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18 jaar: 
geen  

feest als  
je hulp  
nodig  
hebt
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ouders blij-
ven buiten 
beeld, dat  
is absurd!

meer bij de leeftijdsgroep past. Het moet frisser, 
laagdrempeliger. Een prettig gebouw, vlak naast 
een plek waar jongeren toch al vaak komen, kan al 
maken dat ze eerder langskomen.  
Zo leert de ervaring uit bijvoorbeeld Australië, waar 
ze al een stuk verder zijn op dit gebied. En laat jon-
geren zelf meedenken over hoe de zorg beter kan.  
Van Amelsvoort geeft toe dat er op dat vlak nog 
veel te winnen valt. Uit Australisch onderzoek blijkt 
dat slechts 10 procent van de jongeren hulp zou 
zoeken voor psychische problemen.  
Schaamte en verlegenheid zijn de belangrijkste  
redenen. Hoe bereik je die jongeren wel? Daar zal  
een deel van haar onderzoek zich op richten. 

De spotlight erop
Blijft er nog het punt van de betrokkenheid van 
ouders. Met 18 ben je officieel volwassen. Vanaf die 
leeftijd heb je dus het recht om je ouders buiten 
een behandeling te houden. Tot grote zorg vaak van 
ouders.  

Die zien hun kinderen worstelen of afhaken en kun-
nen feitelijk niets doen. Zou dat anders moeten?  
Thérèse van Amelsvoort: “Er moet in elk geval een 
andere attitude komen vanuit de Volwassenen-
psychiatrie. Zorg dat er altijd een lijntje blijft met 
iemand uit de naaste omgeving van de persoon die 
in zorg is. Mijn ervaring is dat de meeste patiënten 
hier gewoon toestemming voor geven.  
En niet alleen bij jong volwassenen! Ik ben nauw 
betrokken bij iemand die psychotisch is. Hij is een 
zorgwekkende zorgmijder, en kwam dus een paar 
keer niet opdagen. Wat was de reactie vanuit het 
behandelteam? Zijn dossier werd gesloten!  
Maar ‘Geen nieuws, goed nieuws’ gaat natuurlijk 
lang niet altijd op bij mensen die onder psychiatri-
sche behandeling zijn.”

Ze realiseert zich dat ze eigenlijk weinig nieuws 
vertelt. “Iedereen weet dat dit beter moet. Maar ik 
heb de spotlight erop gezet. Het probleem wordt, 
hoop ik, nu serieus genomen.”
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 hérèse van Amels-  
 voort is hoogleraar  
 transitiepsychiatrie.  
 Dit vakgebied bestu- 
 deert het grensgebied  
 tussen de Kinder- en  
 Jeugdpsychiatrie en 
de Volwassenenpsychiatrie. De kloof 
tussen beiden moet gedicht worden. 
Dat is haar missie.  ‘Je verandert 
niet opeens op je 18e van een kind 
in een volwassene’. 

Toch doen we binnen de zorg 
alsof dit wel zo is. Daardoor haken 
jongeren af die weg moeten bij hun 
vertrouwde (jeugd)arts. En voor jon-
geren die rond hun 18e vastlopen 
is de drempel heel hoog. Terwijl 
juist rond die leeftijd zich vaak voor 
het eerst problemen openbaren. Van 
Amelsvoort schrok van het nieuws, 
een paar maanden geleden.  
Voor het eerst zijn meer mensen 
arbeidsongeschikt door psychische 
problemen dan door fysieke proble-
men. “Bij jongeren tot 25 jaar gaat 
het zelfs om 85 procent! Dat zegt 
toch genoeg?”

Rare kronkels
Ze ziet het dagelijks in haar eigen 
poli bij Virenze, een transitiepoli 
voor jongeren van 16 tot 25 jaar.  
“Een levensfase waarin je op jezelf 
gaat wonen, werk of studie moet 
organiseren zonder de structuur en 
eventuele ondersteuning van je  
ouders. Veel jongeren komen met 
angst- of depressieklachten.  
Soms blijkt het dan toch ADD  
te zijn.” Komen ouders mee, dan 
wordt er samen een behandelplan 
gemaakt. Komt een jongere alleen, 
dan wordt altijd contact opgenomen 
met een ouder of verzorger.  
Zo krijg je een completer beeld van 
wat er speelt én de ouders kunnen 
ondersteunen als dat nodig is.  

Eén van de rare kronkels in het hui-
dige systeem, vindt Van Amelsvoort:  
“Kom je als 18-jarige in je eentje 
met depressieve klachten bij een 
GGZ-instelling voor volwassenen, 
dan blijven ouders in principe  
buiten beeld. Dat is absurd. Een  
18-jarige kán het niet allemaal in 
zijn eentje. Anderzijds zie je bij  
Kinder- en Jeugdpsychiatrie weer 
het tegenovergestelde.  
Daar worden ouders soms juist 
teveel betrokken bij een behande-
ling van bijvoorbeeld een 17-jarige, 
terwijl die best zelf zijn verhaal kan 
en wil vertellen.”

Harde overgang
Van een warm bad met een hoog 
knuffelgehalte en altijd je ouders in 
je kielzog naar een wat oubollige, 
afstandelijke setting.  
In een compleet ander gebouw,  
helemaal in je eentje tegenover  
een nieuwe arts die eigenlijk alleen 
ervaring heeft met volwassenen en 
slechts af en toe een jong iemand 
ziet. De overgang kan niet harder 
zijn. “De 18e verjaardag is binnen 
de GGZ een administratieve nacht-
merrie, voor de jongere, diens ouders 
én de arts. Er moeten allerlei 
vragenlijsten ter afsluiting van de 
jeugdbehandeling ingevuld worden, 
daarna weer een hele lijst voor het 
openen van het volwassenentraject, 
alsof je een compleet nieuwe  
patiënt bent! Hoe veel prettiger zou 
het zijn als je gewoon tot je 25e, 
als je net wat meer uitgerijpt bent, 
bij eenzelfde behandelaar kunt 
blijven? Of als er op zijn minst een 
overdrachts-moment is waarbij je 
vertrouwde en je nieuwe arts samen 
aanwezig zijn. Dat zou al een wereld 
van verschil maken.”

Frisser en laagdrempe-
liger
Daarnaast moet de zorg ook aan-
geboden worden op een manier die 
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