Buitenshuis-project
voor KOPP/KVOkinderen
Wat is KOPP/KVO?
KOPP staat voor Kinderen van Ouders met Psychische
Problemen; KVO voor Kinderen van Verslaafde
Ouders. KOPP/KVO-kinderen hebben een

"

verhoogd risico
om zelf vroeg of laat een psychische stoornis te
krijgen en op kindermishandeling.

Soms doe ik tegen anderen alsof
het niet zo erg is, maar dat is het
eigenlijk wel.

"

Wat is het Buitenshuisproject?

Ervaringsdeskundige No Kidding:

"

Anne, 13 jaar:

Welbevinden vergroten van KOPP/KVO-kinderen in
onveilige situaties door:

Kinderen willen niet als bijzonder
of afwijkend worden gezien.

"

Aanbieden kinderopvang of BSO.
Meer tijd in gewone, ontspannen situatie.
Getrainde opvangmedewerkers.

Per gezin wordt bepaald wie de
linking-pin is.

Een linking-pin tussen gezin, opvang en GGZbehandelaar ouder. Contactpersoon voor kind.

Voor wie is het Buitenshuis-project?
Het Buitenshuis-project is bedoeld voor KOPP/KVO kinderen:
Uit minder goed functionerende gezinnen.
Waarbij de hulpverlener de situatie als onveilig inschat voor het kind.
Waarbij gemeld wordt bij Veilig Thuis of Jeugdbeschermingstafel.
Waarbij het Buitenshuis-project een laatste optie in het vrijwillig kader is.

Klik hier voor de video "Komt een ouder bij de GGZ".

Wie zijn de actieve partners
in het Buitenshuis-project?
Veilig Thuis
Volwassenen-GGZ

Zorg ervoor dat deze partners op
de hoogte zijn van het
Buitenshuis-project!

Linking-pin / gezinscoach
Opvangmedewerkers
Gemeente

KOPP/KVO komt vaak voor
Jaarlijks zijn er

Zij hebben tezamen

405.000

577.000

ouders

(KOPP/KVO)
kinderen

met een psychische stoornis en/of verslaving

onder
de

18
jaar

Daarvan zijn 423.000 kinderen
Een deel van de doelgroep wordt vanwege
onveiligheid gemeld bij Veilig Thuis of
Jeugdbeschermingstafel.

12 jaar of jonger
en 154.000 kinderen

tussen 13 en 18
jaar

Wat zijn de risico's?
KOPP/KVO-kinderen hebben:

2 tot 3 keer zoveel kans op een psychische stoornis of verslaving.
2

tot 3 keer zoveel kans op kindermishandeling.

8

jaar kortere levensverwachting.

Problemen bij KOPP/KVO-kind
ontstaan vaak in volwassenheid

% KOPP-kinderen dat
depressie/angststoornis heeft/had

Prevalentie van een angst en/of stemmingsstoornis bij
kinderen van patiënten met een angst en/of
stemmingsstoornis
7

In de normale populatie is dat 25%.
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Zowel genetische als sociale factoren spelen
daarbij een rol.
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Leeftijd KOPP-kind

Problemen gaan over van generatie op generatie:

"

Op 35-jarige leeftijd heeft 65% van de
kinderen van ouders met een depressie
en/of angststoornis, zelf een depressie
en/of angststoornis (gehad).

Op 10-jarige leeftijd hebben KOPP/KVOkinderen meestal nog geen zichtbare
problemen. Deze kinderen lopen echter wel
een verhoogd risico op problemen later in
hun leven.
Preventieve ondersteuning is daarom van
groot belang!

Mijn moeder was depressief en ik heb geen
jeugd gehad. Toen ik zelf moeder werd, ben
ik ingestort. Nu zie ik dat mijn dochter ook
problemen krijgt.

"

Waarom het Buitenshuis-project?
1

De huidige hulp na melding leidt niet tot duurzaam welbevinden van het kind.

2

De Buitenshuis-aanpak voorkomt onnodige medicalisering.

3

Versterkt samenwerking volwassenen-GGZ, Veilig Thuis en Gemeente.

4

Kost minder dan andere hulproutes voor deze situaties.

5

Na twee jaar inzicht in het resultaat! (begeleidend onderzoek).

Meer weten?
www.koppkvo.nl
Richtlijn KOPP voor de jeugdhulp en
jeugdbescherming
rzanden@trimbos.nl of
h.diderich@kindcheck-ggz.nl
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