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Kernverhaal  
‘Psychische problemen en ouderschap; samenwerken in het belang van ouder en kind’ 
 
Ieder kind heeft het recht veilig en gezond op te groeien. Dat geldt ook voor kinderen van ouders met  
psychische problemen en/of een verslaving. Hulpverleners die contact hebben met ouders met 
problemen moeten alert zijn op de risico’s voor kinderen. Een analyse van de gezinssituatie is 
noodzakelijk zodat, wanneer nodig, ondersteuning ingezet wordt om de (opvoed)relatie tussen ouder en 
kind te versterken en risicofactoren en -momenten te verminderen.  
Hiervoor is zicht op het hele gezin en de context, het doen van de Kindcheck én samenwerking tussen 
volwassen hulpverlenging, waaronder volwassen-GGZ en jeugdhulpverlening, noodzakelijk.               
 
Waarom willen wij - Gemeente Amsterdam, volwassen GGZ en de Vijfhoek1 - de samenwerking verbeteren? 
Iedere ouder heeft het beste voor met haar of zijn kind. Ouders hebben primair een sleutelrol in een gezonde 
hechting en de ontwikkelingskansen van een kind. Het is daarom in het belang van een kind dat een ouder zich 
goed voelt in het ouderschap. In het geval dat de ouder een psychische aandoening of verslaving heeft, is 
ouderschap extra lastig en maakt opvoeden kwetsbaar. Om verschillende redenen, bijvoorbeeld uit schaamte 
voor tekortschieten, brengen deze ouders doorgaans niet zelf hun zorgen over hun ouderschap naar voren in 
de behandeling.  Terwijl juist de ouderrol een belangrijk onderdeel van de identiteit van de opvoeder is en 
aanknopingspunten kan bieden voor herstel van de psychische problematiek. Maar dat niet alleen: een goed 
ingevulde ouderrol verkleint ook de kans op psychische problemen en onveiligheid bij het kind. Deze kinderen 
van ouders met psychische problemen en/of een verslaving, merken dat er wat aan de hand is met hun ouder 
en de kans is groot dat zij hun gedrag daarop aanpassen; bijvoorbeeld taken overnemen, zich afzetten of juist 
terugtrekken. Het vraagt maatwerk om deze ouders en kinderen de juiste (preventieve) ondersteuning en hulp 
te bieden. 
 
De werelden van de volwassen (psychiatrische) zorg en de zorg voor jeugd zijn nu nog te gescheiden om 
effectief, integrale ondersteuning te bieden aan deze gezinnen. Daarnaast is de intergenerationele 
overdracht van psychische problematiek in een gezin een hardnekkig probleem. Datzelfde geldt voor 
kindermishandeling en huiselijk geweld.  
 
Wat willen we? 
Om de kansen voor ouders en kinderen op een gezonde ontwikkeling te verhogen willen we – indien de 
ouder gediagnosticeerd wordt met een psychische aandoening, of waarbij verslaving is geconstateerd – het 
hele gezin en de context in kaart brengen, een goede inschatting maken of er ondersteuning nodig is en 
indien dit nodig is, de juiste ondersteuning ingezet wordt. Zodat de ouders, wanneer nodig, tijdige 
ondersteuning krijgen om eventuele risicofactoren te verlagen en beschermende factoren te versterken.  
Daarvoor is een goede aansluiting op de lokale (jeugd)zorgstructuur van belang. En andersom geldt 
hetzelfde; bij opvoedings- of ontwikkelingsproblemen van kinderen is het van belang te kijken naar de 
eventuele (psychische) problematiek van de ouders zodat ook zij een behandeling aangeboden krijgen als 
dat nodig is. 
 
De behandeling binnen de volwassen GGZ draagt bij aan het versterken van de ouderrol. Door met de ouder 
in beeld te brengen hoe deze het ouderschap ervaart en welke invloed de psychische problemen of 
verslaving hebben op de opvoeding. Wat het voor deze ouder betekent om de ouderrol in te vullen en voor 
de dagelijkse veiligheid van het kind. Wat ouders met psychische problematiek of een verslaving nodig 
hebben om "goed genoeg" te kunnen opvoeden en zich een goede ouder te voelen. Door samen te werken 
met professionals rondom het gezin kunnen we zorgen voor een goede ondersteuning van alle gezinsleden 
en een effectievere behandeling. Kortom: systeemgericht samenwerken zodat ouders zo goed mogelijk 
herstellen van of kunnen omgaan met psychische klachten en dat hun kinderen gezond en veilig opgroeien. 
 
Wat gaan we doen in Amsterdam? 
De Gemeente Amsterdam heeft samen met de besturen van de Vijfhoek en vGGZ- organisaties Arkin en GGZ 
inGeest, een ambitie opgesteld en afspraken gemaakt zodat de professionals van de volwassen GGZ het 
Amsterdamse jeugdstelsel goed leren kennen en duidelijk weten wat lokale teams en Veilig Thuis kunnen 
bieden, en de jeugdprofessionals de expertise en werkwijze van de volwassen GGZ kennen. Door middel van 
kennismakings- en informatiebijeenkomsten, samenwerking in casuïstiek en intervisie, wordt de concrete 

                                                                    
1  Ouder- en Kindteam, Samen DOEN, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Groep en Veilig Thuis. 
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samenwerking door de professionals vormgegeven. Arkin, GGZ InGeest en de vijfhoek hebben daartoe 
concrete afspraken gemaakt en gaan de samenwerking in casuïstiek vorm geven. Alle onderdelen van Arkin 
& GGZ InGeest, waaronder ook  de preventie-afdelingen (KOPP/KVO) worden betrokken in dit intensieve 
meerjarige traject. 
 
We ondersteunen de samenwerking tussen de professionals van de betrokken organisaties, zodat men 
elkaar weet te vinden en in te zetten. Met als doel dat de hulpverlening aan gezinnen effectiever wordt en 
de ouders zich voldoende ondersteund voelen in het ouderschap. 
De voortgang wordt teruggekoppeld – iedere organisatie is in de  stedelijke coördinatiegroep 
vertegenwoordigt -  en gebruikt voor aanpassingen in afspraken en werkwijze binnen de organisaties en 
binnen de onderlinge samenwerking. Indien nodig worden knelpunten op management of bestuurlijk niveau 
opgelost. 
 
De eerste teams zijn gestart in februari 2018. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten uitgevoerd, 
samenwerkingsafspraken gemaakt en casuïstiekoverleg gehouden.  Op basis van deze ervaringen worden de 
andere teams aangehaakt In 2020 ronden we af, brengen we de opbrengsten in beeld, en zorgen voor 
borging in alle betrokken organisaties. 


