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Algemene bemerkingen 

 

Het initiatief om een samenwerkingsakkoord te sluiten tussen de bevoegde ministers (Justitie, 

Volksgezondheid) is positief en moet toelaten om de interactie te organiseren en te 

stroomlijnen tussen justitie (jeugdrechters, parketten, jeugdbescherming), welzijn (bijzondere 

jeugdhulp, MPI) en het geheel van de GGZ-zorgverleners voor de doelgroep kinderen en 

jongeren.  

De noodzaak hiertoe moet gezien worden in het licht van de opmaak van uitvoeringsbesluiten 

m.b.t. de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende 

“de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf 

omschreven feit hebben gepleegd”. 

 

 

 

De bewoordingen waarin de diverse bepalingen van dit ontwerp van 

samenwerkingsakkoord zijn gesteld, zijn evenwel problematisch en dreigen het 

vooropgestelde doel in het gedrang te brengen. 
 

Een aantal samenwerkingsmodaliteiten op het terrein zullen niet werkbaar blijken door 

manifeste tekorten aan zorgcapaciteit. 

 

De voorgestelde procedures zijn in hun formulering in tegenstrijd met de huidige en 

toekomstige werkingsprincipes van de GGZ. 

 

 

 

De kernvraag en dus ook de uitdaging voor de toekomst voor de GGZ-hulpverlening voor de 

deelpopulatie van kinderen en jongeren met psychiatrische stoornissen is hoe de GGZ nu 

reeds met de mensen en middelen die vandaag beschikbaar zijn, een optimalisering van de 

zorg op maat en van continuïteit van zorg kan aanbieden en tegelijkertijd de lacunes in het 

huidige GGZ-zorgaanbod kan opvullen. De principes van zorg op maat en continuïteit van 

zorg werden onderschreven in de interministeriële gemeenschappelijke verklaring van 

5/12/2004 ‘tot uitbouw van GGZ-netwerken en zorgcircuits voor elk van de drie 

leeftijdsdoelgroepen’. 

 

In deze interministeriële verklaring werden psychiatrische patiënten met een ernstige, 

complexe en (potentieel) langdurige psychiatrische stoornis als prioritaire groep voorop 

gesteld. De in het samenwerkingsakkoord beoogde deelpopulatie van jongeren met een 

psychiatrische stoornis die een delict hebben gesteld behoren ontegensprekelijk tot deze 

categorie. Het samenwerkingsakkoord dient dus met deze principes rekening te houden. 

 

Overigens moet het ontwikkelen van meer samenhang in de zorg via de uitbouw van 

specifieke zorgtrajecten voor deze deelpopulatie het resultaat zijn van overleg en 

samenwerking van alle GGZ-actoren die binnen een omschreven werkingsgebied van de 

jeugdrechtbanken gezamenlijk de verantwoordelijkheid opnemen voor instroom, doorstroom 

en uitstroom van deze jongeren in het GGZ-zorgtraject 
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De GGZ wordt in het kader van dit samenwerkingsakkoord onvoldoende benaderd als een 

geheel en het ontwerp van samenwerkingsakkoord beklemtoont en stimuleert  onvoldoende de 

samenhang tussen de verschillende actoren en partners. 

Ten eerste omdat een aantal procedures o.a. omtrent plaatsing en beheer van wachtlijsten, elk 

van de GGZ actoren als op zich staande voorzieningen en diensten door justitie laten 

aanspreken en dat in een onevenwichtige relatie. 

Ten tweede omdat  de analyse van de zorgvraag zich dreigt te herleiden tot het uitwerken van 

procedures tot ‘plaatsing’ door Justitie in (min of meer ) aangepaste eenheden ,  eerder dan tot 

een procedure voor een zorgaanbod in functie van de noden en behoeften van de jongere die 

lijdt aan een psychiatrische stoornis en een delict heeft gepleegd. De zorg voor jongeren met 

psychiatrische problemen die een delict hebben gepleegd, weze het in for-K units of andere 

settings,en NIET de creatie van alternatieve jeugdgevangenissen ter bescherming van de 

maatschappij , is de opdracht voor gezondheidszorg. 

 

 

Alternatieve formulering van dit samenwerkingsakkoord 

 

Rekening houdend met al deze bemerkingen en gebruik makend van de mogelijkheid die 

in de wetgeving voorzien is dat sommige bepalingen niet onmiddellijk dienen (kunnen) 

van kracht te worden, adviseert de NRZV een uitstel tot 1/1/2009 van de uitvoering van de 

bepalingen in de wetgeving art. 37 § 2 die voorzien in de mogelijkheid tot plaatsing door 

de jeugdrechter van jongeren in GGZ-voorzieningen en diensten.  

Concreet gaat het om uitstel van: 

- het opleggen van een ambulante behandeling bij een psychologische of 

psychiatrische dienst, bij een dienst voor seksuele opvoeding of bij een 

dienst die deskundig is op het gebied van alcohol en drugsverslaving en 

drugsverslaving; 

- het opleggen van de plaatsing in een ziekenhuisdienst; 

- het overgaan tot residentiële plaatsing in een dienst die deskundig is op het 

gebied van alcohol en/of drugsverslaving of enige andere vorm van 

verslaving; 

- overgaan tot residentiële plaatsing in een   een jeugdpsychiatrische dienst. 

 

• Intussentijd kan middels een aangepaste versie van dit samenwerkingsakkoord een 

kader worden geschapen waarbij alle GGZ-voorzieningen van de FOD, RIZIV, 

Gewesten en Gemeenschappen, de opdracht krijgen om voor de doelgroep kinderen en 

jongeren per werkingsgebied van de jeugdrechtbanken, een overlegproces op gang te 

brengen waarbij zij zich gezamenlijk beraden over de wijze waarop ze in het kader 

van de uitbouw van een specifiek zorgtraject de toegankelijkheid van GGZ voor deze 

jongeren kunnen optimaliseren. 

Ter realisatie van deze zorgtrajecten moet in elk werkingsgebied van de 

jeugdrechtbanken een overleg opgestart worden (naar het model van de therapeutische 

projecten) waarbij alvast casusgebonden de  meest werkzame en haalbare antwoorden 

gezocht worden voor de hulpvraag van jongeren met een GGZ-problematiek die een 

delict gepleegd hebben en die door de jeugdrechters en/of parketten worden 

aangemeld bij de GGZ (voor diagnostiek, behandeling, …). 

Plaatsing in een zogenaamde residentiële GGZ-voorziening mag hierbij niet het enige 

objectief zijn. De in dit samenwerkingsakkoord voorgestelde procedures moeten 

casusgebonden kunnen onderzocht worden op hun wenselijkheid en werkbaarheid en 

mogen niet opgelegd worden. 
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• Naast optimalisatie van het gebruik van de bestaande zorgcapaciteit moet ook werk 

gemaakt worden van uitbreiding van de zorgcapaciteit en de differentiatie van de 

zorginhouden en zorgvormen. 

  

 

Vooreerst  gaat het om: 

 

Het nagaan of er in elk werkingsgebied voldoende capaciteit is voor het uitvoeren van het 

multidisciplinair medisch-psychologisch onderzoek onder leiding van een kinderpsychiater 

door personen andere dan diegene die zullen moeten instaan voor de behandeling.Daarbij 

moet ook voorzien worden in het volwaardig honoreren van dit onderzoek. 

 

De verdere uitbouw en versterking van interdisciplinaire ambulante kinderpsychiatrische 

hulpverlening in het kader van de CGG en van de outreachende functie vanuit de residentiële 

en ambulante geestelijke gezondheidszorg (o.a. via de invoering van de functie van het 

onslagmangement inhet kader van de werking van de K diensten). 

 

Vervolgens moet gebruikmakend van het overleg  en de ervaringen in de  de “thérapeutische 

projecten” werk gemaakt worden van :De uitbouw, in elk werkingsgebied van de 

jeugdrechtbanken van de“brugfunctie” tussen de GGZ actoren onderling en de voorzieningen 

en diensten van het beleidsdomein Justitie en Welzijn. Daartoe wordt in elk werkingsgebied 

vanuit alle ggz actoren die participeren aan het GGZ-zorgtraject de dialoog aangegaan met 

justitie over de best mogelijke organisatie van de GGZ-hulpverlening en het beheer van de 

wachtlijst van deze jongeren. Er moet hiertoe sectoroverschrijdend gewerkt worden met 

duidelijke verantwoordelijkheden voor alle actoren 

 

 

Ook moet de evaluatie van de huidige pilootprojecten For K verder gezet worden ten 

einde inzicht te krijgen in de opdracht en positionering van dit aanbod uit de For-K ten 

aanzien van de andere K-diensten met betrekking tot de instroom en de uitstroom van 

kinderen en jongeren met een ernstige psychiatrische stoornis die een delict hebben 

gepleegd. Intussen moeten bijkomende pilootprojecten opgestart worden  zodat dit aanbod 

For-K beschikbaar wordt  binnen elk werkingsgebied van de jeugdrechtbanken.  

 

 

Rekening houdend met het subsidiariteitsprincipe moet binnen elk werkingsgebied tevens 

nagegaan worden of de bestaande capaciteit van de K-bedden ook voldoende toegankeljk 

kan zijn voor deze deelpopulatie (bijvoorbeeld nadat ze een eerste behandelperiode in een 

For K hebben doorlopen), onder welke organisatorische en structurele voorwaarden dit 

mogelijk is en welke bijkomende opvangmogelijkheden moeten worden voorzien. De 

geprogrammeerde maar nog niet ingevulde capaciteit van K-bedden en plaatsen zou 

daarbij het referentiekader kunnen zijn om te bepalen welke bijkomende middelen nodig 

zijn om de bestaande noden en lacunes binnen elk van de werkingsgebieden flexibel 

(zowel ambulant als residentieel) in te vullen. 

 

De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat het toewijzen van bijkomende middelen parallel 

moet lopen, en gekoppeld en geconditioneerd moet worden aan de stapsgewijze creatie van de 

aangepaste zorgtrajecten binnen elk werkingsgebied. Hierbij zullen  functionele en juridisch 

geformaliseerde samenwerkingsakkoorden noodzakelijk zijn. 
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Specifieke aanvullingen op de tekst van het samenwerkingsakkoord 

 

Een meer gedetailleerde analyse is nodig maar nu reeds worden volgende opmerkingen 

gemaakt. 

 

Doelstellingen 

 

* De omschrijving van GGZ-traject in relatie tot GGZ-zorgprogramma doelgroep kinderen 

en jongeren aanpassen. 

 

* Doelstellingen van het samenwerkingsakkoord verruimen. O.a. ook het in kaart brengen 

van de lacunes in het huidige aanbod van GGzorg voor deze groep van jongeren.  

 

* Evaluatie doelen verruimen in functie van de verruimde doelstellingen. 

 

Opname 

 

Punt 1 : De vooropgestelde termijnen zijn gezien de nu beschikbare capaciteit voor grondig 

psychiatrisch onderzoek niet voor iedereen haalbaar. 

 

Punt 2 : Als er binnen GGZ geen mogelijkheid is voor opvang omwille van een tekort aan 

behandelcapaciteit. is het voorstellen van alternatieven binnen de Gezondheidszorg 

weinig werkbaar. Alternatieven voor tekorten moeten rekening houdend met het 

subsidiariteitsprincipe op de eerste plaats ambulant en outreachend uitgewerkt 

worden en pas in tweede instantie en indien nodig en noodzakelijk residentieel.– 

Spoeddiensten zijn GEEN goed alternatief voor tekort aan residentiële of 

ambulante diagnose en behandelcapaciteit. Wel kan in crisissituaties overwogen 

worden om de plaatsing of opname naar de GGZ tijdelijk te heroriënteren naar 

voorzieningen in belendende domeinen van welzijn (bijzondere jeugdhulp) onder 

de voorwaarde dat ondertussen  in die opvangstructuren vanuit de GGZ ingestaan 

wordt voor o.a. diagnostiek en eerste stabiliserende interventies .  

 

Wachtlijst 

 

Het begrip gesloten ziekenhuisdienst is reeds sinds 1974 geschrapt uit de ziekenhuiswet. Bij 

een “gedwongen opname” moeten alle bepalingen van deze wetgeving worden toegepast, nl. 

medisch psychiatrische bevestiging dat er een psychiatrische stoornis aanwezig is, dat er 

gevaar is voor zichzelf of voor de maatschappij en dat de patiënt weigert zich te laten 

behandelen. Gedwongen opname mogen alleen plaatsvinden in diensten en bij artsen die 

daartoe   een specifieke erkenning hebben van de Gemeenschappen of Gewesten. 


