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KOPP-werking regio Waas en Dender 

 Ingebed in werking van CGG 

 Doelstellingen: 

 vroegdetectie  

 vroeginterventie  

 preventie  

 2 medewerkers (1/2FT)  



Doelgroep 

 Kinderen, jongeren en jongvolwassenen (tot 25 
jaar) waarvan ouder lijdt aan een psychische 
en/of verslavingsproblematiek  

 Ouders +  directe omgeving van het kind 

 Hulpverleners   

 

 Werkingsgebied: Waas en Dender 

 



Aanbod voor cliënten  

 KOPP-preventiegesprek voor de ouders 

 Individuele gesprekken en ouder-kindgesprekken             
(+/- 5 gesprekken)  

  Groepswerking  

 Tijdelijke groep: 8-12 jaar en 13-16 jaar 

 Permanente groep jongvolwassenen: 17-25 jaar 

 KOPP op Facebook (gesloten groep: 14 – 25 jaar) 

 

 Geen wachtlijst  

 
 



Aanbod voor hulpverleners  

  Consulting (telefonisch/op dienst) 

  Vorming  

  Casusoverleg/intervisie (3/jaar - in Sint-Niklaas en 
Dendermonde) 



Werkmodel voor vroegdetectie  

en preventie bij KOPP 

 1. Standaardprocedure bij intake op volwassendienst: 

 gezinssamenstelling bevragen 

 KOPP-thema ter sprake brengen: aandacht voor positie 

en beleving van kind 

 aanbieden van KOPP-preventiegesprek 

 

2. Eénmalig KOPP-preventiegesprek in vroege fase van 
begeleiding 

 



 KOPP-preventiegesprek 

 Basis: het begrip “veerkracht” 

 Uitgangspunt:  

“hoe groter de veerkracht van het kind, hoe kleiner het 

risico voor het kind” 

 Hoe kan de ouder/de omgeving de veerkracht van het 

kind vergroten (cfr beschermende factoren)? 

 Indien nodig: ondersteuning/begeleiding voor het kind 

installeren 

 



KOPP-preventiegesprek 

  Vier beschermende factoren : 

1. kind krijgt informatie over de psychische problemen 
van de ouder (cfr leeftijd/niveau) 

2. kind krijgt ruimte om eigen gevoelens te uiten 

3. kind-gerichte activiteiten mogen doen / voldoende 
ontspanning / “eigen leven” kunnen leiden 

4. steun van volwassen vertrouwenspersoon 

Met de ouder inschatten of extra ondersteuning voor 
het kind nodig is 

 Flyer meegeven 

 



Flyer 

“Hoe versterk je de veerkracht van je kind?” 

KOPP-Vlaanderen 



Instructie-dvd KOPP-preventiegesprek 

KOPP-preventiegesprek: hoe doe je dat? 

Inhoud instructie-dvd: 

 gestructureerd verloop van het gesprek 

• gespreksfragmenten 

• PP met duiding van de interventies + 
aandachtspunten voor de hulpverlener 

 interview Ben Kwanten: implementatie van het 
werkmodel in Vlaamse GGZ-voorzieningen 

Bestellen via site: www.familieplatform.be 

http://www.familieplatform.be/


Centrum voor geestelijke gezondheidszorg 

 Waas en Dender 

 

KOPP-WERKING REGIO WAAS EN DENDER 

Antwerpse Steenweg 187, bus 1 

9100 Sint-Niklaas  

 

Contactpersonen: Tineke Bettens – Ben Kwanten 

tinekebettens@cggwaasendender.be 

benkwanten@cggwaasendender.be 
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