
Op donderdag 1 oktober 2015 organiseert de Raad Amsterdam een 
congres onder de naam ‘Meeting of Minds’ met als hoofddoel de 
veiligheid van KOPP-kinderen beter op de kaart te krijgen.Layla: 
‘Deze KOPP-kinderen zijn nog onvoldoende in beeld in de keten. 
Het zijn juist de kinderen die bijvoorbeeld niet opvallen en goede 
cijfers op school halen. We hopen die dag veel ketenpartners te 
ontmoeten en van elkaar te leren over de juiste zorg voor deze 
kinderen. Ondanks de moeilijkheden van hun ouders moeten zij 
kunnen opgroeien in een veilige situatie.’ Peter heeft als behande-
laar in principe alleen te maken met volwassenen, maar vraagt bij 
de intake wel altijd of er kinderen in het spel zijn. 

Welke werkwijze hanteert de GGZ bij KOPP-kinderen?
Peter: ‘Een belangrijk hulpmiddel bij ons werk is de kindcheck. 
Daarmee kun je in kaart brengen hoe het met kinderen gaat. Soms 
blijkt er sprake te zijn van verslaving, agressie of verwaarlozing. Dit 
heeft uiteraard invloed op de kinderen en bespreek ik dus met de 
cliënt.’ Peter vindt het belangrijk om de samenwerking te zoeken 
met de cliënt. ‘De zorg over de kinderen is een gemeenschappelijke 
zorg en de meeste ouders kunnen daar goed over praten. Als de 
zorgen ernstig zijn, volgen we het protocol van de meldcode. We 
bespreken de ernst met collega’s en de aandachtsfunctionaris en 
overwegen uiteindelijk of een melding nodig is.’ 
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‘Goed dat ouders aanschuiven 
                                    aan overlegtafel’

Kinderen van ouders met psychiatrische problemen, de zogeheten KOPP-
kinderen, lopen een verhoogd risico om zelf ook een stoornis te ontwikkelen. 
Niet zelden stagneert hun ontwikkeling en ontbreekt er een gevoel van veilig-
heid. De GGZ en de Raad voor de Kinderbescherming krijgen vaak te maken met 
deze problematiek. Zij proberen het risico zo laag mogelijk te houden, maar 
hebben elkaar daarbij wel nodig. Hoe werkt dat in de praktijk? Een gesprek met 
Layla Assouik, teamleider bij de Raad voor de Kinderbescherming en Peter den 
Boer, psychiater bij de GGZ. 

Peter den Boer en Layla Assouik



Brengt dit de behandelrelatie niet in gevaar?
Peter: ‘Dat is het grootste probleem in mijn vak. Daar waar mede-
werking is, is een gesprek mogelijk. Als ouders de zorgen ontken-
nen en hier niet over willen praten, dan kan dit de relatie schaden. 
Er is vaak sprake van schaamte en angst bij ouders. Ik vind het 
belangrijk om altijd open te zijn naar de cliënt en de stappen met 
hen te bespreken.’ Peter vindt overigens de benaming ‘Meldpunt 
Kindermishandeling en huiselijk geweld’ een verkeerde invalshoek 
in het contact. Peter: ‘Veel ouders zouden hiervan schrikken en al 
snel bang zijn dat hun kind wordt weggehaald. De nadruk ligt op de 
gezamenlijke zorg voor het kind.’

Wanneer ontmoeten de Raad en de GGZ elkaar?
Layla vertelt dat de Raad een tweedelijns organisatie is en daardoor 
pas veel later te maken krijgt met deze kinderen. Soms is er sprake 
van problematiek die niet gelijk zichtbaar is. ‘Zo was er een meisje 
dat niet meer naar school ging en daardoor met de Raad te maken 
kreeg. Uit het onderzoek bleek dat zij thuis bleef, omdat zij haar 
moeder niet alleen wilde laten. De moeder uitte zich regelmatig 
suïcidaal en het meisje voelde zich verantwoordelijk voor haar. 
Wat dus wel ten koste ging van haar eigen ontwikkeling.’ In zo’n 
situatie is de informatie van een behandelaar belangrijk. De Raad 
krijgt dan goed zicht op de opvoedingssituatie en dat is belangrijk 
voor het vervolgtraject.

Hoe verloopt samenwerking tussen de Raad en de GGZ?
Peter en Layla vinden het uitwisselen van informatie belangrijk 
en de afgelopen jaren is in de samenwerkingsrelatie goed geïn-
vesteerd. Peter vindt het soms een dilemma, omdat hij te maken 
heeft met zowel het belang van het kind als het belang van de 
cliënt. Peter: ‘Ik behandel de ouders, en moet mij dus afvragen in 
hoeverre ik informatie mag verstrekken. Er is nu een protocol opge-
steld door de samenwerkende instellingen. Dat biedt een goede 
houvast. Daarin staat onder meer dat de onderzoeker heel concreet 
aan de behandelaar moet vragen naar het gedrag dat uit de stoor-
nis van de cliënt voortkomt en wat de gevolgen daarvan zijn in het 
contact met het kind.* Bovendien moet de onderzoeker de infor-
matie schriftelijk aanvragen.’ Layla: ‘De Raad heeft toestemming 
nodig van de cliënt om informatie op te vragen. Als een ouder dat 
weigert, dan brengt dat dilemma’s met zich mee. Soms besluit de 
Raad om alsnog informatie op te vragen, maar het hangt van de 
medewerking van de behandelaar af of we deze informatie soepel 
krijgen.’ Peter en Layla zijn tevreden over de bereikbaarheid en de 
samenwerking. Layla: ‘De Raad en de GGZ hebben elkaar nodig om 
de veiligheid van het kind te waarborgen. Bij een uithuisplaatsing 
van een kind waar sprake is van een ouder met psychische proble-
men, is het belangrijk dat er ook opvang en nazorg is vanuit de 
GGZ, bij voorkeur door de eigen behandelaar. De samenwerking in 
deze situaties verloopt doorgaans goed.’

Wat als de uitwisseling niet goed verloopt?
Peter: ‘Blijf er dan vooral niet mee rondlopen, maar zoek contact 
met elkaar, onderstreep de samenwerking. Je moet ook niet bang 
zijn om het hogerop te zoeken bij een leidinggevende of contact-
persoon van het stedelijk overleg. Zij kunnen problemen kort-
sluiten met een contactpersoon van de andere instelling. Zodra 
de samenwerking tot stand is gekomen, zie je dat de uitwisseling 
ook minder een probleem is.’ Verder vinden Layla en Peter het een 
goede verbetering dat ouders tegenwoordig ook aanschuiven aan 
de overlegtafels, waaraan de Raad ook deelneemt. Ouders hebben 
dan het gevoel dat er niet óver hen maar mét hen gepraat wordt. 
Peter: ‘Ja, dat is een goede ontwikkeling. Het geeft mensen vertrou-
wen, en leert hen de realiteit onder ogen te zien. Achter de rug om 
maakt achterdochtig.’

Het doel van het congres ‘Meeting of Minds’ is om de veilig-
heid van KOPP-kinderen beter te organiseren. Hoe kan dat 
het best?
Peter: ‘Het is al een hele vooruitgang dat er overleggen plaats-
vinden, zoals het stedelijk overleg, om gezamenlijke afspraken te 
maken. Protocollen geven houvast en zorgen ervoor dat overal 
dezelfde werkwijze wordt gehanteerd.’ Beiden vinden vroegtijdige 
signalering belangrijk. Layla: ‘Niet alleen de GGZ en de Raad moeten 
alert zijn op KOPP-kinderen, maar ook scholen, ziekenhuizen en 
huisartsen hebben hier een belangrijke taak. Ook zij zijn in geval 
van twijfel in staat de kindcheck te doen en zo tijdig actie te onder-
nemen’. Peter: ‘Onveiligheid moet je niet problematiseren, het is 
vooral zaak om veiligheid te normaliseren.’

KOPP-kinderen
De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de 
rechten van alle kinderen in Nederland die in hun ontwik-
keling- en opvoedsituatie ernstig worden bedreigd.
Gelukkig hebben kinderen veel veerkracht en zij zijn in 
staat om oplossingen te vinden in volwassenproblema-
tiek. Dit doet zich voor bij 577.000 kinderen die opgroeien 
met een ouder die kampt met een psychiatrische aan-
doening. Om ervoor te zorgen dat dit kind zelf niet in de 
problemen komt is alertheid van de omgeving van het 
kind noodzakelijk. Met een snelle signalering hoe het met 
de ontwikkeling van het kind staat zorg je met z’n allen 
dat iedereen in het gezin de juiste aandacht en begelei-
ding krijgt. Dichtbij en laagdrempelig. En als het echt niet 
anders kan doet de Raad voor de Kinderbescherming 
onderzoek. Met als uitgangspunt dat het kind veilig op 
kan groeien binnen het eigen gezin.*  Het proces van afweging voor een melding wordt aan de hand van een cliëntvoorbeeld beschreven 

in hoofdstuk 8 Emotionele en fysieke veiligheid van het boek Eigen Kracht, dat Peter geschreven 
heeft. Zie: http://www.coutinho.nl/winkel/eigen-kracht-b-976.html.

‘De Raad en de GGZ hebben elkaar 
nodig om de veiligheid van het kind 
te waarborgen’



Layla Assouik is teamleider van de juridisch deskundigen, 
de gedragsdeskundigen en de zittingsvertegenwoordigers. 
Zij heeft daarnaast verschillende portefeuilles en aandachts-
gebieden. Layla zet zich graag in voor een veilige en gezonde 
ontwikkeling van kinderen en voor meer compassie voor 
mensen met een psychiatrische ziekte, die nog te vaak in een 
isolement leven. 

Peter den Boer is psychiater bij Arkin basisGGZ. Voor de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is hij voorzitter 
van de stedelijke werkgroep. Hij is een voorstander van een 
grotere betrokkenheid van cliënt en naastbetrokkenen, zoals 
blijkt uit zijn boek Eigen kracht, begeleide zelfhulp in de geestelijke 
gezondheidszorg (http://www.coutinho.nl/winkel/eigen-kracht-b-976.html), 
dat zowel voor hen als de hulpverlener geschreven is.
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