
Nieuw geestelijk gezondheidsbeleid 

voor kinderen en jongeren

GGKJ

✓ Binnen elk netwerk wordt een netwerkcoördinator en een netwerkpsychiater gefinancierd wiens missies bestaan uit het faciliteren, het 

creëren en het beheren van een operationeel netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren. 

✓ Kernopdrachten van het netwerk zijn vroegdetectie, screening, oriëntatie, diagnostiek, behandeling, inclusie in alle levensdomeinen en 

uitwisselen en samen inzetten van expertise.  

✓ Hiervoor wordt nauw samengewerkt met relevante sectoren zoals gezondheidszorg en welzijn, maar eveneens kinderopvang, onderwijs,

jeugdwerk, sport, cultuur, …

Het realiseren van geïntegreerde geestelijke gezondheidsdiensten in de 

gemeenschap via het gezamenlijk inspelen op de behoeften van kinderen/jongeren, 

hun gezin, sociale en culturele omgeving met het oog op integratie  in de 

samenleving

Waarom investeren in een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor 

kinderen & jongeren (GGKJ)?

❖ De prevalentie van psychische stoornissen bij K&J is +/- 20%. 

❖ 50% van de psychische stoornissen bij volwassenen ontwikkelen zich vóór de leeftijd van 14 

jaar.

❖ Het zorg- en begeleidingsaanbod is ontoereikend om te voldoen aan alle behoeften.

❖ De werking van de geestelijke gezondheidszorg is onvoldoende geïntegreerd.

❖ De huidige werking en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg resulteert nog steeds 

te vaak in gefragmenteerde zorgtrajecten i.p.v. in een continue opvolging.

11 provinciale intersectoraal samengestelde GGKJ-
netwerken, met een recurrent budget van ongeveer 25 

miljoen euro, voor de financiering van o.a.:

 12 VTE netwerkcoördinatoren

 12 VTE netwerkpsychiaters

 110 VTE mobiele crisiszorg

 105 VTE mobiele assertieve langdurige zorg

 40 VTE versterking van de residentiële crisiszorg

 + 50 VTE experten (jonge kinderen (0-3 jarigen), ADHD, KOPP, 

trauma, vluchtelingen, verstandelijke beperking, …)
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• Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren is gebaseerd op een 

globale en geïntegreerde aanpak waarbij alle aspecten van geestelijke gezondheid in 

rekening worden genomen en waarbij betrokkenheid van alle relevante actoren, diensten en 

sectoren wordt gerealiseerd. 

• Sinds 2015 zijn 11 provinciale GGKJ-netwerken ontstaan die het volledige Belgische 

grondgebied omvatten. 

• Het nieuw beleid richt zich naar alle kinderen en jongeren met psychische problemen, 

evenals hun natuurlijke en hulpverlenende context. De noden en behoeften van het kind of 

de jongere en hun context staan centraal. Maximale betrokkenheid, participatie en 

empowerment zijn belangrijke sleutelbegrippen om dit te realiseren.

➢ Optimaliseren van  de toegankelijkheid, de continuïteit en de kwaliteit van de geestelijke 

gezondheidszorg.

➢ Verbeteren van de levenskwaliteit van kinderen & jongeren met psychische problemen

➢ Aanpakken van knelpunten en lacunes in de geestelijke gezondheidszorg zodat sneller en 

beter kan ingespeeld worden op de noden van kinderen & jongeren met psychische 

problemen en hun context op basis van een verankerde en gegarandeerde 

financiering voor : 

▪ Nastreven van maximale betrokkenheid, inspraak en participatie van kinderen, jongeren en hun context op alle beslissingsniveaus (eigen 

zorgtrajecten, beleid op niveau van de zorgactoren, beleid op niveau van de overheden)

▪ Betrekken van kinderen, jongeren en hun context, (zorg)professionals en overheden in een bottom-up beweging

▪ Ontwikkelen en toepassen door alle GGKJ-netwerken van een strategisch plan met een duidelijke visie en missie die S.M.A.R.T., die 

worden omgezet in strategische en operationele doelstellingen en concrete acties

▪ Uitwerking van een VTO-programma voor alle stakeholders (vorming, training, opleiding)
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