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Knelpunten Uitgangsvragen

Wat zijn in de  
jeugdzorg knelpunten  

op het gebied van kinderen 
van ouders met psychische 
problemen (KOPP) en op  

welke vragen moet de  
richtlijn antwoord  

geven?

Deze Informatiekaart dient als knelpuntenanalyse voor 
de ontwikkeling van een richtlijn voor de jeugdzorg 
op het gebied van KOPP: kinderen van ouders met 

psychische problemen. De kaart geeft een overzicht van 
de uitgangsvragen waarop de richtlijn antwoord moet 
geven. De knelpuntenanalyse is tot stand gekomen op 

basis van twee denksessies met deskundigen. 
Met dank aan allen voor hun denkwerk.

Wat zijn signalen, risico-, instandhoudende en beschermende factoren voor KOPP-problematiek?  

Signalering

Preventie

Hulpverleners kunnen
moeilijk de aard en ernst van
KOPP-problematiek inschatten.

Hulpverleners weten
niet hoe zij preventief
kunnen handelen.

Wat zijn cultuurspecifieke kenmerken van KOPP-problematiek?
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Wat zijn, voor kinderen in verschillende leeftijdsgroepen, de gevolgen van een ouder met psychische problemen?

Wat zijn, voor verschillende leeftijdsgroepen, effectieve preventieve interventies voor KOPP-problematiek die 
jeugdzorg zelfstandig of in samenwerking met anderen kon inzetten?

Wanneer is KOPP-problematiek reden tot (jeugd)zorg en hoe kunnen hulpverleners dit vaststellen?

Hoe kunnen hulpverleners kennis, kunde en kracht van ouders en hun netwerk vaststellen en versterken?

Wat zijn, voor welke doelgroepen, effectieve interventies als zowel ouder als kind psychische problemen hebben?

Hoe kunnen hulpverleners ouders en netwerk betrekken bij de behandeling van hun kind met KOPP-problemen?

Hoe kunnen hulpverleners omgaan met ouders die niet bereid zijn hun kind te laten behandelen?

Hoe kunnen hulpverleners een inschatting maken van de verandermogelijkheden van een gezin?
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Interventies

Hulpverleners weten niet hoe
problemen bij zowel ouder als kind
moeten worden behandeld.
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Hulpverleners weten niet goed 
hoe zij ouders met psychische problemen 
kunnen betrekken bij de behandeling 
van hun kind.

Hulpverleners hebben te weinig zicht 
op cultuurspecifieke kenmerken
van KOPP-problematiek.
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