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Bijlagen Erkenning van de geneesheer-specialisten in de kinder- en jeugdpsychiatrie en 

psychotherapie 

 

Bijlage I. Eindtermen kinder- en jeugdpsychiatrie en -psychotherapie: 

In de basisopleiding worden de algemene theoretische modellen en principes en de meest 

voorkomende psychopathologische beelden bij kinderen en jongeren en bij volwassenen 

aangeleerd. De kandidaat-specialisten voeren de basisvaardigheden uit onder de supervisie 

van hun stagemeester. 

1. BASISOPLEIDING (2 jaar) 

WETENSCHAPPER 

I. Basiskennis Algemene Psychiatrie: 

a. Korte geschiedenis van de psychiatrie 

b. Nosologie (principes van DSM en ICD) 

c. Het biopsychosociaal model en stressdiathese model 

d. Principes van ontwikkelingspsychopathologie 

e. Psychiatrische genetica en neurobiologie, medische technologie in de psychiatrie 

f. Psychofarmacologie 

g. De meest frequent voorkomende psychiatrische beelden bij volwassenen 

 

II. Basiskennis Kinder- en jeugdpsychiatrie:  

a. Ontwikkelingspsychologie : kennis van de normale ontwikkeling en mijlpalen in de 

diverse ontwikkelingsdomeinen (neurobiologisch, spraak/taal, motoriek, cognitieve 

ontwikkeling, emotieherkenning en –regulatie, sociaal inzicht en vaardigheden, 

normbesef-gewetensvorming-waarden, lichamelijke ontwikkeling (incl. slaap, 

zindelijkheid, seksualiteit),… 

b. Gezinscyclus, hechtingstheorie, ouderschapsontwikkeling en opvoeding, sociale 

leertheorie 

c. De dimensionele visie op gedrags- en emotionele problemen 

d. Psychofarmacologie bij kinderen en jongeren : de indicatiestellingen bij kinderen en 

jongeren; de effectiviteit en het nevenwerkingsprofiel bij kinderen en jongeren; 

specifieke contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen en principes van monitoring 

e. De meest frequent voorkomende kinder- en jeugdpsychiatrische beelden (diagnostische 

criteria, comorbiditeit, differentiaaldiagnose, diagnostisch onderzoek, epidemiologie, 

verloop en prognose, etiologie en pathogenese en behandelingsmodaliteiten); voor alle 

beelden ook de verschillende verschijningsvormen per leeftijd  

i. Ontwikkelingsstoornissen: 

1. ADHD 

2. Autisme spectrum stoornissen 

3. Tic-stoornissen 

4. Verstandelijke beperking 
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5. Specifieke ontwikkelingsstoornissen (spraak/taal, motorische, dyslexie, 

dyscalculie, enz.) 

ii. Gedragsstoornissen 

1. Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 

2. Norm overschrijdende gedragsstoornis 

3. Intermittent explosieve stoornis 

iii. Stoornissen van hechting en ouder-kind relatie  

1. Hechtingsstoornissen 

2. Mishandeling en verwaarlozing 

3. Trauma ontwikkelingsstoornis 

iv. Angst- en stemmingsstoornissen 

1. Separatie-angststoornis 

2. Sociale fobie 

3. Schoolfobie 

4. Gegeneraliseerde angststoornis 

5. Obsessief-compulsieve stoornissen 

6. Posttraumatische stressstoornis 

7. Depressieve stoornissen 

8. Bipolaire stoornissen 

v. Zelfverwonding en suïcidaliteit bij jongeren 

vi. Eetstoornissen  

1. selectieve eetstoornis 

2. anorexia nervosa 

3. boulimia nervosa / eetbuistoornis 

vii. Encopresis – enuresis  

viii. Somatisch-symptoomstoornis 

ix. Stoornissen in het gebruik van middelen 

x. Psychotische stoornissen 

xi. Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren 

 

III. Basiskennis Psychotherapie 

a. Psychotherapeutische visies en richtingen 

b. Basiskennis psychotherapeutische principes 

 

IV. Wetenschappelijke attitude 

a. Principes van Evidence Based Medicine toepassen op Psychiatrie 

b. Principes Systematische review 

 

 

MEDICUS 

 

V. Basisvaardigheden Algemene Psychiatrie: 

a. Psychiatrische anamnese en assessment (present state examination) 

b. Hanteren van urgenties en acute beelden in de psychiatrie (spoedgevallen) 
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c. Opstart en monitoring van psychofarmaca 

d. Het psychiatrisch verslag 

 

VI. Basisvaardigheden Kinder- en jeugdpsychiatrie: 

a. Intakegesprek met ouders en kind/jongere 

b. Gesprek/spel met en observatie van het kind/de jongere 

c. Het klinisch interview met de ouders 

d. Gesprek met de leerkracht 

e. Interpretatie van vragenlijsten en psychodiagnostiek 

f. Het adviesgesprek 

g. Het kinderpsychiatrisch verslag 

h. Psycho-educatie  

i. Hanteren van urgenties en acute beelden in de kinder- en jeugdpsychiatrie 

j. Principes van agressiehantering 

k. Inschatting, opvolging en hanteren van suïcidaliteit 

l. Opstart en monitoring van psychofarmaca bij kinderen en jongeren 

 

MANAGER 

 

VII. Basiskennis m.b.t. de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg en belendende 

sectoren 

a. De GGZ 

b. De Netwerken GGZ kinderen en jongeren 

c. De Integrale jeugdhulp (Onderwijs, Welzijn, Kind & Gezin, VAPH, Bijzonder Jeugdzorg, 

Justitie) 

d. De globale gezondheidszorg 

 

VIII. Basiskennis m.b.t. het wettelijk kader 

a. Jeugdrecht: geheel van rechtsregels en rechtspraak t.a.v. minderjarigen en hun ouders 

(bescherming van de minderjarige t.o.v. de maatschappij en bescherming van de 

maatschappij t.o.v. jeugddelinquentie). Jeugdrechters treden op bij VOS (verontrustende 

situaties) en MOF (als misdrijf omschreven feiten).  

b. Wet op de bescherming van de geesteszieke: voor minderjarigen is de jeugdrechter 

bevoegd 

c. Leerplicht: van 6 tot 18 jaar (voltijds tot 15 jaar) 

d. Verdrag Rechten van het Kind: recht op participatie, provisie en protectie 

e. Rechten van de patiënt: minderjarige die in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn 

belangen kan de patiëntenrechten zelfstandig uitoefenen; dan gaat de wil van de patiënt 

boven die van zijn/haar ouders 

f. Ouderschapsrechten 

g. Beroepsgeheim  (Rechten van het kind versus ouderschapsrecht; binnen het gezin: 

gevaar voor collateral damage ; Art 458bis: recht om bepaalde misdrijven t.a.v. 

minderjarigen te melden aan het parket; “gedeeld beroepsgeheim” met andere sectoren 

van de integrale jeugdhulp) 
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h. Relevante wetgeving in de gefedereerde entiteiten 

 

COMMUNICATOR 

 

IX. Basisvaardigheden in communicatie binnen Psychiatrie  

Zie ook rol medicus 

X. Basisvaardigheden in communicatie binnen Kinder- en Jeugdpsychiatrie 

 

Zie ook rol medicus 

Basisvaardigheden in de psychotherapie 

 

2. VOORTGEZETTE OPLEIDING (3 jaar) 

 

WETENSCHAPPER 

 

XI. Verdieping van de Basiskennis vernoemd onder 1.II 

 

XII. Uitbreiding Kennis Kinder- en Jeugdpsychiatrie in specifieke domeinen (volgens de 

interesse en keuzes van de kandidaat): voorbeelden: 

 

a. Minder frequent voorkomende of nog specifiekere kinder- en jeugdpsychiatrische 

beelden: genderidentiteitsstoornis, selectief mutisme, psychiatrische stoornissen bij 

verstandelijke of sensorische handicap en specifieke genetische syndromen, 

infantpsychiatrie, delier, enz…) 

b. Kinder- en jeugdpsychiatrie in diverse contexten en in diverse organisatievormen: 

i. Psychiatrische aspecten van somatische ziekten 

ii. Infantpsychiatrie en ouder-kind dyade 

iii. Psychiatrie bij verstandelijke handicap 

iv. Forensische kinder- en jeugdpsychiatrie 

v. Consultatieve en liaison kinder- en jeugdpsychiatrie 

vi. Revalidatie van kinder- en jeugdpsychiatrische beelden : ICF-classificatie 

vii. Outreachende zorg en aanklampende kinder- en jeugdpsychiatrische zorg 

viii. Semi-residentiële en residentiële kinder- en jeugdpsychiatrische zorg buiten de 

psychiatrie 

ix. Transculturele kinder- en jeugdpsychiatrie 

x. Beschermende en risicofactoren in maatschappij en cultuur 

 

XIII. Verdiepende kennis m.b.t. assessment en behandelmethodes in kinder- en 

jeugdpsychiatrie 

a. Kennis over het instrumentarium ter evaluatie van de ontwikkeling en het functioneren 

van kinderen en jongeren op verschillende leeftijden en hun context 

b. Kennis over het instrumentarium ten behoeve van de psychiatrische diagnostiek bij 

kinderen en jongeren en hun context 

c. Kennis over handelingsgerichte diagnostiek  
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d. Kennis over de diverse psychosociale interventiemethodes ter stimulering en verbetering 

van de geestelijke gezondheid bij kinderen en jongeren (o.a. psychotherapeutische 

interventies, interventiemethodes gericht op ouderschapsbekwaming, multimodale 

interventiemethodes, multisystemische interventie, enz…) 

e. Verdiepende kennis over psychofarmacologie bij kinderen en jongeren 

 

XIV. Verdiepende kennis m.b.t. de psychotherapie 

 

XV. Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie m.b.t.  kinder- en jeugdpsychiatrie  

(kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek, epidemiologie, systematische 

literatuurreview, klinische richtlijnen,  interventieonderzoek, evidence based medicine en 

toepasbaarheid in kinder- en jeugdpsychiatrie, kritische beoordeling van literatuur, etc…) 

 

XVI. Wetenschappelijke publicatie 

 

MEDICUS 

 

XVII. Vaardigheden Kinder- en Jeugdpsychiatrie verder ontwikkelen 

a. Uitvoeren en leiden van een volledig kinder- en jeugdpsychiatrisch assessment in functie 

van diagnostiek en advies, in dialoog met kind/jongere en ouders: 

i. Intake met explorerende probleemverkenning 

ii. Observatie van gedrag en interactie in één-één situatie; in gezinssituatie 

iii. Vaardigheden in de inschatting van denken en voelen van, en communicatie met 

kinderen van alle leeftijden (via observatie, gesprek, spel, enz…) 

iv. Gerichte diagnostische bevraging (gestructureerd kinder- en jeugdpsychiatrisch 

diagnostisch interview: algemeen en specifiek) 

v. Evaluatie van ontwikkeling en psychosociaal functioneren (ICF) 

vi. Contacten en informatie-uitwisseling met andere betrokken professionelen 

vii. Planning van eventueel onderzoek (psychodiagnostisch, vragenlijsten, 

functioneel bilan (motorisch, spraak/taal, leervoorwaarden en leervorderingen, 

ADL), eventuele somatische onderzoeken) 

viii. Interpretatie van onderzoeksresultaten met inschatting van normaliteit versus 

pathologie en ernstinschatting 

ix. Multi-axiale diagnostische samenvatting 

x. Opmaak van toegankelijk en samenvattend schriftelijk psychiatrisch verslag 

xi. Opmaak advies en globaal behandelplan, volgens handelingsgerichte principes 

xii. Bespreking van bevindingen met patiënt en relevante derden 

xiii. Exploreren van begrip en betekenis van onderzoeksresultaten en voorstellen 

voor de patiënt en relevante derden 

xiv. Inzicht in en kunnen hanteren van de therapeut-gebonden factoren en hun 

effect op diagnostiek en behandeling 

 

b. Uitvoeren van behandelingsmodaliteiten:  

i. Psycho-educatie 

ii. Vaardigheden in opbouwen en onderhouden van een therapeutische werkrelatie 

met kind, jongere en context 

iii. Opvolgen en ondersteunen bij uittekenen van het multidisciplinaire 

behandelplan en verantwoordelijkheid nemen voor de opvolging ervan 

iv. Instellen en opvolgen van eventuele psychofarmacologische behandeling 
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v. Coaching, counseling en ondersteunende arts-patiëntrelatie 

vi. Vaardigheden in het toepassen van psychosociale en psychotherapeutische 

interventies 

 

c. Multidisciplinair samenwerken 

i. Leiden van een multidisciplinaire teambespreking 

ii. Vaardigheden in het aansturen van een multidisciplinair team 

iii. Samenwerking met andere artsen en andere partners in de hulpverlening (o.a. 

voeren van rondetafelgesprekken en ontwikkelen van  overlegvaardigheden in 

het coördineren van een multidisciplinaire groep zorgverstrekkers in functie van 

een gezamenlijk zorg-, (be)handelings- of revalidatieplan 

 

 

MANAGER 

 

XVIII. Kennis  m.b.t. organisatie en beleid  

a. Beleidspsychiatrie: sturing van zorgprocessen, afdelingsmanagement, overheidsbeleid 

b. Financiering van de GGZ 

c. Kwaliteitsverbetering 

i. Evaluatie van zorgprocessen 

ii. Opvolgen van patiëntveiligheidscultuur 

iii. Analyse en interpretatie van organisatie-brede gegevens 

iv. Verbeterproces via de kwaliteitscyclus 

v. Organisatie en communicatie rond transitieproces van patiënten naar andere 

diensten of organisaties 

vi. Rapporteren en analyseren ven (bijna)incidenten 

vii. Toepassing reglementering patiëntenrechten 

d. Patiëntparticipatie 

 

 

COMMUNICATOR 

 

XIX. Verdieping en verbreding communicatieve aspecten kinder- en jeugdpsychiatrie 

 

Zie ook rol medicus 

 

XX. Verdieping in de psychotherapie 

Zie ook rol medicus 

Verdiepende vaardigheden in de psychotherapie 
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Bijlage 2: Schematische weergave opleidingstraject Kinder- en Jeugdpsychiatrie en 

psychotherapie. 

 

Allerlei combinaties zijn mogelijk, die alle tot een volwaardige opleiding leiden: 

 

- Er moeten altijd 3 jaren kinder- en jeugdpsychiatrie zijn (behalve bij een doctoraatstraject, 

waar wetenschappelijk werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie één van die drie jaren kan 

vervangen). 

 

- Er moeten altijd 2 jaren kinder- en jeugdpsychiatrie in een centrum voor volledige opleiding 

zijn (behalve bij een doctoraatstraject, waar wetenschappelijk werk in de kinder- en 

jeugdpsychiatrie één van die twee jaren kan vervangen).  

 

- Er moet 1 jaar volwassenenpsychiatrie zijn, bij voorkeur in de lagere opleidingsjaren 

(uitzonderingen hierop zijn mogelijk); dit jaar kan in een universitair of niet-universitair 

centrum zijn. 

 

- Er kan 1 jaar in het buitenland worden volbracht 

 

- Er mag een rotatiestage van maximaal 12 maanden zijn 

 

- Er mogen ook specifieke stages zijn waarvan de som in totaal slechts 12 maanden bedragen 

 

 

VOORBEELDEN: 

 

 
  

In bovenstaande voorbeeldtrajecten (te lezen in de kolommen van onder naar boven) staat 

elk blok voor een jaar opleiding met veelal ook vermelding van het type stageplaats. Groene 
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vakjes verwijzen naar jaren kinder- en jeugdpsychiatrie (steeds minimum 3 per 

vormingstraject – behalve indien er enkele jaren wetenschappelijk onderzoek zijn 

opgenomen). Blauwe vakjes verwijzen naar volwassenenpsychiatrie. Zalmkleurige vakjes 

naar specifieke of rotatiestages. Donkere kleuren duiden een universitaire stagedienst aan; 

lichtere kleuren een niet-universitaire. 
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Bijlage 3: Publicatie van een artikel 

 

De kandidaat moet ten minste één maal in de loop van de opleiding over een klinisch of 

wetenschappelijk onderwerp betreffende de kinder- en jeugdpsychiatrie een artikel schrijven dat is 

gepubliceerd in of voor publicatie werd aanvaard door een wetenschappelijk tijdschrift met 

validering door peers.  

 

1. Het artikel moet gepubliceerd worden in een wetenschappelijk geneeskundig, psychiatrisch 

of multidisciplinair GGZ-tijdschrift, nationaal of internationaal, met leescomité (peer 

reviewed). 

 

2. De kandidaat is eerste of tweede auteur indien het een internationaal tijdschrift betreft. 

Indien de kandidaat tweede auteur is dient deze zijn/haar substantiële bijdrage aan het 

artikel te omschrijven en te laten ondertekenen door de 1e auteur en de senior auteur van 

het artikel. 

 

3. De kandidaat is eerste auteur indien het een nationaal tijdschrift  betreft. 

 

 

 

 


