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Voor we beginnen…

KOPP|KOAP is een veelvoorkomend fenomeen. Ben je geraakt of heb je het 
even moeilijk? Ga gerust een luchtje scheppen, spreek mij aan tijdens de pauze, 
spreek erover met collega’s, … Doe wat goed voelt voor jou.

Ook achteraf zijn we beschikbaar voor vragen of 
een gesprek (live, telefonisch of via mail).

Vragen stellen mag altijd tijdens de vorming!
Onderbreek mij gerust.





Lidorganisaties
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Kinderen met een ouder 
met een psychische problematiek

De letterwoorden

KOAP

Kinderen met een ouder 
met een afhankelijkheidsproblematiek

KOPP



KOPP in een notendop

Image by Racool_studio on Freepik
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En wie ben jij?



KOPP – vriendelijk beleid





7 domeinen

NetwerkingVorming

Steun

Aandacht

InformatieBejegening Participatie

ORGANISATIENIVEAU

INDIVIDUEEL NIVEAU



7 domeinen van een KO(A)PP – vriendelijk beleid

ORGANISATIENIVEAU



Domein 1: AANDACHT

 Aandacht voor het thema KOPP/KOAP binnen 
alle domeinen van een organisatie

• Basishouding in de hele organisatie: 

- cliënten en patiënten ook in hun rol als ouder zien
- beseffen dat er kinderen/ouders/naasten betrokken zijn

• Warm houden om vanuit deze blik te kijken

 TIP: Integreer binnen familiebeleid



Domein 1: AANDACHT – good practice



Domein 2: VORMING

 Een kwalitatief aanbod naar ouders en/of kinderen:

• basiskennis over KOPP en KOAP bij medewerkers
• basiskennis actueel houden, regelmatig opfrissen



Domein 2: VORMING - Good practice



Domein 3: NETWERKING

 Een goed KOPP/KOAP beleid richt zich zowel naar 
de ouder als naar het kind

 kennis van verschillende netwerken en organisaties die 
gericht zijn op werken met volwassenen of met kinderen 
-> mogelijkheden tot samenwerking, doorverwijzing, …

 Daarbij is ook interne en/of externe uitwisseling tussen 
volwassen – en kinderwerking cruciaal. 



Domein 3: NETWERKING – good practice



7 domeinen van een KO(A)PP – vriendelijk beleid

INDIVIDUEEL NIVEAU



Domein 4: BEJEGENING

 Cliënten/patiënten voelen zich gezien als ouder

 Kinderen voelen zich welkom



Domein 4: BEJEGENING – good practice



Domein 5: INFORMATIE

 Voor een gezonde ontwikkeling van het kind: 
nood aan informatie over

- wat er met zijn ouder aan de hand is
- welke hulp deze krijgt
- waar en bij wie het kind zelf terecht kan voor vragen

 Informatie aan de ouder:

- kwetsbaar ouderschap en mogelijke impact op het kind
- hoe hierover spreken met je kind
- wegwijs in lotgenotencontact, infomomenten, oudergroep, …



Domein 5: INFORMATIE – good practice



Domein 6: STEUN

 Kinderen en ouders/partners/zorgfiguren hebben nood aan steun.

Begeleiding van het kind/ouder is hierin niet persé de verwachting.

Wel: zorg, aandacht, wegwijs maken en doorverwijzen als nodig.



Domein 6: STEUN – good practice



Domein 7: PARTICIPATIE

 De stem van ouder en kind wordt meegenomen in de 
werking van de organisatie: 

Hoe beleven zij de zorg? 
Welke aanpassingen kan de organisatie eventueel maken?

 Participatie van kind/ouder/zorgfiguren aan het zorgtraject 
van kind/ouder



Domein 7: PARTICIPATIE – good practice



Belang van een KO(A)PP – vriendelijk beleid

• Gedragenheid binnen de organisatie

• Steun aan geëngageerde, inventieve medewerkers

• Steun aan KO(A)PP - referentiepersonen 

-> Voorkomen dat goede initiatieven uitdoven

• Kader voor stafmedewerkers 

 Staan voor familie- en gezinsvriendelijke zorg



Aanmoediging vanuit de Vlaamse overheid

de Kindreflex 

Tool om ouderschap en welzijn van kinderen bespreekbaar te maken én 
met verontrusting om te gaan

Uitrol is gebeurd door het VECK
Gelanceerd 2018 in GGZ, nu ook andere sectoren
Infosessies en workshops

www.kindreflex.be

http://www.kindreflex.be/


Aanmoediging vanuit de Vlaamse overheid

de Familiereflex

= nieuwe MDR Betrekken van naasten 

Uitrol gebeurd door Familieplatform
Gelanceerd: 23 juni 2021
Infosessies en Q&A

www.familiereflex.be

http://www.familiereflex.be/


Tips om met de 7 domeinen aan de slag te gaan

• Ideaal plaatje= 
elk domein op een manier in je werking aan bod laten komen + 
op verschillende niveaus van de werking

• Maar: elke stap en elk gebaar - hoe klein ook - is van grote 
waarde voor deze kinderen en ouders

 dus als je op slechts 1 pijler kan inzetten, zet zeker in op 
bejegening!

• Begin bij wat haalbaar is, bekijk daarna wat net 1 stapje verder 
zou kunnen zijn, bouw op



Tips om met de 7 domeinen aan de slag te gaan

• Ga doelgericht te werk: gebruik de 7 domeinen als kapstok

• Betrek anderen binnen je team/organisatie, ga samen aan de slag

• Zoek oplossingen/samenwerkingen voor die zaken die buiten de grens van 
je opdracht of kunnen liggen 

-> het is ok dat je niet alles zelf kan



Tips om met de 7 domeinen aan de slag te gaan

• Vind inspiratie en raad in vorming/intervisie/werkgroepen
bv. bij het Netwerk GG K&J van jouw provincie; of diensten waarmee je samenwerkt rond dit thema

• Aanbod Familieplatform:
Reflectiegroep KOPP – beleid/coaching

• Wees mild en geduldig

• Vier kleine en grote successen!






