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Gent, 18 oktober 2016 

Studiedag “Ervaren in herstel” 
 

Workshop 5 

 

Kind van een drugverslaafde ouder:  

kind beschermen of ouder ondersteunen 
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Inleiding 

In de actualiteit 

06/06/2016 in De Standaard:  

 

 

 

 

 

06/06/2016 in De Morgen:  

 

 

 

 

‘Artsen zeggen dat ze bang zijn om een diagnose te stellen’, zegt Irm Vinck van het KCE. ‘Ze willen 
zich zeker niet vergissen en iemand ten onrechte beschuldigen van kindermishandeling. Vaak 
hebben ze een vertrouwensrelatie met het gezin en willen ze die niet in het gedrang brengen. En 
omdat ze weten dat de gespecialiseerde diensten (zoals de vertrouwenscentra, red.) overbevraagd 
zijn, betwijfelen ze of het kind er wel goed kan worden opgevangen.’ 

In België is er geen wettelijke meldingsplicht. Er bestaan wel al een aantal 

richtlijnen, maar die blijven vrij algemeen. Zorgprofessionelen weten 

daarbij niet welke stappen ze moeten ondernemen. "We pleiten niet voor 

een meldingsplicht, wel voor een stappenplan op maat" 
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Een recente discussie, 

overgewaaid uit Nederland,  

08/10/2016 in De Morgen: 

 
«  Moeten drugsverslaafde moeders die 

niet in staat zijn om kinderen op te voeden, 

verplicht aan de pil of het spiraaltje? 

Nazipraktijken, roepen tegenstanders. 

Voorstanders wijzen op de rechten van het 

ongeboren kind » 
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Enkele ervaringen als hulpverlener 

 

 

 Veranderingen in de jeugdzorg  verschillende hulpverleners 

betrokken  versnipperde zorg en verantwoordelijkheid 

 

 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: overbevraagd en 

hoogdrempelig 

 

 Onderlinge verschillen tussen regio’s of hulpverleners 

 

 Handelingsverlegenheid? 
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Kind van een verslaafde ouder: 

kind beschermen of ouder 

ondersteunen?   

 

 
Wat als het belang van de ouder en het belang van het kind 

niet langer te verzoenen zijn?  
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Liesbeth 

& 

Sander 

Ouder-kind 

relatie: warm en 

betrokken 

contact, ook 

sprake van 

parentificatie 

waarbij mama 

leunt op Sander 

Liesbeth: 30 jaar, 

heroïneverslaving, 

licht verstandelijke 

beperking 

 

 

Sander: 6 jaar, 

actieve jongen, 

moeilijkheden om 

emoties te hanteren 

Begeleiding van cgg 

Geen contact met 

papa 

  

Netwerk: enkel 

mama van 

liesbeth 

Betrokken hulpverlening: 

CBJ, Op+ en Tipi afgerond, 

zorgcoördinator school 

Cgg voor Sander, Ckg voor 

mama en Sander 

Ambulante hulp ifv 

verslaving en 

thuisbegeleiding ifv 

beperking, veiligheidsplan 

& ronde tafel 
Signalen/ ongerustheid: ckg:mama is 

moe, huishoudelijke moeilijkheden, geen 

tijd, afspraak afbellen wegen ziekte -  Cgg: 

afspraak 2 x afgebeld wegens ziekte -

School: Sander is ziek en heeft één briefje 

en één dat achterwege blijft  - Ambulant en 

thuisbegeleiding: afspraak afbellen wegens 

te druk en/of wegens ziekte 

Casus 
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