
 

                                                
3 Comité voor de rechten van het kind: 'Het recht van het kind om gehoord te worden', Algemene 
opmerking nr. 12, 2009, Bureau van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC
%2fC%2fGC%2f12&Lang=en.  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f12&Lang=en
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Uitgaande van de vaststelling dat er momenteel geen eenduidige visie met betrekking tot 
participatie bekend is binnen het beleid GGZ kinderen en jongeren en er derhalve geen 
vastgestelde indicatoren of normen zijn voor organisaties en voorzieningen die mogelijk wel 
initiatieven nemen, heeft dit rapport de bedoeling om op basis van een eerste verkenning van 
dit thema na te gaan wat er nodig is om meer inzicht te verwerven en te komen tot een mogelijk 
generiek kader voor participatie in de GGZ kinderen en jongeren. Het rapport beperkt zich 
bovendien tot het domein van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren in 
België. 
 
Door het in kaart brengen van huidige ervaringen, bestaande initiatieven en inzichten uit de 
literatuur kunnen hiaten geïnventariseerd worden en een aantal noodzakelijke nog te zetten 
stappen afgeleid worden vooraleer te kunnen komen tot aanbevelingen voor een beleid dat 
participatie van kinderen en jongeren in het domein van de GGZ garandeert, zowel op het 
niveau van de individuele hulpverlening, de organisatie van het aanbod en de voorzieningen, 
als op het niveau van het overheidsbeleid en afgestemd op de zorgen en noden van diverse 
specifieke subgroepen 
De bedoeling van dit rapport is niet om reeds een blauwdruk van een participatief beleid en 
participatief handelen voor kinderen en jongeren te schetsen. 
 
Het advies richt zich in eerste instantie tot actoren die betrokken zijn in het organiseren en 
aanbieden van (gespecialiseerde) geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, 
zowel op het vlak van de individuele hulp, op het niveau van de diensten en 
organisatiestructuren als op het niveau van het beleid. 
 
Als we spreken over kinderen, jongeren, adolescenten of minderjarigen heeft dit steeds 
betrekking op de leeftijdsgroep 0 tot 18 jaar. 
 
Het doel van dit advies is om: 

- kritische factoren en randvoorwaarden voor effectieve participatie van kinderen en 
jongeren ten aanzien van het geestelijk gezondheidsbeleid (zowel op micro-, meso- 
als macroniveau) te inventariseren  

- waaruit het belang blijkt voor het beleid om een uitgebreider project ten aanzien van 
participatie bij kinderen en jongeren te initiëren en te ondersteunen om tot  

- een maatschappelijk en wetenschappelijk gefundeerde methodiek en aanbevelingen 
te komen ten aanzien van voorzieningen en hulpverleners belast met de geestelijke 
gezondheidszorg van kinderen en jongeren.  

 
Het advies is generiek van aard. Hieruit volgt dat specifieke noden met betrekking tot het recht 
op participatie voor specifieke groepen minderjarigen naderhand verder zullen dienen te 
worden onderzocht. 
 

II METHODOLOGIE 
 
Na analyse van de vraag hebben het College en de werkgroep de nodige expertises bepaald. 
Op basis hiervan werd een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen in de volgende 
disciplines: psychologie, (kinder en jeugd)psychiatrie, sociologie. De experten van de 
werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en 
de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op  

- een literatuurstudie, waarbij zowel wetenschappelijke tijdschriften als rapporten van 
nationale en internationale organisaties die in deze materie bevoegd zijn (peer-
reviewed) werden geraadpleegd;  

- een bevraging van good practices m.b.t participatie in het domein van de kinder- en 
jeugdggz. Omwille van de beperkte initiatieven werden eveneens verwante 
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hulpverleningssectoren met ervaring op vlak van participatie bevraagd. De werkgroep 
wilde op die manier actoren uit verschillende domeinen zowel op micro-, meso- als 
macroniveau bevragen om een inventaris te maken van good practices op vlak van 
kinder- en jongerenparticipatie  in de geestelijke gezondheidszorg en in andere 
sectoren in België. Daarnaast wilde ze specifieke vragen, problemen en 
aandachtspunten voor uiteenlopende doelgroepen en werkterreinen verzamelen. 
Aangezien het onmogelijk was om alle organisaties met een expertise hieromtrent te 
bevragen koos de werkgroep voor een representatieve steekproef van verschillende 
praktijken voor verschillende doelgroepen. De selectie van uitgenodigde stakeholders 
is het gevolg van een brede bevraging bij de leden van de werkgroep naar bestaande 
initiatieven die over expertise m.b.t. participatie bij kinderen en jongeren beschikken 
enerzijds en de beschikbaarheid van de aangesproken organisaties anderzijds. Een 
aandachtspunt was ook de stem van het kind en de jongeren zelf. Omwille van een 
gebrek aan platformen voor rechtstreekse vertegenwoordiging van kinderen en 
jongeren (in de GGZ en aanverwante sectoren) was het niet eenvoudig om de kinderen 
en jongeren – de doelgroep zelf – te laten participeren ! Uiteindelijk is er één 
organisatie, de Vlaamse Scholierenkoepel, die een jongere rechtstreeks het woord 
heeft laten nemen op de stakeholderbevraging. Dit kan er op wijzen hoe beperkt de 
stem van kinderen en jongeren rechtstreeks vertegenwoordigd is in het zorglandschap 
en de evaluatie ervan. We kunnen dit mogelijk als indicatief beschouwen voor de 
vraagstelling in dit rapport, dat derhalve eveneens gelimiteerd is door de beperkte 
inbreng van de doelgroep zelf. 
De stakeholders werden gevraagd hun werking en expertise voor te stellen aan de 
werkgroep, met bijzondere focus op de mogelijke betekenis ervan voor het domein van 
de geestelijke gezondheid. Tijdens iedere zitting van de werkgroep werden twee tot 
drie stakeholders uitgenodigd. De uiteenzetting werd gevolgd door een debat tussen 
de stakeholders en de werkgroepleden. De inventaris en een korte beschrijving van 
de geraadpleegde organisaties is te vinden in bijlage. De werkgroep heeft dus in het 
bijzonder kunnen gebruikmaken van de expertise van professionelen uit de geestelijke 
gezondheidszorg en aanverwante sectoren, die hen hebben verteld over hun 
participatie-ervaringen bij de begeleiding van kinderen. Hiertoe behoorden ook 
gespecialiseerde hulpverleners voor kinderen met een handicap. De werkgroep heeft 
ook organisaties uitgenodigd die jongerenparticipatie binnen hun diensten stimuleren, 
zowel op algemeen vlak als toegespitst op bepaalde domeinen als onderwijs, 
jeugdhulp of geestelijke gezondheidszorg of instellingen die gespecialiseerd zijn in de 
participatie van heel jonge kinderen. De werkgroep heeft ten slotte ook organisaties 
geïnterviewd die op de hoogte zijn van de juridische aspecten van participatie en de 
wettelijke verplichtingen hieromtrent, alsook vertegenwoordigers van 
overheidsdiensten voor geestelijke gezondheidszorg. In het licht hiervan is de 
werkgroep tussen oktober 2017 en februari 2019 tien keer samengekomen.   

 
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep (en door de permanente werkgroep 
geestelijke gezondheid) werd het advies tenslotte gevalideerd door het College. 
 

III UITWERKING EN ARGUMENTATIE 
 

1 SITUERING  

Participatie kan als doel of als middel worden beschouwd (Arnott, 2008; Galle, 2017). 
Wanneer participatie als doel wordt beschouwd, functioneert de deelname als graadmeter 
voor medeburgerschap van kinderen. Wanneer participatie als middel wordt ingezet, is er 
sprake van een instrumentele benadering (Wouters, 2005). Participatie dient dan als hefboom 
tot een doel. Lancksweerdt et al (2010) pleiten voor een jongerenparticipatie die beide 
betekenissen heeft (en dus functioneert als doel en als middel). Doel als recht op burgerschap 
(kinderen maken volwaardig deel uit van de samenleving), middel als hefboom tot verhoogd 
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welzijn en betere zorgcontinuïteit (Hartas et al, 2011). Evenzo is participatie zowel een weg 
naar emancipatie (empowerment) als de uiting ervan. Participatie maakt het met andere 
woorden mogelijk zich te emanciperen, maar emancipatie komt ook tot uitdrukking in de 
omstandigheid dat men participeert, dat men controle heeft op zijn omgeving. 
 
Participatie als middel en doel kunnen worden beschouwd als twee elementen op een 
continuüm. 
 

1.1 Wettelijke verankering  

1.1.1 VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind 

Het recht op participatie (art 12) is neergelegd in het VRK. Het is samen met non-discriminatie 
(art 2), het belang van het kind (art 3) en leven en ontwikkeling (art 6) een van de 
basisprincipes dat moet worden samen gelezen met de overige in het VRK opgenomen 
rechten. 
In het VRK is overeengekomen dat kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar als volwaardige 
leden van de mensengemeenschap recht hebben op bijzondere zorg, op bescherming en 
bijstand maar ook het recht om te participeren4. Het Verdrag beschrijft deze rechten en de 
plichten van de Staten die deze rechten erkennen. Door de ondertekening  en de ratificatie 
ervan door de parlementen krijgen verdragen een bindend karakter. Het VRK werd door België 
geratificeerd op 16 december 1991 waardoor het op 15 januari 1992 in werking trad. 
 
Artikel 12 van het VRK bepaalt: 
1.” De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te 
vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, 
waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met 
zijn of haar leeftijd en rijpheid.” 
en 
2. Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere 
gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze 
die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht. 
 
Het VRK beschouwt  alle kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar als volwaardige leden van 
de samenleving. Zij moeten dan ook als volwaardige leden kunnen participeren aan die 
samenleving (op het sociale, politieke, culturele, economische ... vlak). 
Hun mening over aangelegenheden die hen aanbelangen dient hierbij gehoord te worden in 
overeenstemming met hun leeftijd en hun maturiteit. 
In artikel 5 bepaalt het VRK de rol van de ouders en de omgeving in de ondersteuning van het 
kind/de jongere om zijn rechten uit te oefenen: 
“De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de 
ouders of, indien van toepassing, van de leden van de familie in ruimere zin of de 
gemeenschap al naar gelang het plaatselijk gebruik, van wettige voogden of anderen die 
wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, voor het voorzien in passende leiding en 
begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende rechten, op een 
wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind.” 
 
In het Algemene Commentaar5 n°12 van het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (“The 
right of the child to be heard”, 1 juli 2009) wordt gedetailleerd ingegaan op de betekenis  van 

                                                
4 de door het VRK erkende rechten worden meestal ingedeeld in drie categorieën ('de 3 P's'): 
protection, provision, participation (bescherming, voorzorg, participatie). 
5 Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind formuleert Algemene Commentaren of General 
Comments. Deze Algemene Commentaren zijn gezaghebbende interpretaties van bepalingen uit het 
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dit artikel 12, met name het recht gehoord te worden, zonder leeftijdsbeperking, en het recht 
de eigen mening vrij te uiten, de betekenis van de evaluatie van de mogelijkheden van het 
kind en de voorbereiding van het kind die hiervoor nodig is. 
De commentaar gaat voorts dieper in op de plicht van de Staten om strategieën en 
maatregelen te ontwikkelen voor de implementatie van dit artikel. Dit behelst onder meer het 
voorzien in vorming m.b.t. dit artikel van het VRK, het creëren van aangepaste condities om 
kinderen aan te moedigen hun mening te uiten en om negatieve attitudes en vooroordelen te 
bestrijden. 
Verder wordt een verband gelegd tussen art. 12 (meningsuiting) en art. 5 (de 
verantwoordelijkheid van de ouders om hun kind hierin te steunen en te begeleiden in relatie 
tot de mogelijkheden van het kind). 
Het transversale karakter van het recht tot participatie wordt belicht in relatie tot diverse 
thema’s. In het kader van het voorliggend advies zijn vooral de paragrafen over de betekenis 
van art. 12 binnen gezinnen of opvoedingssituaties (§ 90-97) en de gezondheidszorg (§ 98 
e.v.) van belang.  
Ook wijst het commentaar op de plicht van de Staten om in maatregelen te voorzien die 
kinderen stimuleren vrij hun mening te uiten t.a.v. plannen en programma’s in diensten en 
voorzieningen i.k.v. gezondheidszorgen (zowel m.b.t. tot eigen behandeling als de organisatie 
van de diensten en de zorg in het algemeen), deze informatie te verzamelen en te bezorgen 
aan de beleidsmakers met het oog op het ontwikkelen van normen en indicatoren. 
Het Algemene Commentaar nr. 7 (2018) van het Comité van deskundigen inzake de rechten 
van personen met een handicap verwijst naar artikel 4 § 3, betreffende de participatie en 
raadpleging van personen met een handicap (met inbegrip van psychosociaal handicap die 
naar psychische problemen verwijst). 
 
Verder zijn er nog enkele artikelen van het VRK die van bijzondere betekenis zijn voor dit 
onderwerp: 
artikel 13 stelt dat elk kind het recht heeft op vrije meningsuiting, zolang dit de rechten van 
anderen niet in het gedrang brengt. Artikel 17 stipuleert het recht van kinderen op informatie 
krijgen, zoeken en geven, het recht op informatie is immers een noodzakelijke voorwaarde 
voor het recht op participatie;  artikel 23 bepaalt het recht van kinderen met een beperking op 
een volledige deelname in hun (leef-)gemeenschap enz. 
 

1.1.2 Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

Dit verdrag werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 
13 december 2006. Het werd door België ondertekend op 30 maart 2007 en geratificeerd op 
2 juli 2009. Het Verdrag stelt dat alle personen met een handicap alle mensenrechten moeten 
kunnen genieten, zoals het recht op gelijkheid en non-discriminatie, het recht op toegankelijkheid, 
het recht op gelijkheid voor de wet, het recht op vrijheid en veiligheid van de persoon, het recht op 
zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, het recht op onderwijs, het recht op 
werk, enzovoort. Het Verdrag hecht veel belang aan beleidsparticipatie, waarbij de overheid erover 
waakt dat beslissingen die een impact hebben op personen met een handicap dit doen in nauw 
overleg met de (vertegenwoordigende organisaties van) personen met een handicap. 
 

1.1.3 Verklaring van de Raad van Europa voor aan kinderen aangepaste 
gezondheidszorg 

De Raad van Europa aanvaarde in het Ministerieel Comité op 11 september 2011 (1121ste 
vergadering van de afgevaardigde ministers) een aantal Europese richtlijnen in verband met 
participatie bij kinderen en jongeren in het kader van het organiseren, implementeren en 
monitoren van kindvriendelijke gezondheidszorg. Deze richtlijnen verwijzen rechtstreeks naar 

                                                
VRK. Ze moeten de implementatie van het VRK bevorderen en Lidstaten helpen in het nakomen van 
hun rapportageverplichtingen. 
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de bepalingen van het VRK en naar een reeks internationale teksten met betrekking tot 
gezondheidszorg. 
“Het is principieel dat kinderen die in staat zijn tot de vorming van een eigen mening het recht 
hebben deze te uiten over allerlei vragen die invloed hebben op hemzelf. Afhankelijk van de 
leeftijd en maturiteit van het kind kan deze mening meer of minder meewegen.  Dit wil zeggen 
dat: 
- wanneer een kind in staat is tot het geven van zijn toestemming voor het uitvoeren van 

een interventie, mag deze alleen uitgevoerd worden als het kind zijn vrije toestemming 
heeft gegeven; Indien het kind nog niet over deze mogelijkheid beschikt dan zal de mening 
van het kind bevraagd worden en meespelen in de afweging; 

- kinderen moeten worden beschouwd als actieve leden van de maatschappij en niet als 
passieve ontvangers van beslissingen die door volwassenen worden gevormd. Dit wil 
zeggen dat zij, rekening houdend met de leeftijd en maturiteit, geïnformeerd en 
geraadpleegd worden en dat ze de kans krijgen deel te nemen aan het 
besluitvormingsproces aangaande hun zorg” (Raad van Europa). 
 
1.1.4 Belgische grondwet 

Artikel 22bis van de Belgische Grondwet vermeldt de algemene principes van het Verdrag 
inzake de rechten van het kind en zet ze om in Belgisch recht: 
Elk kind heeft recht op eerbiediging van zijn morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele 
integriteit. 
Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die 
mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn 
onderscheidingsvermogen.  
Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen.  
 
Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat.  
 
De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen deze rechten van het kind. 
 

1.1.5 Wet op de patiëntenrechten 

Binnen het domein van de gezondheidszorg en de geneeskunde is er de Wet op de 
Patiëntenrechten (wet van 2 augustus 2002) die algemeen de rechten van de patiënt bepaalt 
en de relatie met de beroepsbeoefenaar beschrijft. Deze rechten gelden onverminderd ook 
voor minderjarigen. Met betrekking tot de uitvoering van deze rechten bepaalt de wet dat: 
 
Art. 12.  
§ 1. Bij een patiënt die minderjarig is, worden de rechten zoals vastgesteld door deze wet 
uitgeoefend door de ouders die het gezag over de minderjarige uitoefenen of door zijn voogd.  
§ 2. De patiënt wordt betrokken bij de uitoefening van zijn rechten rekening houdend met zijn 
leeftijd en maturiteit. De in deze wet opgesomde rechten kunnen door de minderjarige patiënt 
die tot een redelijke beoordeling van zijn belangen in staat kan worden geacht, zelfstandig 
worden uitgeoefend. 
 

1.1.6 Decreten van de Gemeenschappen 

Op het niveau van de Gemeenschappen vermelden we in Vlaanderen het Decreet 
Rechtspositie van de Minderjarige (DRM), dat op 7 mei 2004 werd goedgekeurd, van kracht 
sinds 1 juli 2006, het decreet Integrale Jeugdhulp (12 juli 2013) en het decreet betreffende de 
geestelijke gezondheidszorg (18 mei 1999). 
Het DRM en het decreet Integrale Jeugdhulp zijn opgesteld op maat van jongeren en regelen 
de rechten van minderjarigen in de Vlaamse gemeenschap, inclusief het recht op participatie, 
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ten aanzien van de jeugdhulpaanbieders, de toegangspoort en het Ondersteuningscentrum 
Jeugdzorg. 
Afdeling 6 van het DRM waarborgt het recht op inspraak en participatie van minderjarigen op 
twee niveaus. Op het individueel niveau van de hulpverlening (art. 16 en 17) en op het 
collectief niveau van de hulpverlening (art. 18 en 19).  
 
Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg stipuleert in artikel 
5 dat het VRK te allen tijde dient te worden nageleefd. 
 
Wat de federatie Wallonië-Brussel betreft, benadrukt 'het decreet van 18 januari 2018 
houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming' ook 
zeer sterk de rechten van de jonge begunstigden. Hun participatie is een rode draad in het 
Wetboek. Dat bepaalt met name: "De adviseur neemt geen maatregel of beslissing tot 
individuele hulpverlening, zonder de personen op wie de hulpverlening betrekking heeft vooraf 
te hebben opgeroepen en gehoord, behalve in geval van behoorlijk vastgestelde verhindering" 
(art. 22), "De directeur neemt geen beslissing tot individuele bescherming zonder de 
betrokken personen te hebben opgeroepen en gehoord, behalve als behoorlijk wordt 
vastgesteld dat dit onmogelijk is. De directeur roept in ieder geval het kind, als dit minder dan 
twaalf jaar oud is, op en hoort elk kind dat dit aanvraagt, ongeacht zijn leeftijd" (art. 40) of nog: 
de participatie van de jongeren is een criterium voor de erkenning van de diensten voor 
hulpverlening aan de jeugd (art. 141). 
 

1.1.7 Hervorming van de GGZ 

In het programma beschreven in de gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren (Interministeriële conferentie Volksgezondheid 2015) dat voor de 
deelnemende netwerken niet vrijblijvend is, werd participatie expliciet als operationele 
doelstelling opgenomen: 
 
“Operationele doelstelling 3 
Versterken en optimaliseren van effectieve participatie en inspraak van het kind of de jongere 
en zijn context op verschillende niveaus: micro (cliënt), meso (organisatie en netwerk), en 
macro (beleid)  
Actie 8: Valoriseren en integreren van onderzoeksresultaten en goede praktijken over kritische 
succesfactoren voor de realisatie van inspraak en empowerment van kinderen en jongeren 
en hun context op verschillende niveaus: micro (cliënt), meso (organisatie of netwerk), en 
macro(beleid)  
Actie 9: Ontwikkelen van een (wettelijke) basis, erkenning en mandaat voor effectieve 
participatie en inspraak op verschillende niveaus: micro (cliënt), meso (organisatie of 
netwerk), en macro (beleid)” 
Hoewel wettelijke bepalingen en maatschappelijke veranderingen de participatiegedachte in 
de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren vooropstelt, ontbreekt het aan 
duidelijke referentiekaders om minderjarigen een actieve stem te geven in het 
maatschappelijk debat of in de materies die hen rechtstreeks aanbelangen (waaronder de 
[geestelijke] gezondheidszorg).  
 
Anderzijds voorziet het 3e meerjarenprogramma van de FOD Volksgezondheid (2018-2022) 
voor de kwaliteit van de zorg en de patiëntenveiligheid, dat specifiek gericht is op de 
psychiatrische ziekenhuizen, in patiëntenparticipatie als algemeen/ transversaal thema voor 
dit plan. 
 

1.1.8 Vaststelling 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat het feit dat minderjarigen dienen te worden 
beschouwd als volwaardige burgers met een eigen mening over zaken die hen aanbelangen, 
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dat zij het recht hebben gehoord te worden in die mening die ze vrij moeten kunnen uiten 
zodat zij volwaardig kunnen participeren in beslissingen aangaande hun persoon in relatie 
met hun mogelijkheden en hun ontwikkeling, door de ratificatie van deze verdragen en het 
aannemen van deze wetten en decreten als een juridisch gegeven aangenomen moet worden.   
 
In de praktijk blijkt participatie minder vanzelfsprekend door het ontbreken van omvattende 
modellen en structuren en hun toepassing binnen het domein van de geestelijke 
gezondheidszorg. Evenmin zijn er duidelijke aanbevelingen of richtlijnen wat een participatie 
zou kunnen inhouden, rekening houdend met verschillen in setting, leeftijd en ontwikkeling of 
andere parameters en gewenste aspecten van  participatie, om het kind/de jongere en zijn 
context toe te laten effectief te participeren zijn rechten uit te oefenen.  
De juridische kaders geven  beperkte houvast als het gaat om het recht op participatie 
maximaal te vrijwaren in situaties waarbij de uitoefening van dit recht minder vanzelfsprekend 
wordt, zoals vrijheidsbeperkende maatregelen. Binnen het domein van de geestelijke 
gezondheidszorg kennen we hierover voornamelijk de Wet op de bescherming van de 
persoon van de geesteszieke (wet van 26 juni 1990) en het rapport over omgaan met conflict, 
conflictbeheersing en dwangmaatregelen in de geestelijke gezondheidszorg (HGR advies 
9193, 2016).  
Voorbeelden van goede praktijken binnen geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren, specifiek gericht op participatie, zijn schaars en onvoldoende verspreid. 
Ook met betrekking tot vertegenwoordiging van jongeren in behandeling en beleid lijkt hiervoor 
geen kader te zijn. Belangengroepen hebben tot op heden onvoldoende de doelgroep 
kinderen en jongeren behartigd. Er zijn geen georganiseerde belangengroepen die jongeren 
op dit domein vertegenwoordigen. Inspirerende expertise  komt uit aangrenzende domeinen 
(onderwijs, welzijn, jeugdwerk, jeugdhulp) en het buitenland (Ierland, Denemarken, Engeland, 
Australië). 
 
In het activiteitenrapport 2016 “Project participatie van patiënten en naaste betrokkenen in de 
organisatie van de geestelijke gezondheidszorg” dat tot stand kwam in opdracht van de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar aanleiding van de 
hervormingen in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg bij de doelgroep 
volwassenen (art 107) lezen we in de inleiding: 
“Internationale beleidsvisies en wetenschappelijke stellingnames onderstrepen het belang van 
de rol en de participatie van zorggebruikers en naastbetrokkenen binnen de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ; Carman et al., 2013; WHO Europe, 2005, 2013). Zorggebruikers en 
hun omgeving kunnen een belangrijke hulpbron zijn in de zoektocht naar een betere aanpak 
en het voorkómen van psychische problemen. Samen met hun belangenverenigingen kunnen 
ze een innovatieve partner zijn in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en dit op drie 
niveaus. […] Om de participatie op deze drie niveaus verankerd te krijgen, is het belangrijk 
dat de zorggebruikers en hun naastbetrokkenen ook participeren op het meta-niveau, met 
name het onderwijs en het onderzoek binnen de GGZ.”  
En nog: “De participatie van zorggebruikers en hun naastbetrokkenen in de GGZ in België is 
“incontournable” geworden.” 
Voor de doelgroep volwassenen in de GGZ werd hiervoor in middelen voorzien en is er 
hiervoor heel wat werk verzet. Er zijn loco-regionaal verschillende innoverende initiatieven en 
er is een tendens om burgers actief te betrekken in besluitvorming, o.m. d.m.v. 
belangengroepen. Dit is echter niet het geval voor wat betreft de doelgroep kinderen en 
jongeren in de GGZ. Representatie van de gebruikers is niet gegarandeerd en er zijn maar 
beperkte innoverende initiatieven, onder meer door gebrek aan middelen en kennis over het 
onderwerp en werkzame methodieken. 
De invoering in Vlaanderen van o.m. het Globaal Plan (2006) en vervolgens het decreet 
Integrale Jeugdhulp (2013) stellen dat ook Vlaamse jeugdhulp meer gepast, empowerend en 
participatief moet zijn. Dit wil zeggen dat de inhoud, vorm, frequentie en intensiteit van hulp 
moet aansluiten op de vraag van het gezin en de jongeren (gepast), dat cliënten worden 
aangemoedigd om eigen krachten aan te boren en natuurlijke steunbronnen uit hun dichte 
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omgeving aan te spreken (empowerment) en dat dit alles gebeurt met een dialoog tussen 
kind/jongere, context en hulpverlener. Voor de Federatie Wallonië-Brussel verwijzen we naar 
het artikel 141 van 'het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, 
hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming' dat participatie centraal stelt als 
erkenningscriterium voor diensten. 
 
De voordelen van actieve participatie door minderjarigen op diverse niveaus van het geestelijk 
gezondheidsbeleid zijn nochtans duidelijk (Anderson, conferentie psy0-18, 20/10/2016). 
 

1.2 Belang van participatie 

Alhoewel participatie een fundamenteel recht is en hieruit voortvloeiend een doel op zich, kan 
het binnen de hulpverlening eveneens een middel zijn dat bijdraagt tot een doelmatige 
hulpverlening in de geestelijke gezondheidzorg (Herbots & Puts, 2015). 
 
Het gunstige effect van participatie bij kinderen en jongeren kan volgens Day (2008) moeilijk 
onderschat worden: 

- participatie versterkt engagement en deelname aan het dienstenaanbod, verhoogt de 
kennis en verbetert de (gedeelde) besluitvorming m.b.t. de behandeling en helpt 
interventies beter af te stemmen en zorgt ervoor dat die beter aansluit bij de prioriteiten 
en belangen van de kinderen/jongeren zelf; 

- het is een instrument om de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen te 
garanderen (VRK, Raad van Europa) en verschuift de focus van werken voor kinderen 
naar werken met kinderen. Door te participeren krijgen minderjarigen ook inzicht in 
hun rechten en waar deze in conflict kunnen komen; 

- het participatieproces erkent kinderen en jongeren als gebruikers én stakeholders. Het 
laat toe bottom-up te werken t.a.v. het beleid en het aanbod en helpt voorzieningen 
hun verantwoordelijkheid te nemen. Het speelt hierbij een belangrijke rol in de 
aanmoediging van burgerzin en burgerschap (citizenship) in relatie tot de eigen 
ontwikkeling; 

- participatie is empowerend en helpt de controle over eigen gezondheid en 
gezondheidszorg in handen te nemen; 

- het versterkt vaardigheden en competenties en draagt zo bij tot een hoger 
probleemoplossend vermogen,  communicatievaardigheden en een algemeen gevoel 
van zelfwaarde. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor een betere zelfzorg en 
zelfrespect. Deze determinanten worden rechtstreeks in verband gebracht met een 
beter klinische resultaat én meer tevredenheid. 

 
1.2.1 Op microniveau  

Het belang van participatie is het meest duidelijk en het meest onderzocht op het microniveau.  
Zowel het kind als de volwassene is de eerste kenner van zijn eigen leefwereld. 
Op microniveau betreft participatie dat het kind en diens ouders deelnemen aan de 
besluitvoering en bepaling van het eigen behandelverloop. Bij cliënten  is er vaak sprake van 
voortijdige stopzetting van behandeling en een beperkte therapietrouw. De zorg wordt meer 
effectief wanneer patiënten actief kunnen participeren (Vanderfaeillie et al., 2015; 
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VGG); Lempp et al, 2017). 
Gedeelde besluitvorming wordt gezien als een belangrijk element in patiëntenparticipatie. Het 
verwijst naar het proces waarin hulpverlener en cliënt de behandeldoelen uitzetten, zelf-
management ondersteunen en informatie geven over de opties om van daaruit te kiezen voor 
de te nemen actie (Abrines-Jaume et al, 2016). Art 12 van het VRK kan hieraan gelinkt 
worden. Ook het concept van de geïnformeerde toestemming uit de Wet op de 
patiëntenrechten en de instemming van de jongere en zijn ouders binnen het decreet 
Rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp (Vlaamse Gemeenschap) 
kunnen hiermee in verband gebracht worden. Onderzoeksliteratuur toont aan dat gedeelde 
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besluitvorming  tot meer motivatie en een actievere rol van patiënten in hun behandeling leidt. 
Het is gelinkt aan positief gezondheidsgedrag. Hoewel het werkzame mechanisme achter 
gedeelde besluitvorming nog niet goed gekend is, is het wel duidelijk dat dit een aantal 
therapeutische voordelen geeft (Abrines-Jaume et al, 2016). 
 
De zelfdeterminatietheorie (ZDT) is een goed uitgangspunt om participatie van jongeren in 
de geestelijke gezondheidszorg theoretisch te verantwoorden. Deze theorie werd reeds 
uitgebreid bestudeerd en toegepast in het brede domein van gezondheidszorg en -promotie. 
Een meta-analyse (Ng et al., 2012) onderzocht de kernindicatoren van deze theorie binnen 
de (mentale en fysieke) gezondheidszorg. Ng et al. (2012) onderzochten 184 datasets op het 
domein van gezondheidszorg en vonden een sterke evidentie voor de voorspellende waarde 
van de ZDT doorheen het biopsychosociaal continuüm.   
De ZDT vertrekt vanuit drie psychologische basisbehoeften: autonomie (het gevoel zelf te 
kunnen handelen, kiezen of impact te hebben op het verloop van dingen), competentie (het 
gevoel iets te kunnen, te verwezenlijken) en verbondenheid (het gevoel begrepen en geliefd 
te zijn door anderen). Deze fundamentele basisbehoeften zijn de psychologische bouwstenen 
die noodzakelijk zijn voor psychologische groei, integriteit en welbevinden (Deci & Ryan, 
2000). 
Ondersteuning en bevrediging van deze behoeften leidt tot een hogere kwaliteit van 
psychologische energie en motiveert de initiatie en het volhouden van gezondheidsgedrag. 
Bevrediging van deze fundamentele psychologische basisbehoeften leidt tot een betere 
mentale gezondheid (vb. depressie, angst, kwaliteit van leven) en meer gezondheidsgedrag 
(vb. gezonde voeding, fysieke activiteit).   
Onderzoek naar de ZDT is vaak gericht op het effect van de ondersteuning van deze 
indicatoren. Een autonomie-ondersteunend gezondheidszorgklimaat, met een grote mate van 
keuzevrijheid en een houding waarbij wordt vertrokken vanuit het perspectief van patiënten 
faciliteert de basisbehoeften (vb. Markland & Tobin, 2010). Een gecontroleerd 
gezondheidszorgklimaat daarentegen frustreert deze basisbehoeften, door het induceren van 
interne of externe druk, hetgeen leidt tot meer gezondheidsproblemen (Ryan & Deci, 2000). 
Met andere woorden, contextuele autonomie-ondersteuning wordt beschouwd als een 
kernvoorwaarde voor succesvolle hulpverlening. In een therapeutische setting betekent dit dat 
er vertrokken wordt vanuit het perspectief van de cliënt, wiens gedachten en gevoelens 
worden gevalideerd en wiens initiatief gestimuleerd wordt. Het betekent dat keuzes mogelijk 
zijn, zelfs daar waar keuzes beperkt zijn, dat een autonomie ondersteunende aanpak de 
basisbehoeften stimuleert door het voorzien van een referentiekader en het verschaffen van 
een heldere rationale.  In een therapeutische context, toonden verschillende studies de 
positieve effecten aan van autonomie-ondersteuning van de hulpverlening op zowel uitval als 
effectiviteit (Vander Kaap-Deeder et al., 2014). 
De bevrediging van de psychologische basisbehoeften heeft dus een essentiële invloed op 
de motivatie voor verandering en therapeutisch succes (Ryan et al., 2010). Verschillende 
motivatietypes kunnen worden onderscheiden, geordend op een continuüm van autonome 
zelfregulatie, over gecontroleerde regulatie tot amotivatie.  

 Autonome zelfregulatie leidt tot ‘intrinsieke motivatie’ en ‘geïntegreerde regulatie’. Dit 
wil zeggen dat mensen gedreven worden door wat ze zelf leuk of belangrijk vinden. 
De keuzes die gemaakt worden zijn congruent met andere centrale, persoonlijke 
doelen en waarden.  

 Gecontroleerde regulatie reflecteert een lagere waargenomen autonomie en 
reflecteert motivatiestypes die vertrekken vanuit ‘interne druk’ (schuld, schaamte, 
afkeuring) of ‘externe regulatie’ (druk van externe beloners of straf).  

 Amotivatie ten slotte betreft de afwezigheid van motivatie om een gedrag in te stellen.  
 
Autonome zelfregulatie is een belangrijke voorspeller voor gezondheidsuitkomsten. Binnen de 
ZDT, verwijst internalisatie naar de actieve transformatie van gecontroleerde regulatie naar 
autonome vormen van zelfregulatie door persoonlijke waarden na te streven.  Autonome 
zelfregulatie wordt gezien als het resultaat van een internalisatieproces dat 
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gedragsverandering faciliteert en het is bijgevolg van cruciaal belang voor het domein van de 
gezondheidszorg.  Het is immers belangrijk dat langdurende verandering pas mogelijk is als 
de nut en waarde voldoende geïnternaliseerd werden en aansluiten bij de persoonlijke waarde 
van het gezondheidsgedrag.  
Een belangrijke kanttekening betreft de juiste definiëring van het begrip Autonomie in de ZDT. 
Autonomie wordt duidelijk onderscheiden van zelfstandigheid. Mensen kunnen heel autonoom 
beslissen om zich onzelfstandig op te stellen. Autonomie betekent eveneens niet het bekomen 
van een gewenst doel. Mensen kunnen zelf kiezen om bepaalde doelen wel of niet na te 
streven, ook al is dit vanuit medisch oogpunt minder gewenst (bv al dan niet stoppen met 
roken). Autonomie gaat erover dat mensen in staat zijn zelfsturing te kunnen geven aan het 
verloop en het proces, weliswaar nadat zij voldoende geïnformeerd zijn en bekwaam 
weloverwogen levenskeuzes te kunnen maken (Beauchamp & Childress, 2009). Autonomie 
gaat niet over het overtuigen van het belang, maar het leren begrijpen van de zinvolheid en 
haalbaarheid van een behandeling voor de patiënt.  
De fundamentele basisbehoeften vinden we tevens terug in de participatiedriehoek van 
Stroobants, Celis, Snick, & Wildemeersch (2001). De participatiedriehoek definieert een 
biografische benadering voor duurzame participatie en actief burgerschap, waarbij drie 
basisvoorwaarden vooropstaan: verbondenheid, uitdaging, competentie. Deze drie 
basisvoorwaarden zijn aldus te herleiden tot de fundamentele basisbehoeften die het 
uitgangspunt vormen van de ZDT.  

 Verbondenheid: Voelt de jongere zich verbonden met het thema’s en de groep 
waarvan hij deel uitmaakt of mee overlegt ? Als er geen verbondenheid is, zullen 
jongeren weinig gemotiveerd zijn om effectief en efficiënt deel te nemen.  

 Uitdaging (autonomie): staan de jongeren achter de oefening, zijn ze gemotiveerd voor 
het thema vanuit eigen interesses ? Hebben ze het gevoel greep te hebben op de 
situatie of iets te kunnen bereiken ? 

 Capaciteit (competentie): hebben jongeren het gevoel dat ze iets kunnen betekenen, 
een meerwaarde kunnen bieden ?   

 
Participatie van kinderen en jongeren is dus noodzakelijk om tot een integratie van hun 
gevoelswereld en waardenstelsel te kunnen komen. Het is een dynamisch en transactioneel 
proces waarbij kinderen mee richting geven aan hun ontwikkeling. Het kind beschouwen als 
een participant betekent dat men de competenties en autonomie van het kind (h)erkent. 
Autonomie ernstig nemen betekent ook dat men de limieten ervan overschouwt. Kinderen 
verwerven gradueel vaardigheden, in functie van hun interesses onder het toeziend oog van 
verantwoordelijke zorgfiguren (Herbots & Put, 2015). 
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Hoewel het op microniveau aanbeveling verdient jongeren te betrekken bij hun 
behandelproces, gebeurt dit onvoldoende. Als illustratie verwijzen we naar de studie van 
Hopwood en Tallett (2011), waarbij de helft van de jongeren aangeeft  voor de eerste afspraak 
niet te weten wat deze afspraak inhoudt. Een op drie jongeren geeft aan dat hulpverleners 
niet in voor hen begrijpelijke taal spraken. Een derde rapporteert niet betrokken te zijn bij 
beslissingen die genomen werden tijdens deze eerste afspraak.  Een vierde van de jongeren 
heeft het gevoel dat hun privacy tijdens de behandeling onvoldoende beschermd was. Vooral 
een beperkte communicatie, een tekort aan geschikte faciliteiten en betrokkenheid in 
beslisssingsprocessen zijn thema’s die herhaaldelijk in studies werden teruggevonden (La 
Valle &  Payne, 2012).  
 
Het is dan ook belangrijk om bij het gebruik van een methodiek of instrument steeds te blijven 
onderzoeken of deze vorm van patiëntparticipatie ook effectief bijdraagt tot grotere 
doelgerichtheid. Doelgerichtheid kan geoperationaliseerd worden door behalve naar de 
symptomen van de klacht te kijken, ook de therapiebetrokkenheid (vb aanwezigheid en 
aanhankelijkheid) te meten. 
 

1.2.2 Op mesoniveau  

Naast het beogen van participatie op eigen behandelingen is participatie op het meso- en 
macroniveau aangewezen (La Valle & Payne, 2012). Op mesoniveau betekent dat dat 
kinderen en jongeren actief betrokken worden in het hulpverleningsdesign, de geleverde zorg, 
de evaluatie en feedback op bepaalde dienstverlening (Bielsa et al, 2010, Adocare, 2015). 
Voorbeelden kunnen zijn dat in bepaalde centra jongeren betrokken worden in de beslissing 
zoals over vertrouwelijkheid, openingsuren, behandelaanbod, ethische aspecten. Ook andere 
stakeholders zoals familieleden kunnen betrokken worden bij het ontwikkelen van deze 
dienstverlening (WHO, 2013, Anderson,  2016). Participatie van kinderen en adolescenten op 
mesoniveau gebeurt in België echter nauwelijks (Bielsa et al., 2010). Het betrekken van 
cliënten bij de hulpverlening en het verzamelen van gegevens over hun ervaringen is nochtans 
belangrijk om de effectiviteit (doeltreffendheid) van zorg te verhogen en hulp te optimaliseren 
(Bruyneel et al., 2018, Coppens et al, 2015, Day, 2008, Anderson, 2016 ). Op mesoniveau 
helpt participatie de zorgstructuren, zorgvormen van de lokale voorziening of instelling bij te 
sturen (Anderson, 2016).  
Belangrijke thema’s hierbij zijn onder andere de visie van kinderen en jongeren over: 
beschikbaarheid van zorg en dienstverlening; kwaliteit van zorg; toegankelijkheid van 
dienstverlening en balanced care; geïntegreerde zorg. 
Belangrijke vaststelling hierbij is de afwezigheid van belangengroepen of  organisaties die 
voldoende de stem van kinderen en jongeren aan bod kunnen laten komen of 
vertegenwoordigen, naast organisaties die de omgeving van kinderen en jongeren 
vertegenwoordigen. Zowel jongeren als families geven aan dat zorg aangepast aan de 
jongeren en “gehoord worden in de noden van de kinderen, ernstig genomen worden in de 
zorgen hierrond, effectief beluisterd worden” essentiel is. 
 
Evidentie voor patientenbetrokkenheid op mesoniveau situeert zich vooral op het domein van 
tevredenheid van zorg. Hoewel onderling gecorreleerd moet effectiviteit of doeltreffendheid 
(probleemreductie) toch onderscheiden worden van tevredenheid van zorg. Een hogere 
tevredenheid draagt bij tot een grotere therapiebetrokkenheid en levenskwaliteit, maar heeft 
andere determinanten dan effectiviteit (Bruyneel et al, 2018; Yimer et al, 2016). Vaak worden 
resultaten van tevredenheidsonderzoek echter gebruikt als bewijs voor doeltreffendheid, maar 
de associatie met doeltreffendheid (probleemreductie) is klein. Determinanten van 
tevredenheid zijn niet geassocieerd met een grotere effectiviteit. Bijvoorbeeld in een 
onderzoek vond men dat een grotere betrokkenheid van de context en het gezin bij de 
behandeling van het kind wel een grotere tevredenheid geeft, maar deze voorspelde echter 
geen grotere doelrealisatie (effectiviteit).  Andere studies toonden aan dat kinderen en ouders 
die klachten hadden over het personeel duidelijk minder tevreden waren, maar dit was niet 
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geassocieerd met een gerapporteerde probleemreductie. Met andere woorden client-
tevredenheid en doeltreffendheid zijn twee verschillende dingen met verschillende 
voorspellende determinanten.  
Tevredenheidsonderzoek is weliswaar een belangrijk, maar slechts onvolledig onderdeel van 
patientparticipatie (Tambuyzer, 2012). Het betekent ook dat tevredenheidsonderzoek steeds 
ook de effecten van uitkomst moet bevragen. Hiervoor dienen voorafgaand verwachtingen 
bevraagd en doelstellingen gedefinieerd te worden en werkwijzen besproken te worden. 
Tevredenheid is een multidimensioneel concept, gebaseerd op de relatie tussen ervaringen 
en verwachtingen.  Bij het opstellen van een patiëntbevraging over tevredenheid is het dus 
belangrijk om een afstemming te maken tussen de verwachtingen die de persoon heeft (bij 
aanvang van de hulp) en de ervaringen nadien (Jager et al.,2014). Jager et al (2014) 
gebruikten de Consumer Quality Index bij adolescenten op vlak van verschillende aspecten 
van communicatie (affectieve, besluitvorming, informatie). Vooral als er een discrepantie is 
tussen de verwachtingen en de ervaringen, leidt dit tot een beperktere therapiedeelname. 
 
Herstelgericht werken en continuïteit van zorg in de GGZ 
 
Activatie, zelfbeschikking en inbedding in en verbondenheid met de eigen leefwereld staan 
centraal ter (secundaire) preventie van psychische problemen en in het herstel van deze 
problemen. 
Actieve participatie in een "getrapt zorgcontinuüm" is essentieel in een herstelgerichte aanpak 
(Mommerency et al 2011). Wrap around en systems of care modellen staan hierbij centraal 
(Burchard et al, 2002; Stroul et al, 2010). 
Jongeren en hun omgeving krijgen hierbij nieuwe kansen en ruimte om zelf mee te zoeken 
naar oplossingen, gebaseerd op eigen krachten en sterktes. Ze blijven  eigenaar van hun 
hulpverleningsproces door het maken van keuzes voor  herstel en het plannen van eigen 
doelstellingen. Dit is de focus van een oplossingsgerichte aanpak in partnerschap met de 
jongere en zijn omgeving (CAPA; York & Kingsbury, 2009). 
Door actieve participatie en de inbedding in de leefwereld van de jongere (toegankelijke zorg 
vanuit vrijwilligerswerking of community-werking, ervaringsdeskundigheid) verhoogt de kans 
op het versterken van de zelfrealisatie en eigen identiteitsontwikkeling en van de binding van 
de jongere met zijn natuurlijke context. Het versterken van de zelfbeschikking gedurende de 
leeftijd van de adolescentie en jongvolwassenheid, door het ondersteunen van persoonlijke 
competentie- en autonomieontwikkeling in verbondenheid met de eigen context is van cruciaal 
belang in een herstel- of rehabilitatieproces of ter preventie van ontwikkeling van psychische 
problemen (Aelbrecht en Mommerency, 2016). 

 
1.2.3 Op macroniveau  

Op macroniveau leidt participatie tot de verdere uitwerking van meer regionale beleidsniveaus 
en overheidsbeslissingen. Volgens Y. Anderson (GIFT, 2016) wordt participatie beschouwd 
als een belangrijke doelstelling van overheden wereldwijd . In samenwerking met het “Children 
and Young People’s Improving Access to Psychological Therapies programme” (CYPIAPT) 
werd een transformatieproces opgestart waarbij kinderen en jongeren samenwerken met het 
beleid, voorzieningen en andere stakeholders om te komen tot een jeugdvriendelijke 
hulpverlening. 
Belangrijke componenten van participatie op macroniveau worden voor adolescenten 
beschreven in het Adocare rapport (Coppens et al, 2015). Er wordt hierbij aangestipt dat het 
belangrijk is dat overheden erkennen dat het versterken van de kwaliteit van de geestelijke 
gezondheidszorg bij kinderen en jongeren belangrijk is, en met name  dat deze doelgroep 
specifieke noden heeft op dit vlak. Dit dient uit te mond in een beleid en plannen die deze 
noden ondersteunen. Bij het ontwerpen van beleid en uitwerken van plannen dienen de 
jongeren en hun ouders nauw betrokken te worden. In het Europees onderzoek dat door dit 
consortium gevoerd werd blijkt dat kinderen en jongeren een duidelijke mening hebben over 
het beleid en de organisatie van de hulp en in staat zijn deze te verwoorden. 
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2 (Noodzakelijke) voorwaarden voor de implementatie van participatief proces in 

de praktijk 

Een aantal auteurs (Vanderfaeillie et al., 2015; Bruyneel et al., 2018) beschrijft belangrijke 
inhoudelijke factoren waarmee best rekening dient te worden gehouden om een proces van 
participatie in de praktijk tot een goed einde te brengen. Nadenken over participatie in de zorg 
moet bij voorbeeld concreet rekening houden met relationele factoren (relatie tussen 
hulpverlener en de zorggebruiker (kind/jongere en zijn context)), individuele factoren (de 
kenmerken van de zorggebruiker (en zijn klachten)) en de kenmerken van de organisatie 
(Lempp et al, 2017). Op microniveau zijn de meeste studies het er over eens dat drie factoren 
een cruciale rol spelen (La Valle & Pyane, 2012): informatie uitwisselen (geïnformeerd 
worden), reageren op emoties (affectieve communicatie), beslissingsdeelname (gedeelde 
besluitvorming). Dit vereist een mate van reflectie over het proces en elkaars aandeel van alle 
betrokkenen in de hulpverleningsrelatie en hulpverleningsorganisatie, op de verschillende 
niveau’s (micro-, meso- en macroniveau). 
Deze elementen werden ook door de hoorzitting van de belanghebbenden (zie ook bijlage) 
benadrukt en worden hieronder door concrete voorbeelden geïllustreerd. 
 

2.1 Concretisering van de verwachtingen van een participatief proces: creëren van een 
(werk-)kader  

Volgens de bevraging van stakeholders en de literatuurstudie is het belangrijk  een kader te 
creëren dat het onderwerp, de doelstelling en de grenzen van de participatie bepaalt in elke 
situatie waarin participatie verwacht wordt, om het welslagen van het participatief proces te 
garanderen.  
Om participatie van kinderen en jongeren te realiseren is het belangrijk om goed op voorhand 
af te bakenen waarover ze kunnen participeren. Het is met andere woorden belangrijk om de 
beoogde impact goed te communiceren vooraf en er zeker van te zijn dat dit  voor de kinderen 
en jongeren ook duidelijk is.  
 
Een onduidelijke doelstelling en veel openheid en vrijheid in het participatieproces, kan leiden 
tot verkeerde verwachtingen en potentiële ontgoocheling.  
Het is belangrijk om bij het begin van het proces samen met de kinderen en jongeren te 
bespreken hoe zij dit zien, welke doelstellingen zij stellen. 
Een definitie van de beoogde participatie moet ook in heldere taal voor alle betrokkenen 
geformuleerd worden. Om te beginnen is het woord participatie op zich al niet steeds zo 
begrijpbaar voor sommige jongeren.  
 
Algemeen gesteld betreft participatie de “actieve deelname van cliënten aan de 
totstandkoming, de voortgang en de afronding van de hulpverlening” (VVGG), waarbij het 
draait om “het gemeenschappelijk belang van cliënten of een cliëntengroep, die mee 
nadenken of invloed hebben op het beleidsproces of de kwaliteit van de zorg-, hulp- en 
dienstverlening” (Sok et al., 2009).  
 
Participatie van kinderen is echter een complex begrip dat zich niet laat samenvatten in één 
enkele definitie en van toepassing is op een brede waaier van situaties. Naargelang de 
situatie, zal participatie een andere invulling kennen, die verduidelijkt moet worden. Een 
definitie van de beoogde participatie zal toestaan om :  
 

1) De verschillende partijen te informeren en gerust stellen. Om de mentaliteit te 
kunnen veranderen en de context te schetsen moet eerst elke partij de zekerheid 
krijgen dat zijn eigen handelingsbevoegdheid niet zal inkrimpen. Het is ook van belang 
dat het kind gerustgesteld wordt dat zijn verklaringen niet zullen worden gebruikt tegen 
de mensen die hij graag ziet. Dit laat toe om loyaliteitsconflicten te vermijden. Het 
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verkleint ook de kans dat het kind of de jongere zich verantwoordelijk voelt voor wat er 
met de mensen waarover hij praat, gebeurt, en hij op langere termijn last krijgt van een 
schuldgevoel.  
Men moet ook al te hoge verwachtingen vermijden door transparant te zijn: het kind 
moet vanaf het begin weten welke rol het speelt, welk gewicht aan zijn woorden zal 
worden gegeven en welke impact ze (wel en niet) zullen hebben. 
 

2) Vermijd instrumentalisatie : Stilstaan bij het doel zorgt ervoor dat het proces in het 
belang is van het kind (waarvoor dient de participatie, is het nuttig voor het kind, 
wanneer, waarom, op welk moment en tot waar ?) en vermijdt een aantal valstrikken 
die inherent zijn aan het participatieproces. Galle (2017) en het Kenniscentrum 
Kinderrechten (2016) geven een overzicht van een aantal valkuilen en hindernissen 
die specifiek gerelateerd zijn aan kinder- en jongerenparticipatie :  

a. Tokenism. Hiermee verwijst men naar het fenomeen dat participanten wel de 
kans krijgen om hun stem te laten horen, maar gelijktijdig over weinig macht  
beschikken, waardoor er weinig garantie is dat er daadwerkelijk iets met hun 
input wordt gedaan. Tokenism kan collectieve actie reduceren, waardoor een 
klein aantal kinderen en jongeren toegang krijgen tot besluitvorming en het 
exponentieel moeilijker wordt voor de rest om zich te organiseren en gehoord 
te worden. De inclusie van bepaalde kinderen leidt vaak tot exclusie van 
anderen. Groepen die vaak uitgesloten worden, zijn kinderen met een 
beperking, kinderen van etnische minderheidsgroepen, jonge kinderen.  

b. Schijnparticipatie. Wanneer de mening van jongeren pas gevraagd wordt als 
beslissingen al genomen zijn of zonder ze ernstig te nemen, is dit een 
voorbeeld van schijnparticipatie. Ook wanneer jongeren niet goed begrijpen 
wat het doel van het proces is waarbij ze betrokken worden, is hier een 
voorbeeld van (Kenniscentrum Kinderrechten, 2015). De doelstellingen 
verduidelijken zorgt ervoor dat men pseudo-inspraak vermijdt. 

c. De ‘adult structures’ : Structuren functioneren op maat van volwassenen. Zo 
wordt jongerenparticipatie pas georganiseerd wanneer volwassen op 
problemen stoten waarvoor ze zelf geen oplossing bedenken. Een probleem 
wordt vaak voorgelegd aan kinderen in termen waarin volwassen over het 
probleem denken. Vaak wordt dit probleem ook niet vertaald naar de leefwereld 
van kinderen (Van Gils, 2001, Kenniscentrum Kinderrechten, 2016, Hinton, 
2008). 

d. Een verborgen agenda. Een voorbeeld hiervan is kinderen laten participeren 
om hen rustig te houden, zonder de echte wil om samen verandering te weeg 
te brengen.  

e. Ook macht kan een belangrijke valkuil zijn bij de participatie van kinderen en 
jongeren. Jongeren en volwassenen hebben evenveel invloed, maar een 
asymmetrische  macht. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en hun 
zorgende omgeving voor zorg en bescherming, maar ook voor hun 
ontwikkeling. Ouders reiken kinderen concepten, ervaringen, interesses aan in 
functie van eigen inschattingen en ervaringen. De relatie tussen kinderen en 
ouders is asymmetrisch (ongelijk), omdat ouders meer macht hebben. 
Hetzelfde geldt voor de relatie tussen kinderen en zorgpersoneel. Ook hier is 
de macht asymmetrisch verdeeld.De discussie over hoeveel macht (power) 
van volwassenen aan kinderen gegeven wordt reflecteert een statische 
definitie van het concept macht. Het omvat het bezitten, het controleren over. 
Een meer dynamische conceptualisatie van macht reflecteert een proces dat 
zich tussen mensen afspeelt.  Macht wordt dan meer terug gevonden in de 
effecten (Gallagher, 2008) waarbij men zich steeds afvraagt op welke manier 
macht wordt uitgeoefend en wat er gebeurt als kinderen participeren en hoe 
kinderen hier door empowered worden (Herbots & Put, 2015). Dit dynamisch 
proces wordt in art 5 van het VRK beschreven. Het is het leerproces waarbij 
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ouders/ opvoedingsverantwoordelijken de verantwoordelijkheid nemen 
kinderen en jongeren te begeleiden in beslissingen en hen te helpen groeien 
tot autonome individuen, door geleidelijk hun mogelijkheden te ontwikkelen en 
dus hun vermogen om verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van 
beslissingen die hen aanbelangen. Er is geen echte participatie als de macht 
niet (ten minste gedeeltelijk) wordt overgedragen aan het kind. Behalve in 
instrumenten en juridische procedures krijgen kinderrechten vorm in sociale 
relaties, in de manier waarop volwassenen en structuren in onze samenleving 
met kinderen en jongeren omgaan. Machtsrelaties spelen altijd en zijn van 
belang in sociale relaties. Macht kan rollen versterken, verzwakken, uit 
evenwicht brengen of terug in balans brengen. Bewustmaking over de rol van 
macht, noodzaakt kritische zelfreflectie. Het omgaan met macht, roept vragen 
op. Hoe beoefen je macht in jouw functie ? Geef je een positieve, negatieve of 
neutrale invulling aan macht ? Wat zijn de effecten ervan op kinderen en 
jongeren ? Aan welke machtsrelaties ben je zelf onderworpen ? Welke vormen 
van macht hebben kinderen en jongeren ? Hoe praten we over macht?  Hoe 
kan macht in balans leiden tot sociale rechtvaardigheid en menselijke 
waardigheid ? (Keki, 2018) 

 
Andere valkuilen zijn vaak van organisatorische aard. Zo is er vaak een gebrek aan opvolging 
(Galle, 2017). Participatie is niet iets eenmalig, het gaat dus niet noodzakelijk enkel om een 
vragenlijst nadat de zorg geboden werd, maar wat er gebeurt met de wensen en noden van 
de cliënt. Dit is een continu proces waarin dialoog de kernboodschap zou moeten zijn.  
 
Houvast voor een meer gestructureerde definiëring van participatie vonden we terug bij de 
participatieschijf en participatieladder. Het dient onderzocht te worden in hoeverre deze 
methodieken ook van toepassing kunnen zijn voor het domein van de geestelijke gezondheid. 
 

2.1.1 Participatieschijf 

Een goede houvast om na te denken over participatie bij kinderen en jongeren vonden we 
terug in de participatieschijf (zie figuur). Op basis van nationale en internationale literatuur 
brengt het vier basiscomponenten van een participatieproces samen: (1) waarom of met welk 
doel participatie plaatsvindt, (2) in welke context, (3) met welke actoren/ betrokkenen en (4) 
op welke manier (wijze) (Herbots & Put, 2015).  
 

  
Figuur 1 : Participatieschijf, Herbots & Put, 2015   
 
Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi, 2015) hanteert in zijn beleidsadvies deze 
participatieschijf als vertrekpunt voor aanbevelingen om kinderen en jongeren meer betrokken 
te maken in verschillende domeinen van het Vlaamse beleid.  Afhankelijk van het doel dat 
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met participatie beoogd wordt, zullen andere methodes nodig zijn. Het doel verduidelijken 
helpt om de impact en draagwijdte van participatie te kunnen inschatten. De VRK bevestigt 
participatie als grondrecht en een democratisch principe. Participatie is dus een doel op 
zichzelf. Daarnaast is participatie vaak een middel om andere doelen te bereiken, die een 
wettelijke, politieke of sociale reden kunnen omvatten. Voorbeelden kunnen zijn het 
versterken van de veerkracht en zelfstandigheid van het kind (sociaal doel) of het bijdragen 
tot betere beleidsbeslissingen (politiek doel), maar meestal zal een combinatie van redenen 
aan de grondslag liggen waarom men voor participatie kiest.  
 
Participatie kan plaatsvinden in verschillende maatschappelijke contexten. Het ecologisch 
model van Bronfenbrenner (1992) geeft een houvast en beschrijft verschillende micro-, meso- 
en macrosystemen en –subsystemen waarin het kind zich bevindt. Microsystemen verwijzen 
naar de relatie tussen het kind en zijn onmiddellijke omgeving, het macrosysteem gaat over 
institutionele patronen en culturen waarin het kind leeft. Het tussenliggende mesosysteem 
verwijst naar individuele aspecten die niet plaats vinden in de alledaagse context van het kind. 
Toegepast op geestelijke gezondheidszorg: 

- Het microniveau heeft betrekking op de noden en behoeften die het kind (en diens 
omgeving) ervaart ten aanzien van de eigen problemen. Dit kan gaan over 
besluitvorming met betrekking tot toe te passen interventies of het opstellen van 
behandeldoelstellingen.  

- Participatie op het mesoniveau betreft het mee nadenken over de organisatie van de 
zorg van de voorziening waarop het kind en zijn/haar ouders beroep op doet.  

- Op macroniveau betekent participatie dat de kinderen een zichtbare partij zijn in de 
besluitvoering(sprocessen) op beleidsniveau.  

 
De betrokkenen in de participatieoefening zijn uiteraard het kind zelf, de ouders en andere 
volwassenen. Hoewel dit evident lijkt, reflecteert dit een complexe oefening naar bv 
bekwaamheid Personen jonger dan 18 jaar worden juridisch gezien als ‘minderjarig’ 
beschouwd. Het spreekt voor zich dat deze doelgroep heel divers is en veel kind-
karakteristieken (e.g. leeftijd, mentale gezondheid, ontwikkelingsaspecten, sociale en 
culturele omgeving…) van invloed zijn op het participatiemodel. Het statuut van minderjarige 
bepaalt de rechtsbekwaamheid, maar dit dient duidelijk te worden onderscheiden van de 
handelingsbekwaamheid van de minderjarige. 
 
Tenslotte kan de wijze van participatie ingedeeld worden naargelang verschillende wijzen. De 
wijze van participatie (initiatie, informatie, raadpleging, betrokkenheid of beslissing) varieert 
naargelang de redenen en  het doel van de participatie. De meest gekende typologie is  de 
participatieladder van Hart waarbij elke trap in de ladder gepaard gaat met een andere vraag 
naar invloed van het kind op de beslissings.   

 
2.1.2 Participatieladder 

De participatieladder werd in 1969 voor het eerst beschreven door Sherry R. Arnstein (A 
ladder of citizen participation) als een kritische beschouwing van pogingen om burgers meer 
bij het beleid te betrekken. Zij noemde veel pogingen daartoe ‘lege rituelen’ of een 
schijnvertoning (‘sham’) en ontwikkelde daarom een typologie van acht niveaus om aan te 
geven welke concrete invloed burgers hebben op elk niveau (Sok et al. 2009). Participatie 
vindt plaats op een continuüm, gaande van volledig passief (hulpverlener geeft enkel 
informatie en uitleg) naar volledig actief (cliënt heeft doorslaggevende rol bij beslissingen.  Dit 
continuüm kan vervolgens opgedeeld worden in 5 niveaus  onder de vorm van een 
participatieladder. Hoe hoger men zich op de ladder bevindt, hoe meer invloed een cliënt 
heeft.  

- Informeren: de cliënt wordt op de hoogte gehouden en geïnformeerd. De hulpverlener 
heeft een positieve houding ten aanzien van participatie, maar er is niet echt een 
betrokkenheid (bijvoorbeeld : Op de hoogte brengen van cliënten over hoe informatie 
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wordt opgeslagen en gebruikt en weten hoe ze hierin inzage kunnen hebben, 
informatie over de gezondheidsklachten en behandeling (bv ik kreeg informatie over 
mijn psychische problemen; ik kreeg informatie over de kosten van mijn behandeling, 
….) 

- Raadplegen: de hulpverlener raadpleegt de cliënt. Hij/zij bevraagt actief de mening 
van de cliënt, maar bepaalt zelf of er iets met deze resultaten wordt gedaan.  

- Adviseren: de hulpverlener verbindt zich met de feedback van de cliënt, maar kan er 
bij de uiteindelijke besluitvorming alsnog van  afwijken.  

o Raadplegen en adviseren betekenen bijvoorbeeld inspraak in beslissingen 
over de inhoud van behandeling, het einde van behandeling/vervolgzorg 

- Partnerschap: er is sprake van een gelijkwaardige samenwerking en gezamenlijke 
besluitvorming.  

- Mee beslissen: de cliënt bepaalt de doelen en prioriteiten terwijl de hulpverlener een 
ondersteunende en adviserende rol inneemt.  

o Partnerschap en meebeslissen betekenen bij voorbeeld maximaal betrekken 
van cliënten bij opmaken, evalueren en bijsturen van het behandelingsplan ; of 
het betrekken van cliënten bij de evaluatie van klachtenprocedures.  

 
Het is niet zo dat kinderen altijd moeten mee beslissen, maar het moet gecommuniceerd 
worden naar kinderen dat ze op deze verschillende niveaus kunnen participeren. Er spelen 
verschillende factoren een rol: doel, de context, gewenste intensiteit, niveau van organisatie, 
ontwikkelingsfase of proces van de cliënt zelf ( Sok et al, 2009).  
 

 

Figuur 2 : Participatieladder binnen de context van de geestelijke gezondheidszorg - Landelijke Cliëntenraad (2003).  

 
UNICEF ontwikkelde ook een participatieladder voor kinderen (Hart, 1992) met 8 treden, 
opgesplitst in 3 non-participatieniveaus (manipulatie van de kinderen, gebruik van de kinderen 
om een goede indruk te maken, zuiver symbolische participatie van de kinderen) en 5 
participatieniveaus (de kinderen krijgen taken toegewezen en worden geïnformeerd, de 
kinderen worden geraadpleegd en geïnformeerd, het initiatief komt van volwassenen maar de 
kinderen beslissen mee, kinderen hebben het initiatief en de leiding, gedeelde beslissingen).  
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Figuur 3 : participatieladder voor UNICEF volgens Hart (1992)  
 

Bij elk proces van  participatie is het dus van belang om eerst een kader te creëren dat het 
participatieniveau van elke betrokkene voor elk aspect van het proces in kaart brengt. 
(Geraadpleegd en geïnformeerd worden wil niet noodzakelijk zeggen dat iemand ook moet 
beslissen). Bovendien moet elkeen weten welke beslissingsbevoegdheid hij heeft en wat de 
regels zijn (de bevoegdheid verdelen, maar niet misbruiken). Het is belangrijk om een goede 
definitie en invulling te vinden van wat gedeelde besluitvorming inhoudt om deze gedachte 
ook geïmplementeerd te krijgen bij hulpverleners die met kinderen en jongeren werken 
(Abrines-Jaume et al, 2016).  
 

2.1.3 Voorbeelden  

Micro 
Kinderparticipatie moet duidelijk zijn voor de kinderen zelf en is afhankelijk van de situatie: 
beslissing of informatie en luisteren. In het kader van de jeugdhulp bij voorbeeld, als een kind 
zijn mening geeft over de plek waar het wil wonen (plaatsing buiten het gezin, in een instelling 
of in een pleeggezin) moet dit proces goed begeleid worden. De impact verschilt bovendien 
in de vrijwillige hulp en de gerechtelijke hulp. Soms spelen loyaliteitsprocessen  een rol die 
niet steeds met andere belangen verzoenbaar zijn. Het is belangrijk dat kinderen of jongeren 
dan niet geculpabiliseerd worden met betrekking tot hun besluit.  Bovendien is het belangrijk 
dat kinderen ernstig genomen worden om te vermijden dat ze zich het slachtoffer voelen van 
een pseudoparticipatie.  
Als het duidelijk is dat bepaalde beslissingen niet door kinderen kunnen worden genomen, 
moet dit zeer transparant worden gecommuniceerd en gemotiveerd.  
Voor jonge kinderen is participatie meestal eerder op informatie dan op besluitvorming gericht 
(hoewel kinderparticipatie al op zeer jonge leeftijd mogelijk is voor zover de gebruikte 
methoden en het kader aangepast zijn en er rekening wordt gehouden met hun 
onderscheidingsvermogen). Zij moeten in ieder geval geïnformeerd en geraadpleegd worden, 
zelfs als ze niet kunnen beslissen. Deze boodschap moet duidelijk gecommuniceerd worden 
aan het kind. 
 
Meso 
Jeunes et citoyens: beginnen altijd met de volwassenen (voornamelijk leerkrachten, gezien 
hun interventiecontext) gerust te stellen over de bevoegdheid van elke partij. Hiervoor stellen 
ze een kader op dat het participatieniveau (geïnformeerd worden, geconsulteerd worden, 
overleg...) van elke actor (bijv. leerlingen, leraars, ouders, directie...) voor elk discussiepunt 
(bijv. huishoudelijk reglement, speelplaats, afwezigheid van leraars...) verduidelijkt. Dit kader 
wordt door iedereen goedgekeurd. 
Cachet vzw: begint met de participatieregels op te stellen. Sommige regels liggen vast en zijn 
niet onderhandelbaar. Ze sluiten aan op de regels van de vzw om een realistisch beeld van 
de organisatie te behouden. Bepaalde regels zijn het resultaat van participatieve discussies 
en het engagement van iedereen. Deze regels worden aangepast aan de aanwezigen en hun 
ervaring (individuele of groepservaring – zoals bijvoorbeeld diefstal – gesloten deuren). Het is 
dus een dynamisch proces. Er worden verschillende creatieve methoden toegepast om 
samen de “regels” vast te leggen, maar tegelijkertijd het individu als zodanig te respecteren. 
Deze creativiteit kan zowel op de vorm als de inhoud van de regel slaan.. Elke niet-aanvaarde 
regel wordt gemotiveerd. 
Vlaamse Scholierenkoepel vzw : De Vlaamse Scholierenkoepel vzw heeft tien spelregels 
vastgelegd. Het reglement/de projecten kunnen aangepast worden aan de leerlingen. Er zit 
dus een dynamiek in de participatie en in de verandering. Elke leerling beslist over zijn mate 
van participatie. Er is geen hiërarchie in de participatievorm. Er zijn uiteraard meer leerlingen 
die participeren op “meedenk”-niveau. Elk project wordt op directieniveau verdedigd. Als een 
project niet wordt aanvaard, moet dit gemotiveerd worden.  
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VVGG : Het is noodzakelijk om de rollen goed te omschrijven (Globaal Plan 
Ervaringsdeskundigheid) : wanneer je een rol definieert als een samenhangend pakket aan 
taken die door één of meerdere personen vervuld kan worden, kan je er een stukje van een 
proces of functie mee afbakenen zonder vast te lopen in vage functieomschrijvingen. Dit 
schept duidelijkheid naar wederzijdse verwachtingen en laat iedereen toe om actief keuzes te 
maken, zowel naar de rollen die men wil en kan opnemen als naar de vorming en coaching 
die hierbij aansluit. 
Parlons jeunes, parlons santé mentale: er wordt op voorhand veel werk verricht om het 
akkoord van de begeleidende volwassenen te verkrijgen, wat tijd vergt. De creatie van een 
duidelijk kader waarbinnen iedereen zijn plaats kent en weet aan welke regels zich te houden, 
is ook essentieel. De bevoegdheden worden verdeeld: de jongeren moeten kunnen 
meebeslissen en vanaf het begin actor zijn (maar niet als alibi).    
 
Macro 
Keki verwijst naar het model van Lundy (2007). Lundy geeft hiermee een implementatie aan 
het artikel 12 van het VRK. Het model stelt vier peilers centraal in het informeren of 
ontwikkelen van beleid: 
1.Ruimte: de mogelijkheid voor kinderen om hun mening te uiten, dit gaat voornamelijk over 
het aanbieden van een veilige, inclusieve ruimte aan kinderen om betrokken te zijn. In dit 
opzicht gaat het ook over vragen aan kinderen of ze willen deelnemen.  
2. Stem: de mogelijkheid om hun mening te geven moet gefaciliteerd worden of 
vergemakkelijkt worden.  
3. Publiek: er moet geluisterd worden naar hun mening. Hierbij gaat het om het voorzien van 
kanalen (al dan niet ‘formeel’) waar er een verantwoordelijkheid is om te luisteren.  
4. Invloed: er moet gehandeld worden naar hun mening. Er wordt passend belang gehecht 
aan de mening van het kind. Ook dit hangt samen met artikel 5 waar wordt aangegeven dat 
volwassenen begeleiding en richting moeten geven aan de veranderende capaciteiten van 
kinderen.  
Adocare rapport : Een bijzonder aandachtspunt aldus dit rapport  is dat er  een (juridisch) 
heldere procedure voorhanden moet zijn hoe jongeren hulp kunnen bekomen eventueel 
zonder toelating van de ouders. Verder pleit het rapport voor een juridische verankering van 
de mogelijkheid tot gezamenlijke besluitvorming met betrekking tot de behandeling, 
wederzijdse rechten plichten  en registratie en toegang tot patiëntendossiers en het gebruik 
van e-health. 
Vlaamse Scholierenkoepel vzw: er is een wettelijk kader (Decreet van de Vlaamse 
Gemeenschap) dat de verschillende statuten en raden vastlegt en bepaalt voor welke 
aspecten het advies van de scholieren wordt ingewonnen. Het participatieschema verschilt 
van school tot school.  
 

2.2 Aanpassingen aan kinderen en jongeren 

Er is een aanpak nodig die is afgestemd op de unieke biologische, cognitieve en 
psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren en hun specifieke kenmerken.  
Het proces van beslissingsdeelname kan soms extra bemoeilijkt worden omwille van de 
leeftijd en de ernst van de klachten.  Het gaat vaak over veiligheidsthema’s (Vanderfaille et al, 
2015). Er moet dus ook rekening gehouden worden met de mentale problematiek.  
Tot slot kan ook het beeld dat men van het kind heeft een impact hebben op de manier van 
inspraak geven. Ook hier moet men rekening mee houden.  
 

2.2.1 Ontwikkelingsaspecten van kinderen en jongeren 

De principes van de ZDT zijn algemeen geldend: de basisbehoeften zijn fundamenteel en 
universeel, ongeacht de leeftijd van het kind. Deze principes sturen de ontwikkeling van 
kinderen en verklaren het internalisatieproces: kinderen en jongeren leren gaandeweg regels 
belangrijk vinden, gaan op zoek naar eigen waarden en leren eigen emoties te reguleren. Al 
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deze ontwikkelingen vinden idealiter plaats in een behoefteondersteunend opvoedingskader 
waaruit kinderen leren handelen vanuit motieven die ze zelf intrinsiek uitdragen.   
Kennis van een normaal ontwikkelingsverloop is noodzakelijk om een goede inschatting te 
kunnen maken van de participatiemogelijkheden van kinderen. In het bijzonder noemen we 
de morele, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkelingen. 
 
Het socialisatieproces (morele ontwikkeling) verloopt succesvol als kinderen leren om zich 
waarden, regels en gedragingen eigen te maken (te internaliseren), waardoor ze de 
gedragsregels vrijwillig blijven nastreven, ook als socialisatiefiguren niet langer toekijken (Van 
Steenkiste & Soenen, 2017). Dit internalisatieproces is van cruciaal belang. Het internaliseren 
van normgedrag is een belangrijk aspect van de moraliteitsontwikkeling. Kinderen ontwikkelen 
langzaamaan een geweten en hebben minder externe sturing nodig om in de pas te lopen. 
Volgens de theorie van Kohlberg (1988) doorloopt een mens verschillende stadia in een vaste 
volgorde. In de eerste levensjaren heeft een kind nog geen ethisch besef. Het maakt geen 
onderscheid tussen goed en slecht en gaat vooral instinctief reageren in functie van wat hem 
gelukkig maakt. Op pre-conventioneel niveau (7 jaar) doet het kind er alles aan om straf te 
vermijden. Eigenbelang staat in deze fase centraal, het kind denkt nog niet na over de inhoud, 
maar enkel over het doel. Op het conventioneel niveau (12 jaar) wordt de regelgeving strikt 
nageleefd, maar verliest het kind nog de eigenlijke inhoud uit het oog. Pas op post-
conventioneel niveau (vanaf 14 jaar) ontwikkelt het kind een eigen waardepatroon, een 
oordelend vermogen waarbij afspraken kunnen veranderen naargelang de complexiteit van 
de situatie (Feldman, 2017). Het zoeken naar onmiddellijke behoeftebevrediging op jonge 
leeftijd en het zich voegen naar nog niet geïnternaliseerde regels (omdat een autoriteit het 
zegt), zijn zeker beïnvloedende aspecten op het participatiemodel.  
 
De cognitieve ontwikkeling kent een langzaam verloop, gezien de langzame rijping van de 
neocortex. De kenniswereld van het jonge en lagereschoolkind blijft beperkt tot concrete 
ervaringen en concreet denken. Het is pas tijdens de middelbare school dat jongeren in staat 
zijn om meer abstracter te redeneren. Het is pas dan dat jongeren leren inductief en deductief 
te redeneren en ze in staat zijn om combinatorische denkprocessen te gebruiken. Executieve 
(besturings)functies ontwikkelen zich tot in de jong-volwassenheid waardoor planning en 
flexibel denken vaak overschat worden (Feldman, 2017). Dit alles betekent dat kinderen 
geholpen moeten worden om verbanden te zien, oorzaak-gevolg relaties te begrijpen en 
consequenties van acties op voorstellingsniveau te begrijpen. Deze zijn relevante 
voorwaarden tot participatie. 
 
Hoewel de adolescent tot meer cognitieve reflecties in staat is, vindt er op dat moment ook 
een grote emotionele ontwikkeling plaats. De jongere mag misschien al over voldoende 
morele en cognitieve vaardigheden beschikken, maar deze vaardigheden staan in groot 
contrast met de emotionele ontwikkeling die zich in deze fase voltrekt.  Het is kenmerkend 
voor adolescenten dat zij vaak korte termijnkeuzes maken. Dit heeft te maken met een 
afwezigheid van somatische bestempeling. De hersengebieden die zorgen voor die 
somatische stempels hebben een langzame rijping (tot na 18 jaar). De 
waarschuwingssignalen zijn nog in de maak en dit leidt tot soms ondoordachte beslissingen. 
Adolescenten weten misschien rationeel prima te benoemen welke situaties gevaarlijk zijn en 
welke niet, maar zij voelen het niet aan (Crone, 2008). In de adolescentie komen er hormonale 
veranderingen op gang die er eveneens voor zorgen dat de zones in de hersenen die instaan 
voor emotionele en rationele verwerking op een andere manier gaan samenwerken.  Het 
emotionele systeem is hypergevoelig terwijl het regulatiesysteem nog niet voldoende in staat 
is om deze gevoeligheid onder controle te houden. Het is pas in de volwassenheid dat deze 
twee systemen goed op elkaar zijn afgestemd. Dit verklaart waarom adolescenten meer 
gericht zijn op onmiddellijke behoeftebevrediging, maar ook waarom ze sneller spannende 
situaties op zoeken. Een goede gevoelsregulatie komt bij voorkeur tot stand met behulp van 
een behoeften ondersteunend opvoedingsklimaat, waarbij jongeren hun gevoelens leren zien 
als raadgever en ze in staat zijn deze gevoelens ten volle te exploreren, te integreren 
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(Brenning et al., 2012). Participatieoefeningen houden best rekening met deze tendensen tot 
onmiddellijke behoeftebevrediging en beperkte gevoelsregulatie.  
 
Ook op sociaal vlak krijgen sociale relaties doorheen de ontwikkeling een andere betekenis. 
Bij jonge kinderen spelen ouders een belangrijkere rol in dagelijkse beslissingen en zorg. 
Leeftijdsgenoten hebben enkel betekenis als een voorspelbare spelpartner, in vluchtige 
situaties. Vooral fysieke kenmerken definiëren aanvankelijk een vriendschap. Jonge kinderen 
zijn minder in staat tot wederzijdse perspectiefname, altruïsme en empathie. Naarmate 
kinderen ouder worden, zullen ouders een minder prominente plaats innemen en zullen 
kinderen meer psychische eigenschappen gebruiken om hun vriendschapsrelaties te 
definiëren (Feldman, 2017). Het beslissen wie actoren zijn in participatie-oefeningen, alsook 
participatie-methodieken (bv gebruik van focusgroepen) zullen beïnvloed worden door deze 
ontwikkelingen.  
Het tempo van psychologische ontwikkelingen wordt in belangrijke mate gedirigeerd door de 
rijping van het zenuwstelsel. In het bijzonder de uitrijping van de neocortex, verantwoordelijk 
voor de executieve functies en (affectieve) besluitvormingsmogelijkheden kennen een 
langzaam verloop, dat doorgaat tot in de jong-volwassenheid (Feldman, 2016). Deze 
vaststellingen hebben geleid tot een eeuwenlang debat over de status van kinderen, hetzij als 
passieve ontvangers, hetzij als actieve actoren van hun opvoeding. Kinderen zijn geen 
passieve ontvangers van hun sociale en fysieke omgeving, maar ze zijn er door actieve 
beïnvloeding bij betrokken. Kinderen en jongeren zijn wel degelijk in staat om betekenissen te 
geven aan hun omgeving, kunnen veranderingen initiëren en keuzes maken (De Mol & 
Buysse, 2008). Het kind met zijn genetische eigenschappen is in interactie met complexe en 
elkaar beïnvloedende omgevingsfactoren (Feldman, 2017).  
 

2.2.2 Specifieke kenmerken van kinderen en jongeren 

Het proces van patiëntenparticipatie moet rekening houden met specifieke kenmerken van 
kinderen en jongeren.  
Jongeren zijn meer geneigd om hulp te zoeken bij vrienden en familie dan bij professionals 
(Tylee et al, 2007). Jongeren maken ook meer episodisch dan chronisch gebruik van 
geestelijke gezondheidszorg in vergelijking met volwassenen en hebben meestal weinig 
eerdere ervaringen. Ze hebben vaak geen idee over hoe de GGZ georganiseerd is (James, 
2007).  
Het kost tijd en inspanning om je gedacht te zeggen. Kinderen en Jongeren hebben meer tijd 
nodig en neigen hierdoor terughoudender te zijn om hun ervaringen te delen op een open 
manier of zijn minder geneigd om met een vreemde hulpverlener over hun problemen te 
spreken. 
 
Uit gesprekken en online bevraging van de Vlaamse Jeugdraad bij 1250 jongeren kon 
vastgesteld worden dat 38% van de bevraagde jongeren niet goed in hun vel zat, en dat 
slechts minder dan een derde van de bevraagden de stap naar hulp zette. Vooral het taboe, 
kostprijs en toegankelijkheid lagen hier aan de oorzaak. Jongeren beschreven tijdens de 
gesprekken ook veel situaties waar ze telkens opnieuw hun verhaal moesten delen en ze 
frustreerden zich aan het gebrek aan continuïteit in zorg. Bij opzet van een goed 
participatietraject is het belangrijk voor de jongere zelf dat zijn inbreng (mening, verhaal,…) 
hem/haar ook zichtbaar vooruitgang met zich meebrengt.  

Zoals dit ook het geval is bij vele volwassenen die in behandeling zijn voor geestelijke 
gezondheidsproblemen, ervaren kinderen en jongeren de hulpverleners vaak als intrusief en 
krijgen ze het gevoel geen rol te spelen in hun behandeling. Hulpverleners onderschatten vaak 
de mogelijkheid en bereidheid van patiënten om deel te nemen in het besluitvormingsproces, 
terwijl jongeren zich juist geïsoleerd voelen wanneer ze geen gedetailleerde informatie krijgen 
over de behandeling (Gondek et al, 2017; Abrines-Jaume et al., 2016).  
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Jongeren vinden het moeilijk om in participatie te geloven. Ze geven aan dat er weinig door 
verandert.  
 

2.2.3 Geestelijke gezondheidsproblemen 

Beperkingen, psychische stoornissen en geestelijke gezondheidsproblemen kunnen  een 
impact hebben op hoe het kind of de adolescent de werkelijkheid ervaart. De aandoening kan 
ook zijn vermogen aantasten om constructieve relaties met een therapeut of leeftijdgenoten 
aan te gaan, om zijn problemen te herkennen en onder woorden te brengen, om de informatie 
die hij krijgt te interpreteren. Psychische problemen kunnen met andere woorden potentieel 
een sterke invloed hebben op veel levensdomeinen. Het is belangrijk om hiermee rekening te 
houden bij elk initiatief om kinderen en jongeren met mentale problemen te betrekken bij de 
organisatie, uitvoering en evaluatie van hun behandeling. Beleidsmakers en professionelen 
moeten kennis hebben over het ontwikkelingsniveau om participatieverwachtingen af te 
stemmen op de noden en competenties van kinderen. Dit is bovendien een dynamisch 
gegeven en moet beschouwd worden als ‘work in progress’, omdat de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren continu wijzigingen ondergaat (Coppens et al, 2015). 
 

2.2.4 Kindbeeld  

Participatie houdt in dat ouders en andere volwassen in staat zijn het perspectief van het kind 
te valoriseren en hier oprecht aandacht aan te besteden. Hoe logisch dit ook klinkt, toch 
hanteren volwassenen vaak het ‘welzijnsperspectief’ voor het kind. Typerend voor dit 
perspectief is dat kinderen worden beschouwd als ‘human-becomings’, doordat ze speciale 
zorg, bescherming en begeleiding nodig hebben, omdat ze zelf nog niet voldoende competent 
zijn. In deze situatie kan de schijn gewekt worden dat naar kinderen geluisterd wordt maar 
omwille van hun welzijn er onvoldoende met hen wordt rekening gehouden (risico op 
schijnparticipatie). Dit perspectief wordt door (kindbeeld)studies en de aanname van 
kinderrechten uitgedaagd om het kind ook als een agent (of een ‘human-being’) te 
beschouwen die een sociale en morele actor is met de mogelijkheid om te participeren. Een 
derde meer integratieve benadering  combineert beide perspectieven en erkent het belang 
van een balans die nodig is tussen enerzijds bescherming en anderzijds actorschap. Het stelt 
een holistisch kindbeeld voorop waarin beide aspecten als fundamentele eigenschappen van 
kinderen worden gezien en een plaats moeten krijgen. Het vertrekt vanuit een kindbeeld dat 
enerzijds vertrouwt in wat kinderen kunnen en hen anderzijds ondersteunt wat ze nog niet 
kunnen. Het kind is een persoon met rechten en plichten, en terzelfdertijd een persoon die 
zorg en bescherming behoeft (Herbots & Put, 2015). 
Het ene kindbeeld is niet juister of beter dan het andere. Belangrijk is wel om zich bewust te 
zijn van de verschillen en hun implicaties. Het kindbeeld dat gehanteerd wordt, oefent een 
rechtstreekse invloed uit op het beleidsparticipatie proces, en dit zowel op hoe men kinderen 
en jongeren aan het beleid laat participeren, als hoe men de betekenis of doelstelling van 
participatie definieert (Beleidsadvies KeKi 2016, reflectie-instrument, p.9).  
 

2.2.5 Voorbeelden  

Meso 
Cachet vzw: participatieprocessen worden afgestemd op de ernst van een diagnose (bijv. 
autisme).  
OEJAJ: volgens het Observatoire de l’Enfance de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse 
(OEJAJ), zijn er bijkomende voorwaarden om jonge kinderen te laten participeren. In alle 
gevallen moeten de context en de methoden echter worden aangepast aan de kinderen 
('kindvriendelijke' participatie). Deze onderzoeksdienst heeft zich toegelegd op de 
modaliteiten voor participatie via een vragenlijst bij jonge kinderen die nog niet kunnen 
schrijven (5 tot 8 jaar), maar de aanbevelingen kunnen worden toegepast in vele 
participatiecontexten bij kinderen: belang van een kindvriendelijke plaats waar het kind zich 
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vertrouwd voelt, goede timing (in het algemeen maximaal 30 minuten, pauzes van 10 minuten, 
keuze van een geschikte periode, aandacht voor de vermoeidheid  aan het einde van de 
schooldag enz.), aangepaste grootte van de groepen, opleiding van beroepsbeoefenaars, 
volledige informatie in een voor kinderen toegankelijke taal en vorm, aangepaste 
methodologieën, ... Wat meer in het bijzonder de vragenlijsten betreft moeten deze ook 
aangepast worden (mondelinge vragen met illustraties als antwoorden (tablets) als kinderen 
nog niet kunnen lezen en schrijven, ondubbelzinnige en kindvriendelijke vragen en illustraties 
(geen negatieve formuleringen, geen metaforen…), beperking van overbodige cognitieve 
inspanningen enz.)  
 

2.3 Rekening houden met de omgeving en machtverschillen  

Een belangrijke factor die vermeld wordt is de delicate balans in het kader van participatie, 
tussen het kind/de jongere en zijn omgeving. Men kan jongeren niet laten participeren door 
ze te onttrekken aan hun omgeving. Het is dus noodzakelijk om rekening te houden met zowel 
de jongere, zijn omgeving als professionelen en iedereen een plaats te geven. De omgeving 
van een kind is essentieel om zijn woorden te kunnen interpreteren. Het is in sommige 
situaties moeilijk voor een kind om zich in eigen naam uit te drukken. Hij/zij doet dat altijd in 
relatie tot iemand anders (de ouder, onderwijzer, therapeut...). De aanwezigheid van een 
derde is van fundamenteel belang en maakt communicatie mogelijk. 
In de individuele zorg zijn contextuele evaluatie en de inclusie van het gezin ook belangrijk. 
Participatie van kinderen en hun ouders is een waarborg voor een goed project. Maar 
hulpverleners ondervinden verschillende problemen: onmogelijkheid van (een van) de ouders 
om zich samen te engageren, verschillende verzoeken van ouders en hun kinderen die soms 
lijnrecht tegenover elkaar staan... Er is hiervoor een dialoog nodig, waarin plaats is voor het 
discours van elke partij (jongere, ouder, professioneel) in een voor iedereen begrijpelijke taal. 
Dit is een arbeidsintensief gebeuren dat door hiervoor geschoolde deskundigen dient te 
worden uitgevoerd en begeleid. 
 
Het is belangrijk om een goede balans te vinden tussen de privacy van het kind aan de ene 
kant en de noodzakelijke betrokkenheid van ouders en familieleden aan de andere kant.  
In het bijzonder bij besluitvormingsprocessen is de delicate balans tussen de autonomie van 
de jongeren en ouderlijke betrokkenheid een belangrijk thema. Ook de vertrouwelijkheid van 
de informatie die gedeeld wordt moet gegarandeerd blijven (Gondek et al, 2017). Het 
betrekken van de jongere kan alleen maar bijdragen tot het beter herkennen en beter 
appreciëren van de behoeften en verwachtingen, en bijdragen tot oprecht gedeelde 
interventiedoelen (Day, 2008) 
Day (2008) erkent de discrepanties in de percepties van het kind/de jongere, de 
ouders/context en de hulpverlening in relatie tot het inschatten van de moeilijkheden, de 
redenen van verwijzing en de doelstellingen van behandeling en wijst op de lage correlatie 
tussen deze verschillende meningen. Hulpverleners zullen hierbij bovendien meestal geneigd 
zijn de ouders in hun mening te volgen, zelfs als dit minder voorspellende waarde heeft dan 
het perspectief van het betreffend kind en op deze wijze de besluitvorming beïnvloeden (bias 
bij de hulpverlener). De perceptie van het kind/de jongere en zijn ouders/opvoeders hoeven 
echter geen tegenstelling in te houden maar kunnen als verschillende elkaar aanvullende 
perspectieven beschouwd worden. 
 
Een aantal rechten kan hierbij onderling mogelijk conflicteren. Minderjarigen hebben rechten 
(VRK: evenwicht tussen bescherming en actorschap) en vallen als patiënt ook onder de wet 
patiëntenrechten. Daarnaast wordt de minderjarige juridisch als handelingsonbekwaam 
beschouwd. De ouders hebben dus ook autoriteit om bepaalde beslissingen te nemen in naam 
en voor rekening van hun kind (maar steeds in het belang van het kind). Bij conflicterende 
meningen tussen ouder en minderjarige rijst mogelijks de vraag wiens recht het zwaarste 
doorweegt. Wat als kind/jongere en overheid/ouders het niet eens zijn?  Hoe kunnen we de 
ervaringen en wensen van ouders/overheid/zorgverstrekker verbinden met die van de 
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kinderen? We kunnen hierbij bovendien niet voorbijgaan aan de verschillen m.b.t impact en 
macht die de verschillende partijen kunnen hebben. 
 
Dit wil zeggen dat de zienswijze van de zorgverstrekker en de zorggebruiker best worden 
geïntegreerd om tot een zo goed mogelijk zorgaanbod te komen, dat doelgerichte zorg 
optimaliseert. Het zou nuttig zijn dat zorgaanbieders en organisaties in hun kwaliteitsbeleid 
aangeven hoe ze dit proberen te waarborgen rekening houdend met de specificiteit van de 
(individuele én klachtspecifieke) zorgnoden. 
 
Deze integratie van zienswijzen kan volgens Lempp gebeuren op drie niveaus (Lempp et al, 
2018): 

 Microniveau: opstellen van individuele behandeldoelen en plannen 
(hulpverlener/vertrouwenspersoon: participatieve basishouding: dit is een continu 
proces: wat heb je als HV gedaan met de adviezen van het kind/ de jongere? Heb je 
ze gevolgd? Waarom wel/waarom niet ?) 

 Mesoniveau: welke procedures zijn er binnen de voorziening? Ten aanzien van de 
lokale dienstverlening kan gebruikersfeedback leiden tot een betere planning, training 
en selectie van personeel en richtlijnen 

 Macroniveau (beleidsverantwoordelijkheid): in welke mate worden koepels, 
belangengroepen en gebruikers geconsulteerd bij het opstellen van beleid ? 
Representatie van kinderen en jongeren is echter niet georganiseerd. Bestaan er 
ondertussen participatieraden, intersectorale referentiegroepen en ook 
cliëntvertegenwoordiging voor kinderen en jongeren? 

 
 

2.3.1 Voorbeelden 

Microniveau  
Het nieuwe beleid in de geestelijke gezondheidszorg stimuleert het wraparound-caremodel, 
dat rekening houdt met de context. Er blijven momenteel evenwel nog een aantal problemen 
op het niveau van de verschillende actoren onopgelost, wat de samenwerking bemoeilijkt 
(beroepsgeheim, gemeenschappelijke tools, werktijden, financiering…). Het gaat over een 
cultuurwijziging, wat een zekere aanpassingstijd vergt. 
 
In jeugdhulpverlening is de gebruiker de jongere en zijn context (ouders). Het is in elk geval 
problematisch om het kind los te maken van zijn familieband. Belangenconflicten of 
verschillende verwachtingen t.o.v. de hulpverlening komen weliswaar vaak voor. Het is 
moeilijk voor het kind om zich los te maken van zijn loyaliteiten, vooral tegenover zijn naaste 
familie.  
Voor kinderen en jongeren die onvoldoende context of “natuurlijke inbedding” hebben om op 
terug te vallen is participatie minder vanzelfsprekend. Dit vergt extra aandacht van de 
hulpverlening. Deze context of natuurlijke inbedding is bovendien niet per definitie positief. 
 
Meso 
Bij tevredenheidsbevragingen over de aangeboden hulp geldt dat jongeren niet tevreden 
waren waarmee hun ouders tevreden zijn of omgekeerd. Dit betekent dat er verschillende 
perspectieven zijn over wat belangrijk is en waarover en op welke wijze men feedback moet 
bevragen. Dit maakt dat in de opstelling van de vraagstelling zelf reeds rekening moet 
gehouden worden met de feedback van jongeren én hun ouders. Zo toont onderzoek aan dat 
jongeren voornamelijk relationele aspecten en uitkomsten van hulp belangrijk vinden en dat 
ze over deze aspecten feedback geven, terwijl ouders meer geïnteresseerd zijn in het 
logistieke aspect (coördinatie van de gekregen hulp) en de continuïteit van de hulp  
(Vanderfaeillie et al., 2015). Kinderen en jongeren willen ook rechtstreekse informatie 
verkrijgen van de hulpverlener (en niet enkel onrechtstreeks via hun ouders (La Valle & Payne, 
2012). 
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2.4 De noodzaak volledig geïnformeerd te zijn  

Participatie is onmogelijk zonder informatie (een betrouwbare informatiebron in een voor 
iedereen verstaanbare taal voorstellen). Informatie, kinderrechteneducatie en psycho-
educatie (via aangepaste communicatietechnieken) zijn essentieel. Om jongeren en hun 
ouders effectief te laten participeren in het besluitvormingsproces, hebben deze voldoende 
informatie nodig over de mogelijke opties (La Valle & Payne, 2012) over hun rechten en over 
de manier waarop participatie wordt gezien. Daarenboven omvat gepersonaliseerde zorg een 
cliënt gerichte communicatie (Jager et al, 2014; Yimer et al 2016). In de zorg is het immers 
belangrijk dat de hulpverlener zijn communicatie aanpast aan de voorkeuren van de cliënt.  
 
Het is van belang de geschikte tools en communicatietechnieken te gebruiken: voor echte 
participatie zijn aangepaste tools en technieken noodzakelijk (bijvoorbeeld om de taal van een 
jongere te interpreteren zonder zijn woorden te misbruiken of te verdraaien).  
Er moet een groot aantal methoden overwogen worden, zowel verbale als non-verbale 
(gebruik van afbeeldingen, spelletjes, observatie, ...). 
Bij kinderen moet er niet alleen een onderscheid worden gemaakt tussen horen en begrijpen, 
maar hun taal moet ook juist geïnterpreteerd worden.  
Het is van fundamenteel belang om de begeleidende volwassenen op te leiden en de juiste 
tools aan te reiken zodat er echte participatie is, geen instrumentalisering. De begeleider moet 
bijvoorbeeld beschikken over tools om het verzoek van de jongere te objectiveren en te 
kunnen interpreteren los van het affect, zonder zijn woorden te verdraaien of misbruiken. Ook 
de kinderen en jongeren zelf moeten een training krijgen in het woord nemen. Ze moeten 
daarnaast worden voorbereid op thema’s die ter sprake zullen komen en begeleid in hun 
standpuntbepaling. 
De volwassenen die de participatie begeleiden moeten dus een opleiding krijgen (ook om de 
cultuur te veranderen en de jongeren te introduceren en te ondersteunen in het proces van 
participatie.  
Ambrassade heeft een kwaliteitslabel voor jongereninformatie aan de hand van 7 principes 
ontwikkeld (https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/wat-zijn-de-7-principes-van-het-wat-wat-
label).  
 

2.4.1 Voorbeelden 

Micro 
De diensten voor personen met een handicap moeten over de nodige tools beschikken om 
“family-friendly” te zijn en gezinsparticipatie mogelijk te maken. De ouders moeten een 
aangepast schriftelijk evaluatieverslag krijgen. Er bestaan ook methodes en tools om 
participatie mogelijk te maken voor iedereen, ongeacht de pathologie (bijvoorbeeld 
programma’s die het mogelijk maken om kinderen met autisme te helpen hun stoornis te 
begrijpen). 
Volgens het OEJAJ zijn de criteria voor reële kinderparticipatie bij voorbeeld transparantie en 
informatie; kind-vriendelijke hulpverlening; of de opleiding van professionelen. Meer in het 
algemeen moet een participatiecultuur tot stand worden gebracht, zowel op het niveau van de 
individuen als op dat van de organisaties. Deze cultuur kan men aanleren en inoefenen. Ze 
moet elke dag beleefd worden. 
 
Meso 
Jeunes et citoyens: om te kunnen participeren is het niet alleen belangrijk om voldoende 
kennis te hebben, maar ook ervaring. Het is noodzakelijk die aspecten te formaliseren om te 
kunnen informeren en die informatie te gebruiken. De vereniging vindt het belangrijk om tools 
voor echte participatie aan te reiken (bijvoorbeeld middelen om de woorden van de jongere te 
interpreteren) en volwassenen op te leiden. 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/wat-zijn-de-7-principes-van-het-wat-wat-label
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/wat-zijn-de-7-principes-van-het-wat-wat-label
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Cachet vzw: stellen vast dat volwassenen de boodschap of beleving van jongeren vaak 
verkeerd interpreteren. Ze zouden zich in het standpunt van de jongere moeten verplaatsen, 
niet dat van de volwassene. 
Vlaamse Jeugdraad: de Vlaamse Jeugdraad experimenteert veelal met sterk visuele en 
conceptuele methodieken als photovoice of knutselen, tekenen, brieven schrijven & symbolen 
ipv woorden.  
Beelden zijn  belangrijk in het participatieproces van kinderen. Ook het taalgebruik en 
woordgebruik dient voortdurend in vraag gesteld te worden. De vooronderstelling dat 
bepaalde begrippen duidelijk zijn (klimaat, duurzaamheid, onderwijs,…) is een belangrijk risico 
bij volwassenen ten aanzien van kinderen en jongeren.  
De steekproef van hun bevraging was representatief voor demografische spreiding naar 
leeftijd en woonplaats. Geslacht en culturele diversiteit was dat minder. Daarom staat een 
online bevraging nog los van focusgesprekken met specifieke doelgroepen binnen onderwijs 
& jeugdwerk. In het proces worden vrijwilligers opgeleid om deze focusgesprekken te kunnen 
voeren om participatie van ‘ongehoorde’ stemmen te maximaliseren.  
Vlaamse Scholierenkoepel vzw: om te participeren is het noodzakelijk geïnformeerd te zijn. 
Dat is de basis van participatie. De betrokkenen moeten feedback krijgen over de voortgang 
van het project, de fasen, het einddoel om de participatie in stand te houden. Er moet ook een 
website zijn waar leerlingen de vragen en antwoorden in een aan hun niveau aangepaste taal 
kunnen nalezen. 
Overkop – Huis voor Jongeren Gent: er wordt geprobeerd jongeren zelf rechtstreeks te 
betrekken bij de communicatie door middel van jongerenraad, peercoaching en 
jongerenvrijwilligers.  
VVGG (project GGalimero, het buddyproject): belangrijke aandachtspunten bij 
participatietrajecten zijn transparante communicatie en zorgvuldige rapportering aan de leden 
van de werkgroep/participanten over wat met hun adviezen gedaan wordt. 
Participatie staat of valt met de competenties van de facilitator (en de gebruikte methodiek).  
 
Macro 
Adocare rapport : volgens dit advies is goede informatie een basisvoorwaarde om ouders en 
jongeren te betrekken. Onderwijs kan een belangrijke rol spelen in het verhogen van de kennis 
van jongeren over geestelijke gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Dit thema heeft 
dan ook een plaats in het schoolcurriculum. 
Vlaamse Jeugdraad: na verwerking van de enquêteresultaten hebben ze een belangrijke 
aanbeveling geformuleerd: informatie moet makkelijker toegankelijk zijn. Er is geen 
participatie zonder informatie. Voor jongeren is het internet vaak de voornaamste 
informatiebron. Maar de informatie die ze daar vinden, is niet duidelijk. Er zijn te veel 
verschillende kanalen. Jongeren hebben met andere woorden nood aan betrouwbare 
informatie.  
WHY-project: het WHY project is een Europees project dat als doelstelling heeft om kennis 
te verzamelen en vervolgens methodieken voor participatie bij jongeren te inventariseren en 
uit te wisselen tussen de deelnemende partners, vooralsnog voornamelijk binnen onderwijs. 
Daarnaast worden twee online courses ontwikkeld voor leerkrachten en jongerenwerkers. De 
eerste gaat over een participatieve houding, de tweede over tools voor een democratische 
dialoog. Ook dit komt publiek op de website. In oktober 2019 volgt een congres hierover in 
Brussel. 
Nieuw beleid binnen de geestelijke gezondheidszorg: het zou zinvol zijn om 
jongerenvertegenwoordigers te informeren over participatie, ze zelfs een opleiding erover te 
geven, zoals dit ook gebeurd is in het kader van de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg voor volwassenen. 

 
2.5 Valorisatie 

Het etiket “geestelijke gezondheidszorg” is moeilijk te dragen, zowel voor jongeren als 
volwassenen. Het taboe errond doorbreken blijft ontegenzeglijk een hoofdprioriteit. De vraag 
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is hoe in een context waar vooroordelen en discriminatie legio zijn, jongeren ertoe gebracht 
kunnen worden om te participeren aan het geestelijke gezondheidszorgbeleid. Een oplossing 
zou kunnen zijn om een beroep te doen op alle jongeren die zich over deze vragen willen 
buigen, ongeacht of ze al dan niet zelf mentale problemen hebben gehad. Een dergelijke 
praktijk verschilt van de aanpak die patiënten of ervaringsdeskundigen laat participeren aan 
besluitvormingsprocessen en zou het voordeel bieden de deelnemers niet bloot te stellen aan 
een eventuele stigmatisatie. Anderzijds zouden professionelen hierdoor niet meer beschikken 
over de bijzondere en onvervangbare expertise van jongeren die aan met psychische 
problemen geconfronteerd werden.  
Er dienen ook om middelen ter beschikking gesteld te worden om de jongeren te 
ondersteunen in hun participatieve rol (super-/intervisie, vergoeding, terugbetaling van 
verplaatsingskosten, training in het woord nemen, analyse van dossiers...). 

 
2.5.1 Voorbeelden  

Meso 
Volgens de VVGG zijn erkenning en dankbaarheid uiten aan wie participeert enorm belangrijk. 
Het OEJAJ heeft belangrijke deontologische imperatieven verbonden aan participatie zoals :  
analyse van de noodzaak van de consultatie en het anticiperen op risico's, geïnformeerde 
toestemmingen (meer bepaald in verband met de mogelijkheid tot terugtrekking uit het proces, 
de beschermingsmaatregelen ('child protection policy'), het recht op afbeelding enz.),, respect 
voor het kind en het non-discriminatiebeginsel, waardering van de expertise van de kinderen 
als kenners van hun eigen leefwereld en de vergoeding ervan in een of andere vorm, 
vertrouwelijkheid, verantwoordingsplicht. Veiligheidsgevoel en risicopreventie (belang van 
vertrouwelijkheid, risico op stigmatisatie van kinderen bijvoorbeeld, met het welzijn van het 
kind in het systeem rekening houden) en verantwoordelijkheid (rekenschap geven van wat al 
dan niet wordt gedaan) zijn criteria voor reële kinderparticipatie.  
 
Macro  
Een oplossing om elke vorm van discriminatie in het nieuwe beleid in de geestelijke 
gezondheidszorg te vermijden zou kunnen zijn om zich tot alle kinderen te richten. Beide 
uitgangspunten kunnen aanvullend zijn op elkaar en de keuze om in de ene of de andere vorm 
te participeren kan bij de participant liggen. 
De Vlaamse Jeugdraad benadrukt ook het belang om het taboe rond geestelijke 
gezondheidszorg te doorbreken.  
 

2.6 Interactie tussen micro- meso- en macroniveau 

Verbinding tussen verschillende niveaus zal ook de kwaliteit van participatie bepalen. Zo zal 
participatie op microniveau soms vereisen dat er een participatie op mesoniveau nodig is. Als 
er bijvoorbeeld in een bepaalde voorziening geen mogelijkheid is tot inspraak, dan zal 
participatie op microniveau ook niet mogelijk zijn. Omgekeerd als een overheid participatie als 
kader wil opleggen zal er ook tussen meso- en macroniveau een cultuur van participatie 
mogelijk moeten zijn.  Dit betekent dat participatie op alle niveaus noodzakelijk is. Dit werd in 
de UK uitgewerkt door het GIFT-project (Anderson, 2016), waarbij kinderen en jongeren 
rechtstreeks betrokken zijn in diverse aspecten van het beleid en de organisatie van de 
geestelijke gezondheidszorg en de voorzieningen, zoals training en selectie van 
medewerkers, transformatie van voorzieningen, supervisie van de staf, deelname aan 
besluitvormingsgroepen en inbreng in bestuursraden, lokale en nationale beleidsdeelname, 
betrokkenheid bij organisatie van conferenties en het ontwikkelen van producten en 
methodieken. Dit impliceert echter dat er een goede representatie dient te zijn van jongeren 
en dat er rekening wordt gehouden met ervaringsdeskundigheid. 
 
De voordelen van deze actieve participatie die in de UK steeds meer deel uitmaakt van de 
geestelijke gezondheidszorg en door de NHS erkend is,  situeren zich volgen Anderson (2016) 
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op het niveau van de kinderen en de jongeren zelf maar ook op de niveaus van de gezinnen, 
de medewerkers/hulpverleners en de organisaties.  
 

3 Bestaande instrumenten en methodieken voor participatie 

Sok et al. (2009) beschrijven in een naslagwerk een brede waaier aan methodieken die 
kunnen worden ingezet voor patiëntparticipatie. Hun indeling sorteren zij naargelang de mate 
van patiëntparticipatie volgens de participatieladder. Hun document is vrij te raadplegen. Aan 
de hand van dit naslagwerk en een eerste literatuurverkenning volgt een korte onvolledige  
beschrijving van een aantal instrumenten en methodieken die voor kinderen en jongeren 
bruikbaar zijn. Deze worden, net zoals in het rapport van Sok et al., ingedeeld volgens de 
participatieladder.  
 

3.1.1 Informeren 

‘Weet ik veel!’, het handboek voor kinder- en jongerenparticipatie geschreven door Van Gils 
(2006), geeft een opsomming van inspraaktechnieken. Deze worden ingedeeld in drie aparte 
delen: technieken voor kennismaking en opwarming, technieken om informatie te geven aan 
de doelgroep en technieken om informatie te verzamelen van de doelgroep.  
Deze technieken worden vooral ingezet op mesoniveau (bv kinderen informeren over de 
werking van de afdeling) of macroniveau (bv uitleggen van beleidsbeslissingen).  
Aandachtspunt bij deze methodieken betreft de generalisatie van de aangeboden informatie 
die breed toegankelijk en voor iedereen begrijpelijk moet zijn (bv verschillende nationaliteiten, 
talen, begripsvermogen). Ambrassade heeft een kwaliteitslabel voor jongereninformatie aan 
de hand van 7 principes ontwikkeld (zie hoger) (https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/wat-
zijn-de-7-principes-van-het-wat-wat-label).  
  

a) Film en foto’s: Door samen een film of foto’s te bekijken, krijgt de doelgroep informatie. 
Foto en film kunnen op diverse manieren ingezet worden. Ze prikkelen de fantasie, 
zodat kinderen en jongeren hierop verder kunnen borduren en hun eigen ideeën 
vormgeven (Van Gils & Van Cauwenberge, 2010). Deze techniek is te gebruiken voor 
kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. 

b) Informatievergadering:  De bedoeling van een informatievergadering is om iets toe te 
lichten, namelijk een thema of een toestand. De deelnemers krijgen alle nodige 
informatie om zicht te krijgen op het onderwerp. Er is ruimte voorzien om vragen te 
stellen of bedenkingen te uiten (Van Gils & Van Cauwenberge, 2010).  Deze techniek 
is te gebruiken vanaf 6 jaar. 

c) Informatiebrochures 
d) Kinder- of jongerenkrant: Samen met kinderen of jongeren kan er een krant gemaakt 

worden om leeftijdsgenoten of andere mensen te informeren.  Een voor de hand 
liggende variant is de aanmaak van een elektronische nieuwsbrief of zelfs van een 
hele website (Van Gils & Van Cauwenberge, 2010). 

  
3.1.2 Raadplegen en adviseren 

(a) Vragenlijsten 

Formele bevraging over de gekregen zorg gebeurt het vaakst middels het meegeven van een 
schriftelijke vragenlijst. Vragenlijsten zijn snel af te nemen en gemakkelijk te verwerken. 
Bovendien kunnen hun psychometrische eigenschappen worden onderzocht en laten ze toe 
om metingen te vergelijken (Vanderfaeillie et al., 2015). Vragenlijsten kunnen ingezet worden 
op micro- (bv evalueren van persoonlijk behandelingstraject), meso- (bv feedback aan de 
afdeling), macroniveau (bv feedback aan beleidsmakers). 
 
Er zijn ook een aantal belangrijke nadelen aan schriftelijke bevraging verbonden: 

https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/wat-zijn-de-7-principes-van-het-wat-wat-label
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/wat-zijn-de-7-principes-van-het-wat-wat-label
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 Schriftelijke bevragingen leiden tot lage responspercentages. Na het afronden van de 
hulpverlening is het nog vaak moeilijk om cliënten te bereiken. De kans dat de 
vragenlijst wordt ingevuld is groter wanneer de hulp in overleg werd beëindigd, bij 
langer durende begeleidingen en bij een positieve evaluatie van de effecten. Manieren 
om de respons te vergroten zijn: cliënten de vragenlijst persoonlijk overhandigen, ze 
meerdere keren uitnodigen om de vragenlijst in te vullen, aangeven wat met de 
informatie zal worden gedaan, benadrukken dat het een kans is om hun mening te 
uiten. Door lage responspercentages rijst de vraag of de verkregen informatie wel 
representatief is. Onderzoek toonde immers aan dat degenen die niet reageren minder 
tevreden zijn met de hulp en de hulp vaker voortijdig beëindigen.  

 Een ander belangrijk probleem is de respons bias. Cliënten gaan akkoord met de 
stellingen ongeacht hun inhoud. Dit maakt dat positief geformuleerde items vaak leiden 
tot positieve antwoorden en negatief geformuleerde items tot negatieve scores. De 
bewoording van de items is dus belangrijk. Hierbij is het goed om ook items te zoeken 
die naar ontevredenheid pijlen. Dit verhoogt de sensitiviteit van de vraagstelling. Een 
oplossing is om cliënten via openvragen de mogelijkheid te bieden kritiek of feedback 
te formuleren. 

 Het invullen van vragenlijsten vraagt vaardigheden inzake lezen en reflectie. Het kost 
tijd en inspanningen. Onvoldoende vaardigheden kunnen leiden tot misverstanden en 
niet-valide antwoorden. Een mondelinge afname van de vragenlijst of een interview 
kunnen hieraan tegemoetkomen. Omwille van sociale wenselijkheid en 
machtsverhoudingen wordt dit interview beter niet afgenomen door de hulpverlener 
die met het gezin heeft gewerkt.  

 Een ander probleem is het hello-goodbye effect. Het is voor een patiënt moeilijk om 
tegen de hulpverlener die zich heeft ingespannen te zeggen dat er weinig is veranderd, 
waardoor de cliënt toch maar zegt tevreden te zijn. Een anonieme bevraging zou 
hierdoor een oplossing kunnen zijn. Ook de garantie dat de antwoorden geen invloed 
hebben op toekomstige hulp. Onderzoek heeft echter aangetoond dat anonimiteit er 
niet voor zorgt dat mensen zich vrijer zullen uitdrukken (Vanderfaeillie et al., 2015). 

 
Het OEJAJ publiceerde een vademecum over het opstellen en het gebruik van vragenlijsten 
voor kinderen (zie hoger). Het bevat praktische tips, bakens en een checklist om de kwaliteit 
van de voorgestelde vragenlijst te controleren6. 
 

(b) Focusgroep 

De focusgroep is een groepsgesprek, maar de rol van de deelnemers beperkt zich niet tot het 
beantwoorden van vragen. Deze techniek richt zich op de interactie binnen de groep. De 
gespreksleider bepaalt de ‘focus’, de onderwerpen maar verder is zijn rol beperkt tot 
modereren (Van Gils & Van Cauwenberge, 2010). Deelnemers zijn geselecteerd op basis van 
bepaalde overeenkomstige kenmerken die gerelateerd zijn aan het onderwerp van de studie. 
De aangewezen grootte van de focusgroep verschilt naar bron: van Assema et al. (1992) 
kiezen voor zeven tot tien personen, Christine Dedding et al. (2013) nemen zes tot acht 
personen als referentie. Ook de leeftijd waarop het mogelijk is om een focusgroep te 
organiseren, verschilt. We kunnen zeggen dat hoe jonger, hoe groter de nood aan 
visualisaties is. Ook een kleine spelvorm kan verwerkt worden in het gesprek (Van Gils & Van 
Cauwenberge, 2010). Wanneer non-verbale en creatieve technieken gebruikt worden, is het 
mogelijk focusgroepen te organiseren in de leeftijd van ongeveer 6 jaar, anders is een 
geschikte leeftijd 10 jaar (Dedding et al., 2013). Focusgroepen zijn vooral nuttig om zaken op 
meso- en macroniveau te bespreken. 
 
Het gebruik van focusgroepen kent een aantal belangrijke voordelen (Assema et al., 1992): 

                                                
6 OEJAJ, “Comment interroger de jeunes enfants par questionnaire ? », 2018, 
http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=19119 

http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=19119
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 De focusgroep-methode is een eenvoudige methode. In korte tijd kan met relatief 
lage kosten veel informatie worden verzameld over een bepaald onderwerp.  

 Het is een heel open methode is. De gespreksleider heeft veelal weinig directe invloed 
op de richting van het gesprek. Hierdoor komt niet alleen informatie naar voren die 
veronderstellingen van de onderzoekers bevestigt/ ontkracht, maar kunnen ook 
gegevens over het onderwerp naar boven komen die geheel nieuw en onverwacht zijn.  

 Het focusgroep-interview levert meestal veel informatie en ‘diepte’-informatie op.  

 Het focusgroep-interview heeft een hoge ‘face-validity’. Dit betekent dat de resultaten 
van de methode op het oog heel valide lijken.  

 In tegenstelling tot andere kwalitatieve methoden kan met een relatief grote 
onderzoeksgroep worden gewerkt. 

 Focusgroepen zijn een relatief natuurlijke manier om kinderen en jongeren aan het 
woord te laten over ervaringen en opinies (Dedding et al., 2013). Doordat de groep de 
wijze en de inhoud van de conversatie meer bepaalt dan de onderzoeker, zullen 
kinderen meer hun eigen categorieën en termen gebruiken (Bloor et al., 2001).                              

 
In het boek ‘Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek’ (Jurrius, 2013) wordt 
het gebruiken van focusgroepen specifiek beschreven in relatie tot kinderen en jongeren. 
  

(c) Shadowing 

Shadowing houdt in dat iemand meeloopt met een patiënt en het gehele proces volgt om een 
nauwkeurig beeld te krijgen van het gehele traject van de patiënt. De shadower krijgt inzicht 
in alle processtappen en ziet wat een patiënt ervaart gedurende het hulpverlenerstraject. Het 
resultaat kan worden neergelegd in stroomschema’s en beschrijvingen van alle stappen. Deze 
methode is wetenschappelijk gevalideerd (Sok et al., 2009). 
In het boek van Christine Dedding et al. (2013) wordt dit benoemd als ‘participerende 
observatie’. Zij geven aan dat de rol van de onderzoeker kan variëren van compleet observant 
tot compleet participerend. Bij de ‘reactieve methode’ (Corsaro, 2005) begeeft de onderzoeker 
zich tussen de kinderen, maar initieert zelf geen interactie (Warming, 2011).  
  

(d) Delphi methode 

De Delphimethode is een onderzoeksmethode waarbij de meningen van een groot aantal 
experts wordt bevraagd. Door de antwoorden van deze anonieme experts terug te koppelen 
wordt in een aantal rondes geprobeerd om tot een consensus te komen. Deze techniek is 
bruikbaar voor het verkrijgen van feedback op macroniveau, maar stelt heel wat eisen aan de 
deelnemers. Toegepast op kinderen en jongeren, zal de bruikbaarheid van deze techniek 
zeker verder aangepast moeten worden.  
 

(e) Huisvergadering 

 Met deze methode kan vormgegeven worden aan medezeggenschap (mesoniveau). Het is 
een door de instelling erkende manier van overleg met alle ‘bewoners’ over hun directe 
dagelijkse belangen. Uitgangspunt is dat de vergadering door de bewoners in samenwerking 
met de medewerkers vorm wordt gegeven en dat met de agenda wordt aangesloten bij de 
actuele situatie. De huisvergaderingen zijn een aanvulling/versterking van de cliëntenraad. 
Geconcludeerd is onder andere dat aan medezeggenschap van jongeren succesvol vorm kan 
worden gegeven mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten de jongeren 
bijvoorbeeld merken dat ze zelf met oplossingen kunnen komen (Sok et al., 2009).  
  
Het OEJAJ stelde een vademecum over de participatie van kinderen in collectieve 
besluitvorming op. Dit werkje vermeldt een reeks andere methoden zoals het rollenspel 
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(waarbij het kind wordt uitgenodigd om zoals een journalist de anderen te interviewen), 
'marktplaats', 'wereldcafé', creatieve activiteiten enz.7 
 

3.1.3 Partnerschap 

(a) Cliëntoverleg 

Cliëntoverleg is een overleg waar de cliënten, hun omgeving en hulpverleners samenkomen 
om de hulp aan een gezin op elkaar af te stemmen. Dit overleg gebeurt meestal in complexere 
situaties, waarbij meerdere hulpverleners en diensten betrokken zijn. Jongeren en hun ouders 
worden betrokken bij de aanvraag van het overleg, de voorbereiding van het overleg, wie mee 
aan tafel kan, wat er besproken zal worden. Er is een onafhankelijke voorzitter om het overleg 
te organiseren en te modereren. Op basis van dit overleg wordt er een finaal werkplan 
opgemaakt met alle concrete afspraken over wie wat zal doen. Er wordt een hulpcoördinator 
aangeduid die de gemaakte afspraken opvolgt  (Germeijs, 2014). 
 

3.1.4 Meebeslissen 

Hierbij worden beslissingen volledig in consensus tussen kind/jongere, de omgeving en de 
hulpverleners genomen. Alle betrokkenen hebben hierin verantwoordelijkheden. Dit gebeurt 
bv bij projecten, uitwerken van voorstellen voortvloeiend uit een cliëntenraad of 
huisvergadering. 
 

4 Evaluatie van tevredenheid 

Clienttevredenheid valt niet samen met het concept participatie maar kan beschouwd worden 
als een deel ervan (Tambuyzer, 2012). Het meten van cliënttevredenheid kan in belangrijke 
mate bijdragen tot de identificatie van factoren die bijdragen tot een betere ervaring in de 
hulpverlening op basis van de bijdrage van de cliënt.  
 
Vanderfaeillie en collega’s (2015) lijsten in hun artikel een aantal dimensies van 
cliënttevredenheid op. Naast een globaal tevredenheidsoordeel kunnen deze dimensies 
ondergebracht worden in drie overkoepelende thema’s: 

1. Tevredenheid met het proces: de structuur (frequentie, intensiteit, duur, 
toegankelijkheid, gepastheid, aard en inhoud van de interventie)  

2. De cliënt-hulpverlenersrelatie 
3. Perceptie van de effecten en uitkomsten van de hulp (probleemreductie en 

doelrealisatie); 
 

De dimensies hebben te maken met (zie ook Yimer et al 2016): globale tevredenheid van hulp, 
effectiviteit van de hulpverlener, assessmentvaardigheden, kwaliteit van de 
hulpverleningsrelatie (inclusief dat ouders zich gerespecteerd voelen door de professionals), 
cultuursensitieve interventies, tevredenheid met de fysieke omgeving, procedures, aard van 
de behandeling, toegang tot de voorziening/beschikbaarheid van de hulpverlening, Financiële 
drempels, Tijd tussen aanmelding en eerste afspraak (Vanderfaeillie et al., 2015). 
Tevredenheid, meer dan doeltreffendheid, correleert ook met een aantal cliëntkenmerken (zie 
ook Yimer et al, 2016; Vanderfaeillie et al, 2015). 
 
De volgende cliëntkenmerken worden weerhouden: 

 Het perspectief: vaak is er slechts een beperkte associatie tussen tevredenheid van 
jongeren en hun ouders 

                                                
7 OEJAJ, « La participation des enfants aux décisions publiques : Pourquoi et comment impliquer les 
enfants ? », 2014, http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=10998,  

http://www.oejaj.cfwb.be/index.php?id=10998
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 Demografische kenmerken zoals leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau en inkomens van 
de ouders spelen een rol. 

 Instroomkenmerken: de tevredenheid is groter naarmate de problematiek als minder 
ernstig ervaren wordt. Cliënten met positievere verwachtingen en een grotere 
bereidheid om in therapie te gaan hebben nadien ook hogere tevredenheidsscores. 
Een grotere tevredenheid houdt ook verband met een grotere motivatie om de 
behandeling verder te zetten.  

 
Gericht op kinderen en jongeren zijn er een aantal vragenlijsten die cliënten de mogelijkheid 
geven om de gekregen hulp systematisch te beoordelen. Deze “exit”-vragenlijsten polsen 
vooral naar een algemene tevredenheid die op mesoniveau de organisatie feedback kan 
verstrekken over de geboden hulp. Deze instrumenten zijn doorgaans minder bedoeld om de 
zorg op microniveau te verbeteren.  
 
Gekende vragenlijsten zijn: 
 

 Exitvragenlijst Jeugdzorg (Nederlands Jeugd Instituut) 
De vragenlijst is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders.  De vragenlijst 
bestaat uit 10 stellingen te beoordelen op een 4-puntenschaal. De vragenlijst 
onderscheid twee factoren: (1) Verloop en (2) Resultaat en toekomst. 

 Beoordelingsschaal Tevredenheid en Effect (BESTE) 
Deze lijst meet cliënttevredenheid bij afsluiting van de hulp. Hij omvat twee 
componenten: doelrealisatie en een gevoel van tevredenheid. De lijst omvat 9 vragen. 
Er zijn versies voor jongeren (leeftijd niet gedefinieerd) en hun ouders en hulpverleners 
(van kinderen tussen 0 en 18 jaar). De vragen worden gescoord op een vier 
puntenschaal. 

 Cliënten-toets (C-test) 
De C-toets wordt gebruikt om na te gaan wat jongeren (12+) en hun ouders vinden 
van de kwaliteit van de zorg in jeugdhulp. Dit kan leiden tot verbeteringen in de zorg 
vanuit cliëntenperspectief. Aandachtsgebieden zijn: 1) contact en bejegening, 2) 
professionaliteit, 3) informatie en voortgang, 4) doel en resultaat.  

 GGZ Jeugdthermometer.  
Bevraagt de waardering van cliënten en hun ouders over de geboden zorg.  Meer 
concreet: waardering van informatie, waardering van inspraak, waardering van de 
hulpverlener en waardering van het resultaat. Hij is bruikbaar voor jongeren vanaf 12 
jaar. Er zijn versies voor de ambulante GGZ. 
 

5 Besluit en aanbevelingen 

5.1 Besluit 

Participatie van kinderen en jongeren in domeinen die hen aanbelangen en bijgevolg in de 
geestelijke gezondheidzorg, is een recht (VRK e.a.) dat dient te worden geïmplementeerd en 
gewaarborgd. Kinder-/jongerenvriendelijke zorg en “gehoord worden” komen  prominent naar 
voor als uitermate belangrijke aspecten van het slagen van een zorgtraject. De implementatie 
van dit recht is een complexe zaak. Het ontwikkelingstraject van kinderen en jongeren en hun 
context, de complexiteit van de setting (modaliteiten en echelonering) en de noden dragen 
hiertoe bij.  
We pleiten ervoor om in elke leeftijdsfase voldoende belang te hechten aan het recht op 
participatie,, maar verder onderzoek is zeker nodig om participatiemodellen en –
verwachtingen te verfijnen naargelang het ontwikkelingsniveau van het kind en de psychische 
en/of psychiatrische stoornissen waarvoor het in behandeling is in de geestelijke 
gezondheidszorg.  
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We stellen vast dat kinderen en jongeren onvoldoende kanalen ter beschikking hebben binnen 
het domein van de geestelijke gezondheidzorg om betekenisvol te participeren. Er zijn geen 
representatieplatformen van kinderen en jongeren noch van hun onmiddellijke contexten die 
de stem van de kinderen of jongeren in het domein van de GGZ op de diverse niveaus kunnen 
laten horen, evenmin als die van hun omgeving. Binnen het kader van de organisatie van de 
zorg is er onvoldoende verspreiding van  kennis, methodieken en vorming (ter attentie van 
beroepsbeoefenaars en jongeren) om jongeren actief te laten participeren. 
 
Er is op dit moment geen omvattend kader bekend dat kan dienen om alle aspecten van een 
participatief beleid op micro-, meso- en macrovlak binnen het domein van de GGZ voor 
kinderen en jongeren te waarborgen, waardoor het bovendien ontbreekt aan indicatoren voor 
een kwalitatief participatiebeleid. De wetenschappelijke evidentie dient o.i. hiervoor verder 
gereviewd te worden en samen met de ervaringen uit praktijkvoorbeelden uit de geestelijke 
gezondheidszorg en de belendende (onderwijs, jeugdzorg, …) sectoren de kennis aan te 
leveren voor een raamwerk en de ontwikkeling van effectieve methodieken voor participatie, 
afgestemd op de hierboven vermelde complexiteit. Idealiter gebeurt dit in co-creatie met 
kinderen en jongeren zelf en hun omgeving. Bestaande goede praktijken en nieuwe 
initiatieven dienen o.i. tussentijds gestimuleerd te worden, gebruik makend van de reeds 
aanwezige ervaring en kennis vermits hun evaluatie kan bijdragen tot het ontwikkelen van een 
omvattend en kwalitatief participatiebeleid. 
De HGR formuleert een aantal aanbevelingen. Dit is geen limitatieve opsomming maar een 
aanzet die bovendien generiek van aard is. Verdere ontwikkeling van participatiemodellen en 
–beleid zal moeten beogen om ook de specifieke noden van jongeren betreffende participatie 
te behartigen.  
 

5.2 Aanbevelingen 

Micro 
Om op het niveau van het individuele zorgtraject participatie zo goed mogelijk te garanderen 
is het aangewezen dat: 

 Op het gebied van individuele zorg is het noodzakelijk om de verschillende 
verspreidingskanalen van het zorgaanbod (brochures, websites, telefoonnummer, 
smartphoneapp, ...) te verbeteren en uit te breiden. Deze informatie moet begrijpelijk 
zijn voor alle kinderen, adolescenten en hun naaste betrokkenen. De gebruikte taal 
moet helder, begrijpbaar en aan de leeftijd aangepast zijn, zonder vakjargon. Zo nodig 
kan het evenwel opportuun zijn om een verklarende woordenlijst van termen op te 
stellen. De informatie wordt overeenstemmend met de ontwikkeling aangeboden. Er 
dient hierbij ook rekening gehouden te worden met de mogelijkheid om in informatie 
voor anderstaligen te voorzien (sociaal token). 

 Het verdient aanbeveling om eerst een kwalitatief gesprek te houden, waarbij 
professionelen voldoende tijd uittrekken om volledige en aangepaste informatie te 
verstrekken en zich rekenschap te geven van de noden van de kinderen, adolescenten 
en hun naaste betrokkenen. Kinderen dienen hierbij ook geïnformeerd te worden over 
hun rechten, wie hen kan ondersteunen om hun rechten uit te oefenen en te 
garanderen en wat ze kunnen doen als ze denken dat hun rechten niet gerespecteerd 
worden. 

 Bij een geïndividualiseerd hulp- en zorgprogramma is het noodzakelijk dat 
kinderen/adolescenten betrokken worden bij de opstelling ervan en deelnemen aan de 
evaluaties en opvolging van het individuele programma. Er dient hierbij bij voorkeur in 
een protocol te worden voorzien dat garanties biedt dat het kind/de jongere tijdens de 
evaluaties zijn mening kan vormen en uitdrukken. Hetzelfde geldt ook voor de context 
van de jongere. Tegelijk dient de autonomie van de jongere in de wijze van participeren 
gerespecteerd te worden. 
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 Bijzondere aandacht gaat uit naar mogelijke verschillen in mening tussen het kind/de 
jongere en zijn omgeving, zijn hulpverleners of tussen de omgeving (onderling), zowel 
bij aanvang van het individuele traject als tijdens de evaluaties tijdens het verloop. 
Eveneens dient te worden gewaarborgd dat waar de besluitvorming, o.m. om reden 
van meningsverschillen, slechts partieel of geen rekening houdt met de mening van 
het kind dit voldoende en duidelijk wordt gemotiveerd. 

 Medewerkers zijn zich bewust van het belang van participatie en zijn gevormd om 
kind/jongere en context maximaal te ondersteunen om hun recht op participatie uit te 
oefenen. Ze beschikken over kennis van aan te wenden methodieken om dit te 
realiseren. 

 Er is momenteel onvoldoende kennis over de te gebruiken methodieken en het effect 
ervan. Onderzoek naar  ontwikkeling, toepassing en evaluatie van methodieken 
omtrent  participatie in het individuele ggz-traject, waarbij  rekening wordt gehouden 
met de eigenschappen van het kind/de jongere (ontwikkeling, taal, cultuur, barrières), 
de setting (ambulant, residentieel, vrijheidsbeperking...) en de omgeving  moet worden 
gestimuleerd.   

 
 Meso 
 
 Op het niveau van de voorziening 

 Het zou zinvol zijn dat er binnen instellingen en diensten raden of comités worden 
geïnstalleerd die het mogelijk maken dat kinderen en adolescenten, alsook de 
volwassenen die dagelijks voor hen zorgen (ouders, opvoeders...) hun mening kunnen 
geven en dat hier rekening mee gehouden wordt in het beleid van deze organisaties. 
Dergelijke raden/comités moeten de vrijheid van meningsuiting van kinderen en 
jongeren waarborgen, door enerzijds respect te hebben voor hun mening en 
omstandigheden te scheppen die hen aanmoedigen om hun zeg te doen en anderzijds 
de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor participatie. 

 Organisaties stellen alles in het werk om feedback te verkrijgen van de gebruikers en 
deze feedback te gebruiken om de structuur van de organisatie en het aanbod 
kind/jongerenvriendelijk en familievriendelijk te maken. 

 Diensten/instellingen voor personen met een handicap, alsook speciale en reguliere 
scholen zouden aan de ouders (en aan de leerling, kind/adolescent) een document 
moeten overhandigen van het type “dienstenplan” of “schoolproject” dat in een 
kindgerichte  taal uitlegt hoe participatie van de kinderen en jongeren wordt gezien. 
 

 
Op het niveau van de netwerken 

 Het zou goed zijn dat er op elk organisatieniveau van de netwerken minderjarigen en 
familieleden of naaste betrokkenen worden vertegenwoordigd van kinderen en 
jongeren in het kader van het nieuwe beleid inzake geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren. De vertegenwoordigers moeten hiervoor de nodige informatie 
en middelen (opleiding, supervisie, terugbetaling...) krijgen om hun taak naar behoren 
uit te voeren. 

 Elk netwerk van het nieuwe beleid voor kinderen en adolescenten moet in zijn 
organisatie vertegenwoordigers van kinderen en adolescenten en vertegenwoordigers 
van gezinsleden en/of naaste betrokkenen opnemen. 

 De raden en comités voor kinderen en adolescenten moeten opleidingen krijgen die 
nuttig zijn om (wet)teksten te begrijpen, het woord te nemen en voorstellen te 
formuleren. 

 De netwerken en diensten moeten voorzien in ruimte voor dialoog en uitwisseling voor 
kinderen/adolescenten alsook voor volwassenen die instaan voor hun opvoeding. 
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 Er moet een uitwisseling komen tussen de geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen/adolescenten en die voor volwassenen over hun participatiepraktijken in het 
kader van de respectievelijke hervormingen. 

 
Macroniveau 
 
Er wordt aanbevolen dat de (federale, gewestelijke en communautaire) overheden de 
aanbevelingen van kinderen, jongeren en hun naaste betrokkenen (ouders, grootouders...) in 
overweging nemen om een goed beleid hieromtrent te voeren. 
Om die reden wordt aan de overheden voorgesteld om een pilootproject te financieren, 
“Participatie van kinderen, jongeren en hun naaste betrokkenen aan het nieuwe beleid inzake 
geestelijke gezondheidszorg”, met de steun van experten. 
Idealiter integreert dit pilootproject wetenschappelijke evidentie (literatuurreview) met 
praktijkkennis uit binnen- en buitenland, gevolgd door effectonderzoek, bij voorkeur op de drie 
niveaus van participatie. 
Deze werkgroep, opgevolgd door een stuurcomité, zou als doel hebben aanbevelingen te 
formuleren voor de ontwikkeling van het nieuwe beleid inzake de geestelijke gezondheidszorg 
voor kinderen en jongeren. 
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V SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 
 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 
 
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen 
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door MOMMERENCY Gijs en het 
wetenschappelijk secretariaat door GERARD Sylvie. 
 
ANTROP Inge Psychologie UZ Gent 

BAL Sarah Psychologie UGent 

GLAZEMAKERS Inge Psychologie UA 

LAMPO Annik Kinderpsychiatrie UZ Brussel 

MOMMERENCY Gijs Psychologie UZ Gent 

NAERT Jan Orthopedagoge UGent 

VAN DER STRAETEN 
Karin 

 Délégué général aux droits 
de l'enfant 

VANDENDORPE Florence Sociologie, 
Familiale en Seksuologische 
Wetenschappen, psychologie 

VZW Norwest 

 
De volgende experten werden gehoord maar waren niet betrokken bij de goedkeuring van 
het advies. 
 
DE BRACONIER-D'ALCANTARA Ann 
MAGEROTTE Ghislain  
VAN LEUVEN Frederique 

  

VANOBBERGEN Bruno   

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
JACOB Bernard FOD Volksgezondheid  

 
De volgende verenigingen werden gehoord: 
 
DECKERS Lieselot Vlaamse Scholierenkoepel vzw 
FAMKOUY Fatima  Jeunes et Citoyens  
GHESQUIÈRE Véronique  UNIA 
GOUVERNEUR Tanja VVGG 
LALLEMAND David Délégué général aux droits de l’enfant 
MINOTTE Pascal  CRéSaM 
MULIER Daniel  CRéSaM 
NEYENS Miet Cachet vzw 
SWALUWE Anne  Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à 

la Jeunesse  
THITEUX Michel  CRéSaM 
VAN VOOREN Ellen  Kenniscentrum Kinderrechten Keki 

 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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VANDEWALLE Jo  Vlaamse Jeugdraad 
VERLEIJE Jesse  Scholierenkoepel 
WERTHEN Samantha  OverKop Gent 

 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.  
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VI BIJLAGE : INVENTARIS VAN DE GERAADPLEEGD 

VII E ORGANISATIES 

Juridisch kader 
- Kenniscentrum Kinderrechten Keki:  

Keki doet onderzoek naar kinderrechten, verzamelt beschikbare informatie en 
stimuleert het gebruik ervan. Verder streeft het centrum naar een samenwerking 
tussen de verschillende organisaties die op dit gebied actief zijn. 

- UNIA legt zich toe op de toepassing van het VN-verdrag inzake de Rechten van 
Personen met een Handicap. 
 

Macroniveau (participatie op politiek vlak) 
De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse Regering voor 
alles wat kinderen en adolescenten aanbelangt. Participeren aan de samenleving is 
een fundamenteel recht van iedereen. Dat kan alleen gegarandeerd worden in een 
participatieve democratie. In elke samenleving hebben beleidsmakers daarom, op alle 
niveaus en op alle plaatsen, de cruciale opdracht om alle mensen te betrekken bij hun 
beleid. Dus ook kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren zijn 
ervaringsdeskundigen in het jong zijn. De Vlaamse Jeugdraad gelooft in die 
ervaringsdeskundigheid en vindt dat de samenleving die als dusdanig moet erkennen 
en gebruiken. Ze hebben, net als iedereen, hun eigen kijk op hun omgeving en de 
wereld. De Vlaamse Jeugdraad gelooft dat zij competente burgers zijn die het recht 
hebben actief mee vorm te geven aan de wereld. Ze willen de erkenning van de stem 
van kinderen en jongeren stimuleren, door die te vertolken naar het beleid en de 
samenleving. Dat kan volgens hen door te werken met jongeren zelf maar evenzeer 
door een netwerk van jongerenvertegenwoordigers, georganiseerde jeugd en 
organisaties met jongeren als doelgroep.  
De Vlaamse Jeugdraad heeft een grootschalige enquête gehouden om een beter zicht 
te krijgen op de noden van jongeren op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, en 
aanbevelingen te doen aan de beleidsmakers.  
 

- Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: binnen de verschillende 
hervormingen door federale, gewestelijke en communautaire overheden is de 
vertegenwoordiging en participatie van patiënten en naaste betrokkenen een 
hoofddoelstelling. Dit principe is volledig opgenomen in de hervorming van de 
geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Het werd mogelijk gemaakt door de 
toekenning van een specifieke financiering (Project Participatie van patiënten en 
naastbetrokkenen in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg). In verband 
met het nieuwe beleid voor kinderen en adolescenten sinds 2015 stellen we vast dat 
sommige acties in de goede richting gaan, terwijl andere beperkt blijven tot 
voorzichtige pogingen. Momenteel is er hiervoor geen aanvullend budget voorzien.  

 
Mesoniveau (participatie in diensten en organisaties) 

 
Jongeren   
 

- Jeunes et Citoyens is een organisatie die jongeren helpt om verantwoordelijke, 
actieve en solidaire burgers te worden. 
 

- Cachet vzw is een netwerk van mensen met een ervaring in de jeugdzorg en die zich 
niet herkennen in de maatschappij zoals die is. Het is een hulpverlening die gebaseerd 
is op participatie en engagement van de jongere als voorwaarde voor verandering. Ze 
hebben aanbevelingen geformuleerd om de drempel voor jongeren die hulp zoeken te 
verlagen.  
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- OverKop Gent : Huis voor Jongeren Gent is een huis voor jonge mensen van 12 tot 

25 jaar. Ze kunnen er terecht met al hun vragen, geen enkele vraag is te groot of te 
klein. Het is een plaats waar ruimte is voor jongeren om te chillen, zelfinitiatieven te 
nemen en ideeën te lanceren. Jongeren kunnen zonder afspraak binnenlopen. Ze 
kunnen er indien gewenst ook contact krijgen met de gespecialiseerde zorg die ze 
nodig hebben. In dit huis werkt een intersectoraal team met hulpverleners uit JAC, 
CLB, CGG, UZ Gent-kinder- en jeugdpsychiatrie en is er een jeugdwerker aanwezig. 
De kern van het OverKophuis draait rond de stem en de mening van de jongere. 
Jongeren krijgen er niet alleen een stem in hun eigen verhaal, ze kunnen ook samen 
met professionals mee uittekenen hoe we het OverKophuis en het aanbod rond 
jongeren organiseren. OverKop Gent werkt voor de jongerenparticipatie in 
verschillende niveau’s: informeren, betrekken, samenwerken, autoriseren. 
 
Op school 
 

- Vlaamse Scholierenkoepel vzw is een vereniging voor en door scholieren uit het 
secundair onderwijs. Het is een soort federatie van alle leerlingenraden in Vlaanderen 
en stelt zich tot doel de participatie van leerlingen op school te versterken.  
De Vlaamse Scholierenkoepel vzw is de spreekbuis van de scholieren en is officieel 
erkend door de bevoegde minister, de media en de politiek.  
 
Kinderen met een handicap 
 

- G. Magerotte : Participatie van kinderen en adolescenten met een handicap (in het 
bijzonder verstandelijke beperkingen en autisme) en van de ouders die hen 
vertegenwoordigen.  De rol van de betrokkenheid van de omgeving van het kind/de 
jongere naast het kind zelf, in de multidisciplinaire besluitvorming wordt benadrukt, 
evenals de noodzaak tot het expliciteren van het voorzieningenbeleid m.b.t participatie 
in voor de doelgroep begrijpbare verwoording. 

 
Geestelijke gezondheidszorg 
 

- D. Lallemand, bevoegd voor communicatie bij Délégué général aux droits de l’enfant, 
stelt zijn project voor, “Parlons jeunes, parlons santé mentale”. Kinderparticipatie is 
opgenomen in de rechten van het kind.  
 

- Het CRéSaM verenigt zorggebruikers, hun familieleden en beroepsbeoefenaars in de 
gezondheidszorg. Het centrum betrekt regelmatig de zorggebruikers bij zijn werk, 
zoals recent nog in een onderzoek over de crisis in de gezondheidszorg, gebaseerd 
op een enquête die werd voorbereid door en uitgevoerd bij zorggebruikers die een 
crisis hadden doorgemaakt, en die werd aangevuld met focusgroepen. Het verrichtte 
ook studies en onderzoeken over kinderen en jongeren en meer bepaald over de 
complexe situaties van jongeren die tot de 'vergeten groep' behoren. 
 

- VVGG: T. Gouverneur stelt verschillende participatieprojecten voor waaraan ze heeft 
meegewerkt: definitie van de rollen van ervaringsdeskundigen (Globaal Plan 
Ervaringsdeskundigheid); werkgroepen rond de zorgkwaliteit (Kwaliteit van Zorg – 
GGalimero), participatie van Mechelaars (De Grond der Dingen, initiatief van theater 
ARSENAAL/LAZARUS en het museum Hof van Busleyden). 

- Hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: zoals we hierboven aanhaalden, 
is er in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor 
volwassenen de vaststelling dat patiënten en naaste betrokkenen een steeds grotere 
rol spelen in netwerken, ook al blijft hun participatie hier en daar moeilijk te 
verwezenlijken ondanks de mogelijkheden die het politieke kader biedt en de 
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beschikbare financiële steun. Deze hervormingen vragen een cultuurwijziging. 
Praktijken en vertegenwoordigingen veranderen brengt echter verzet met zich mee en 
vraagt tijd. De nieuwe cultuur vindt geleidelijk ingang binnen het nieuwe beleid voor 
kinderen en jongeren, vooral bij lokale experimenten.  

 
Jonge kinderen 
 

- Het Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse is een 
openbaar onderzoeks- en expertisecentrum voor kinderen, jongeren en jeugdzorg. Zijn 
rol is om onderzoek te financieren en zo de kennis te vergroten, het beleid te evalueren 
en het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind op te volgen en te 
bevorderen. Artikel 12 van dit verdrag gaat over het recht op participatie. In dit kader 
stellen ze verschillende tools ter beschikking van professionelen om kinderparticipatie 
te stimuleren (vademecum, handleidingen, enz.). Deze tools zijn beschikbaar op hun 
website.  

 
 

Microniveau (Participatie in de geestelijke gezondheidszorg) 
 

- Frédérique Van Leuven kwam getuigen over zijn klinische praktijkervaring. Het gaat 
dus over een “micro”-getuigenis. Van Leuven benadrukte het feit dat een jongere die 
wordt uitgenodigd om zijn visie te geven, a fortiori in een context van gezinsproblemen, 
een loyaliteitsconflict kan ervaren, en op langere termijn een schuldgevoel kan 
hebben, eventueel gecombineerd met symptomen. 
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be. 
 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.belgium.be


 



federale overheidsdienst

VOLKSGEZONDHEID, 
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN 
EN LEEFMILIEU

www.hgr-css.be

Deze publicatie mag niet worden verkocht.


