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1 Situering 

Diagnostiek 

Binnen de hulpverlening wordt men steeds vaker geconfronteerd met een groep jongeren op wiens 

hulpvraag onvoldoende antwoord gegeven kan worden door de hulpverlening. Het gaat over jongeren 

met onder andere extreme gedragsproblemen, agressie, internaliserende problemen, vaak in combinatie 

met verstandelijke beperking, psychiatrische problemen en een ontoereikende gezinscontext. De 

continuïteit van de hulpverleningstrajecten wordt vaak belemmerd door gebrekkige toegankelijkheid van 

gepaste diagnostiek en zorg. Eén van de conclusies van de verbeternota ‘geblokkeerde 

ontwikkelingstrajecten bij jongeren beheersen, voorkomen interveniëren’ (1), was dat de afwezigheid van 

kwaliteitsvolle diagnostiek een belangrijk pijnpunt is. Onderzoek naar de toegankelijkheid van 

multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen (2) bevestigt dat de 

toegankelijkheid van diagnostiek onvoldoende is. Er is een gebrek aan capaciteit, er is behoefte aan meer 

gelijkmatige regionale spreiding van kennis, expertise en capaciteit en er wordt aanbevolen te streven 

naar beter georganiseerde samenwerking om de beschikbare capaciteit efficiënter in te zetten. Het 

landschap van voorzieningen die diagnostiek aanbieden is immers heterogeen. Organisaties doen aan en 

werken met diagnostiek vanuit uiteenlopende organisatiedoelstellingen en gewoonten, met 

uiteenlopende samenstelling van teams en vanuit verschillende werkpraktijken. De toegang tot het 

diagnostisch aanbod, de aard van de diagnostiek en de doelgroep (leeftijd en pathologie) verschilt tussen 

de organisaties en is niet op elkaar afgestemd, noch tussen organisaties van hetzelfde type als van 

verschillende types. Het ontbreekt organisaties en professionals aan een eenduidige visie op het concept 

diagnostiek en hoe deze concreet ingevuld moet worden. Het ontbreekt evenzeer aan een gedeelde 

interorganisatorische visie op kwaliteitsvolle diagnostiek en hoe de integratie van activiteiten vorm kan 

krijgen. Beleidsoriëntaties en regelgeving voor de verschillende types organisaties zijn historisch 

versnipperd ontwikkeld, wat een impact heeft op de manier van (samen)werken. Er is nood aan een meer 

gedeeld beleidskader, opgezet vanuit een samenwerkingslogica. De grootste gekende drempel om 

interorganisatorisch samen te werken is het gebrek aan wederzijds vertrouwen in de kwaliteit van de 

geleverde diagnostiek, wat versterkt wordt door onvoldoende wederzijdse detailkennis over de wijze 

waarop gewerkt wordt en het ontbreken van een gedeeld referentiekader vanuit de betrokken overheden. 

Ondersteuning gedurende wachtperiodes 

In voorgaand onderzoek werd het belang van opvolging en ondersteuning tijdens wachtperiodes 

benadrukt, ter preventie van uitval, het vermijden van crisissituaties en het toenemen van de 

problematiek. Dit werd in de aanbevelingen vertaald naar het concept ‘brugzorg’, als tijdelijke 

ondersteuning tijdens de wachtperiode. Ten gevolge van de COVID 19-pandemie (voorjaar 2020 tot op 

heden) en de gehele lock-down die naar aanleiding hiervan uitgeroepen werd (maart – mei 2020) met 

nadien graduele heropstart van de activiteiten, kende het toegankelijkheidsprobleem van de diagnostiek 

in Vlaanderen een groei, met directe impact op het zorg- en ondersteuningstraject van kinderen en 

jongeren. Daarom besliste de Vlaamse Overheid in 2021 om versneld maar tijdelijk (gedurende één jaar) 

en experimenteel het concept brugzorg te ontwikkelen en te implementeren.   
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2 Doelstellingen 

De doelstelling van dit beleidsondersteunend onderzoek is tweeledig.  

Een eerste doelstelling is het wetenschappelijk onderbouwen van een organisatiemodel voor diagnostiek 

(een systeemontwerp) voor kinderen en jongeren in Vlaanderen met het oog op verhoogde 

toegankelijkheid en een kwaliteitsvol aanbod van diagnostiek, uitgaande van de bestaande voorzieningen 

in het veld.  

De tweede doelstelling is het ontwerpen van een organisatiemodel van kwaliteitsvolle brugzorg dat 

uitgaat van verhoogde samenwerking en afstemming tussen partners die diagnostiek aanbieden, voor die 

kinderen bij wie diagnostiek op korte termijn noodzakelijk is voor de continuering van het (onderbroken) 

zorgtraject. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een conceptueel model van brugzorg dat rekening 

houdt met noden en behoeften van kinderen en jongeren in verschillende levensdomeinen, met als doel 

te kunnen toewerken naar een model van cliëntgerichte zorg (en niet een aanbodsgestuurde benadering).  
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3 Inzichten uit de literatuur 

Voorliggend onderzoek bouwt verder op eerder verricht onderzoek naar de toegankelijkheid van 

multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen (2). Voor de theoretische 

concepten wordt dan ook verwezen naar de literatuurstudie uit voorgaand onderzoek. 

3.1 Diagnostiek  

Ondersteund door de literatuur (3–9) en grijze literatuur (10,11) wordt binnen dit onderzoek het concept 

diagnostiek als volgt ingevuld. 

Diagnostiek is het systematisch verzamelen en ordenen van informatie, testgegevens en 

observaties aangaande het functioneren van het kind, met als mogelijke doelstellingen 

· het classificeren van een ziekte, stoornis of syndroom 

· het inventariseren van symptomen, hun aard en hun graad  

· het inventariseren van de noden gerelateerd aan de stoornis  

· de indicatiestelling van de nodige zorg en ondersteuning 

· het creëren van toegang tot specifieke revalidatie- of zorgprogramma’s en/of 

zorgvoorzieningen 

· het creëren van toegang tot ondersteunende financieringssystemen  

 

In de loop van het traject van het kind kan de doelstelling van de diagnostiek variëren, maar het systematisch 

verzamelen en ordenen van informatie, testgegevens en observaties aangaande het kind, is steeds aanwezig 

binnen het diagnostisch proces. 

 

3.2 Diagnostiek en zorgtrajecten 

Kinderen en jongeren met een specifieke ondersteuningsnood doorlopen een zorgtraject. Op 

verschillende tijdstippen (gebeurtenissen) binnen dit traject hebben deze kinderen nood aan diagnostiek. 

Aan de vraag naar diagnostiek gaat in de meeste gevallen een (aantal) fase(n) vooraf, zoals de detectie 

van problemen en signalisatie ervan aan betrokkenen. De doelstelling van de diagnostiek kan, afhankelijk 

van het moment in het traject, variëren en kan gekoppeld worden aan de erop volgende fase van zorg en 

ondersteuning. Het zorgtraject van kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood is schematisch 

weergegeven in figuur 1 (12). Het zorgtraject van kinderen kent geen lineair verloop, maar verloopt 

iteratief: diagnostiek is een proces met een repetitieve acties en gebeurtenissen die kunnen variëren op 

vlak van inhoud, doelstellingen en verwachte output. Er is tevens een grote verwevenheid tussen 

diagnostiek enerzijds en zorg en ondersteuning anderzijds. 
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Figuur 1.  Zorgtraject van kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden 

 

 

 

 

3.3 Interorganisatorische samenwerking 

Meerdere actoren en organisaties zijn betrokken bij het zorgtraject van kinderen en jongeren. Specifiek 

voor diagnostiek, hebben verschillende soorten organisaties een specifiek aanbod. De verschillen en 

overeenkomsten in de aard van het aanbod zal mee bepalen waar mogelijkheden liggen om af te stemmen 

en samen te werken. Interorganisatorische samenwerking is echter niet vanzelfsprekend en wordt 

belemmerd of gefaciliteerd door interne en externe factoren. Figuur 2 omvat factoren die potentieel een 

invloed hebben op interorganisatorische samenwerking (13,14). 
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Figuur 2.  Beïnvloedende factoren voor interorganisatorische samenwerking 

 

 

3.4 Organisaties die gesubsidieerde diagnostiek aanbieden in 

Vlaanderen 

Dit onderzoek focust op door de overheid erkende en gesubsidieerde organisaties die diagnostiek voor 

kinderen en jongeren aanbieden in Vlaanderen. Hoewel de private sector ook een belangrijke rol speelt 

binnen dit aanbod, werd deze niet meegenomen in de dataverzameling. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de in dit onderzoek geïncludeerde organisatie en hun respectievelijke 

courant gebruikte afkorting. 

Tabel 1. Soorten organisaties die gesubsidieerde diagnostiek voor kinderen en jongeren 

aanbieden in Vlaanderen. 

Centra voor Ontwikkelingsstoornissen COS 

Centra voor Ambulante Revalidatie CAR 

Referentiecentra voor Autisme RCA 

Centra Geestelijke Gezondheidszorg CGG 

Poliklinische diensten Kinderpsychiatrie K-diensten 

Centra voor Leerlingenbegeleiding CLB 

Onthaal-, oriëntatie en observatiecentra OOOC 

Observatie- en behandelcentra OBC 

Multifunctionele centra MFC 

•regelgeving, regionale spreiding van voorzieningen, structuur van de samenwerking, 
gemeenschappelijke basis van de samenwerking (taalgebruik, belangen, wederzijdse kennis van 
de organisatie), organisatiecultuur, flexibileit en adaptatievermogen van processen, bronnen van 
de organisaties (financiering, werkprocessen, materiaal en infrastructuur, personeelskader,...)

organisatiegebonden factoren

•ervaring in interorganisatorische samenwerking, professionele competenties van de 
medewerkers, betrokkenheid bij de samenwerking 

persoonsgebonden factoren

•concurrentie, competitiviteit, belangen, specialisatie en expertise van de organisaties, rollen en 
verantwoordelijkheden, interorganisatorische afhankelijkheid, verwachtingen ten aanzien van 
elkaar

relationele factoren

•vertrouwen, communicatie, coördinatie

instrumenten voor interorganisatorische samenwerking
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4 Methodologie 

4.1 Dataverzameling 

Literatuuronderzoek en documenten- en website-analyse 

Er werd verder gewerkt op inzichten uit de literatuur vergaard in voorgaand onderzoek naar de 

toegankelijkheid van multidisciplinaire diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen in Vlaanderen (2), meer 

specifiek inzichten met betrekking tot de thema’s diagnostiek, diagnostische- en zorgtrajecten en 

interorganisatorische samenwerking.  

Aanvullend werd een documenten- en website-onderzoek gedaan om door de overheid erkende, 

gereguleerde en gesubsidieerde organisaties met als (deel)opdracht het aanbieden van multidisciplinaire 

diagnostiek voor kinderen en jongeren in Vlaanderen, in kaart te brengen.     

Focusgroepen 

In een tweede fase werden focusgroepen georganiseerd met participanten uit de verschillende types 

organisaties die diagnostiek in Vlaanderen aanbieden. De focusgroepen zijn per type organisatie 

georganiseerd (homogeen per type samengesteld) om verdiepend in te kunnen gaan op de voorgelegde 

thema’s en deze maximaal te doorgronden.  

De geïncludeerde organisaties zijn de centra voor ontwikkelingsstoornissen, centra voor ambulante 

revalidatie, referentiecentra autisme, de ambulante kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten, de centra 

voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor leerlingenbegeleiding, de onthaal-, observatie- en 

oriëntatiecentra, de observatie- en behandelcentra en de multifunctionele centra.  

Om maximale informatie te kunnen verzamelen omtrent de visie op diagnostiek, de huidige 

samenwerkingsvormen binnen het diagnostisch proces en de organisatie van brugzorg, werd geopteerd 

om verantwoordelijken (directies, coördinatoren, artsen of afgevaardigden van de organisaties met 

kennis van het beleid binnen de organisatie) voor de focusgroepen uit te nodigen. 

Ter voorbereiding van deze focusgroepen werd een generieke topiclijst opgesteld (bijlage 1) met vragen 

aangaande de thema’s (1) visie op diagnostiek en behoeftebepaling, (2) visie op samenwerking en (3) 

brugzorg. Tijdens de focusgroepen werd ondersteunend aan de discussie, een powerpoint voorstelling 

met daarop een inleiding en de te bespreken thema’s, gebruikt.  

Omwille van de door de overheid getroffen maatregelen ter beperking van sociale contacten omwille van 

de COVID 19-pandemie, werden de focusgroepen online georganiseerd. De focusgroep met de OOOC 

vond fysiek plaats. Door beperkte participatie vanuit de MFC’s, werd aanvullend e-mail verzonden naar 

de MFC’s met daarin 3 vragen met betrekking tot diagnostiek (bijlage 2).     

De focusgroepen werden georganiseerd in de periode juni – september 2021. 

De focusgroepen werden geregistreerd in een audiofile.  
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Labodagen 

Het Agentschap Opgroeien organiseerde tijdens dit onderzoekstraject twee labodagen in aanwezigheid 

van stakeholders uit het diagnostisch veld in Vlaanderen, met afgevaardigden van de aanbieders, uit de 

onderzoekswereld en uit het beleid. Aan de labodagen participeerden mensen van de overheid 

(Agentschap Opgroeien, departement WVG), de koepels (Vlaams Welzijnsverbond) en het veld (COS, CLB, 

OOOC, OBC, Prodia, Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek). Op de labodagen was de sector GGZ in mindere 

mate vertegenwoordigd. De labodagen vonden plaats onder de vorm van een fysieke bijeenkomst op 11 

september ’20 en 22 september’21. 

Hoewel de labodagen niet in functie van het onderzoek georganiseerd werden, werden er voor dit 

onderzoek relevante thema’s besproken. De agenda van de 2e labodag werd in samenwerking met de 

onderzoekers opgesteld. De input gegeven door de experten op de labodagen, werd eveneens 

meegenomen in dit rapport.  

 

4.2 Data-analyse 

Focusgroepen 

De data uit de focusgroepen werd thematisch geanalyseerd op basis van de nota’s en het beluisteren van 

audiofiles. De thematische analyse gebeurde in een proces van data- en onderzoekerstriangulatie. 

Schriftelijke bevraging 

De respons op de schriftelijke bevraging van de MFC’s werd geklasseerd volgens dezelfde thema’s als die 

gehanteerd voor de analyse van de focusgroepen.     

Labodagen 

De input gegeven door experten op de labodagen werd thematisch geanalyseerd op basis van gemaakte 

notities en verslaggeving op deze labodagen.  

Focus op de rode draad 

Met het oog op de beleidsdoelstellingen van het onderzoek, werd er bij de analyse en rapportering van 

de resultaten meer gefocust op de gemeenschappelijke delers met relevante nuances dan op alle 

individuele reflecties van de deelnemers. Deze keuze om op die manier te rapporteren is gemaakt in 

overleg met de stuurgroep. 
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4.3 Toetsing van de resultaten 

De resultaten en voortgang van dit onderzoek werd periodiek voorgelegd aan een stuurgroep, 

samengesteld uit afgevaardigden uit de overheid (Agentschap Opgroeien, Agentschap Zorg & Gezondheid, 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).  
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5 Resultaten 

In dit deel rapporteren we op hoofdlijnen de gemeenschappelijke tendensen uit de focusgroepen, met de 

meest relevante nuances die gemaakt zijn waar nodig.  

5.1 Respons 

Er werden 9 focusgroepen per type organisatie georganiseerd. Tabel 2 geeft het aantal participanten aan 

de focusgroepen weer. 

Type centrum Aantal participanten 

Centra voor Ontwikkelingsstoornissen 6 

Centra voor Ambulante Revalidatie 6 

Referentiecentra voor Autisme 4 

Centra voor Leerlingenbegeleiding 5 

Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg  4 

K-diensten 12 

Onthaal- observatie- en oriëntatiecentra 13 

Observatie- en behandelcentra 8 

Multifunctionele centra 6 

TOTAAL 64 

 Tabel 2. Participanten focusgroepen  

 

5.2 Diagnostiek: visie en taal 

Taal 

In het diagnostisch veld heerst een gedifferentieerd taalgebruik met betrekking tot diagnostiek. Men 

spreekt in het algemeen over diagnostiek, beeldvorming en zorgbepaling. Binnen deze hoofdbegrippen, 

wordt nog andere terminologie gebruikt. Onderstaand overzicht geeft weer welke terminologie gebruikt 

wordt door de experten in de focusgroepen.  

 Diagnostiek  

 Categoriserende diagnostiek  

 Classificeren – labelen  

 Handelingsgerichte diagnostiek  

 Medische diagnostiek  

 Procesdiagnostiek 

 Klinische diagnostiek  
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 Diagnosestelling 

 Basisdiagnostiek 

 Testdiagnostiek 

 Beschrijvende diagnostiek  

 Contextdiagnostiek  

 Beeldvorming  

 Medische beeldvorming  

 Ruime beeldvorming  

 Zorgbepaling  

 Behoeftebepaling  

 Probleemsamenhang  

De gehanteerde terminologie hangt sterk af van het type organisatie en activiteit. “Beeldvorming” wordt 

meer gehanteerd in relatie tot gedrags- en sociaal-emotionele problemen, “diagnostiek” eerder in een 

medische of psychologische context. Diagnostiek wordt soms omschreven als onderdeel van een bredere 

beeldvorming. 

“Als CLB’er hebben we geleerd om diagnostiek breder te bekijken; Als ik op school diagnostiek zeg 

dan denken ze dat ik een IQ ga afnemen of een vragenlijst ga doen. Dus bij CLB-medewerkers is 

dit een andere mindset dan bij niet-CLB’ers binnen onderwijs, zoals leerkrachten, leerlingen, 

ouders. Voor hen heeft het wel een classificerende connotatie.” (participant CLB) 

“Diagnostiek is een taak van het CGG, het is een term die heel veel valt, maar er wordt niet steeds 

zelfde mee bedoeld.” (participant CGG) 

“Moeilijk om te weten waarover we spreken binnen een ‘traject’. Er is vaak verwarring rond 

diagnostiek en testdiagnostiek.” (participant CGG) 

“Diagnostiek is onderdeel van ruimere beeldvorming, maar het is wel onlosmakelijk aan elkaar 

verbonden.” (participant MFC) 

Diagnostiek is een ruim begrip, met verschillende betekenissen en interpretaties.  

 “Diagnostiek omvat niet enkel classificerend, maar ook beschrijvend en handelingsgericht is nodig 

om evidence based te werken en om een gemeenschappelijke taal te hebben met mensen die over 

dezelfde kinderen spreken.” (participant RCA)  

“Taal binnen diagnostiek heeft ook te maken met expertise en vaardigheden.” (participant OBC) 
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“Diagnostiek is eigenlijk integratieve beeldvorming, het doel is iemand grondig te leren kennen, 

elk vanuit zijn expertise.” (participant labodag) 

“Au fond is er met dat woord helemaal niets mis, en ook niet hoe we dit invullen. Ook weten dat 

anderen dit anders invullen als je ervanuit gaat dat het een doorgronden is van een vraagstelling 

en wie voor jou staat. We worden geconfronteerd met vaststelling dat diagnostiek via het 

sociologisch construct verengd wordt, zeker als het gaat over kinderpsychiatrie een negatieve 

connotatie krijgt door de blik van critici maatschappij en andere sectoren. Als we het sociologisch 

construct terug verbreden, dan is er geen probleem.” (participant K-diensten) 

Men is het erover eens dat er, in het belang van interorganisatorische samenwerking, nood is aan een 

gedeelde taal binnen het diagnostisch veld. Dit betekent echter niet dat er geen verschillen in taalgebruik 

mogen zijn, maar dat er begrip moet zijn van elkaars taalgebruik, men moet elkaars taal begrijpen. 

“Taal is een identiteit. Taal mag variëren, maar men moet elkaar verstaan” (participant labodag). 

“Het is ook een belangrijke opdracht naar de cliënt toe, dat deze ook dezelfde taal begrijpt” 

(participant labodag)  

 

Het taalgebruik met betrekking tot diagnostiek binnen en tussen organisaties verschilt. Er is nood aan een 

gedeeld taalgebruik. Dit betekent geen noodzakelijke evolutie naar één gemeenschappelijke taal, maar 

wel het begrijpen van elkaars taal en weten van elkaar wat onder het begrip valt.  

 

Visie op diagnostiek 

Uit de focusgroepen komen een aantal belangrijke principes naar voor met betrekking tot diagnostiek. 

 Diagnostiek gebeurt vanuit een brede visie en houdt rekening met de context van het kind en het 

gezin.  

 

“Beeldvorming is wat je doet met ouders in gesprekken, wat is er aan de hand, wanneer is het 

begonnen, met andere relevante contextfactoren (voorziening, CLB, de school…) dit kan uitgebreid 

worden met testdiagnostiek.” (participant CGG) 

 

“Kinderpsychiatrie wordt regelmatig geassocieerd met categoriale diagnostiek en wij doen altijd 

moeite om dit te weerleggen. Voor ons kadert de DSM, de DSM 4 …. We ijveren om die assen mee 

te nemen, ook dus de functiedomeinen en het handelingsgerichte. Contextdiagnostiek is dan as 4, 

dit mis ik vaak. Vaak is diagnostiek te individugericht.” (participant K-diensten) 

 

“Voor mij start alles met beeldvorming; Als ik vergelijk met CAR is testdiagnostiek de start en 

daarna wordt bepaald wat er therapeutisch nodig is. Voor ons CGG is dat niet zo lineair. Er wordt 
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een vraag gesteld, we brengen in kaart wat er aan de hand is, een intake proces. Is er een match, 

kunnen we aan de slag?” (particpant CGG) 

 

“Ruime beeldvorming op verschillende functioneringsdomeinen. Dit is een continu proces.” 

(participant MFC) 

 

“Voor de start al hypotheses in kaart gebracht, dit proberen we uit te werken vanuit verschillende 

disciplines in termen van DSM en sociaal emotionele ontwikkeling. Heel ruim en heel breed 

bekeken, vanuit leefgroep, school, gezinsdiagnostiek, … geeft een veel genuanceerde kijk.” 

(particpant OBC) 

 

“We kijken welke multfactoriele zaken meespelen en dan kijken we welke behoeften mensen 

hebben. Dat is integratieve beeldvorming.” (participant OOOC) 

 

 Diagnostiek is een proces.  

 

“Wij gaan vaak procesdiagnostiek gebruiken. We associëren ons met de breedte van al die zaken 

(functioneringsgebieden) en vaak in een proces..”  (participant K-diensten) 

 

“Je kan niet eerst diagnostiek doen en dan een kind in begeleiding sturen. Een beeldvorming is een 

continu proces.” (particpant MFC) 

 

“Diagnostiek is niet statisch, kids evalueren in positieve en negatieve zin. Het is dus heel belangrijk 

dat je in de loop van de tijd nog veel met beeldvorming bezig bent. Het is jammer dat er te vaak 

vanuit gegaan wordt dat eenmaal iemand een diagnose heeft, deze blijvend is” (particpant MFC) 

 

“Diagnostiek is inderdaad niet steeds af, het evolueert doorheen behandeling, heen en weer om 

uit te proberen en scherp te stellen.” (particpant OBC) 

  

“Diagnostiek is een evolutief proces, kinderen evolueren doorheen de tijd” (particpant K-diensten) 

 

“Symptomatologie is instabiel, dat fluctueert heel de tijd in de tijd waar een kind zich bevindt op 

dat continuüm. En daar moeten we leren mee werken, sommige diagnoses zijn stabiel dus dat 

moeten we ook durven zeggen. Er zijn er ook veel die beschouwd worden als stabiel maar het niet 

zijn.” (particpant K-diensten) 

 

“Diagnostiek is een traject, ook al is er eerder diagnostiek gedaan; we moeten toch via 

multidisciplinair overleg en zorgoverleg het kind blijven opvolgen. Bij nieuwe vragen kunnen we 

opnieuw zoeken naar nieuwe behoeften.” (particpant CLB) 

 

 

 Diagnostiek is een activiteit verweven in een traject van zorg en ondersteuning. 
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“Diagnostiek moet gebeuren wanneer het nodig is, het mag niet op zich staan.” (participant CAR) 

 

“Diagnostiek is essentieel. Een aanmelding heeft steeds behandelingsvraag of trajectvraag, en 

diagnostiek komt in het traject.” (participant CGG) 

 

“Diagnostiek en behandeling is altijd wel verweven. We kunnen dit niet in fases opdelen, maar dat 

tijd is wel iets specifiek. Niet op korte tijd een label hangen.” (particpant OBC) 

 

 Diagnostiek moet zinvol en doelgericht zijn, de outcome van diagnostiek moet ingezet worden in 

het traject van het kind/de jongere. 

 

“Diagnose is nodig om de juiste begeleiding te geven, ander improviseer je gaandeweg.” 

(participant MFC) 

 

“Handelingsgerichte diagnostiek is een pleonasme in alle takken van diagnostiek. Diagnostiek 

dient altijd handelingsgericht te zijn. Zeker in medische sectoren moet dit een evidentie zijn.” 

(participant K-diensten) 

 

 Diagnostiek is essentieel voor het traject, maar een label mag geen voorwaarde zijn voor toegang 

tot zorg en ondersteuning.  

“Diagnose geeft recht op zorg. Nogal gemedicaliseerd. Omdat je een label hebt en depressief zijt 

kunnen we u helpen. Maar als je zegt ik voel me niet goed, dan kunnen we niets doen als 

maatschappij want ge zaagt.” (participant CGG) 

“Soms geven labels toegang, soms sluiten ze toegang uit. Label mag niet enkel bepalen of ze recht 

hebben op ondersteuning voor de behoeften.” (participant RCA) 

“Koppeling van diagnostiek aan zorg en financiering vind ik nefast voor zorg en de manier waarop 

iedereen ernaar kijkt omwille van zeer verschillende graden van ernst, het proces van diagnostiek, 

ook is er toch nog veel afhankelijk van de input die ouders en kind zelf geven en dit is subjectiviteit.” 

(participant K-diensten) 

“We moeten normaliseren. Ook zonder diagnose moeten ze ondersteuning kunnen krijgen. Een 

label mag geen voorwaarde meer zijn voor ondersteuning” (participant labodag) 

“Labels bestaan en hebben zin, maar het gebruik van labels moet herbekeken worden” (participant 

labodag) 

 Binnen het verweven diagnostisch- en zorgtraject, moet voldoende aandacht besteed worden aan 

de continuïteit van het traject.  
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“Continuïteit van zorg is het stokpaard, is dit dan vlot doorverwijzen? Dit is niet continuïteit he, dit 

is altijd opnieuw mijn verhaal vertellen… er is een grote vraag wie moet deze rode draad 

vasthouden?” (participant CGG) 

 

“Als alles op elkaar naadloos zou aansluiten kunnen we blijven gaan, maar allemaal echelons bij 

verschillende vragen en verschillende soorten zorg en wachtlijsten… dus dan zou een soort 

samenwerking wel beter zijn om bij gezinnen veel sneller die behoeftebepaling kunnen bieden.” 

(participant RCA) 

 

“Continuïteit van het traject is belangrijk zowel voor als na diagnostiek” (participant labodag) 

 

“Er moet nagedacht worden over de continuïteit binnen een traject. Een trajectbegeleider die 

aanstuurt en de nodige expertise erbij haalt, is een mogelijkheid. Of een coördinator die aanstuurt, 

of op basis van casuïstiek, kind per kind bekijken wie aanstuurt.” (participant labodag) 

 

“De outcome van diagnostiek moet afdwingbaar zijn.” (participant labodag) 

 

Diagnostiek is een traject, verweven met het zorg- en ondersteuningstraject van kinderen en jongeren. 

Het resultaat van diagnostiek moet ingezet worden in het vervolgtraject, maar het stellen van een 

categorische diagnose mag geen voorwaarde zijn voor de zorg en ondersteuning.  Binnen de lopende 

trajecten moet continuïteit zijn. 

 

Behoeftebepaling vs. diagnostiek 

Zorg en ondersteuning moet vertrekken vanuit diagnostiek en moet gebaseerd zijn op behoeftebepaling. 

Zowel diagnostiek als behoeftebepaling worden als belangrijk en noodzakelijk ervaren voor het traject 

van een kind/jongere. Beiden moeten naast elkaar bestaan en kennen een grote verwevenheid. 

“Diagnostiek is steeds een onderdeel van behoeftebepaling” (participant COS) 

“Je hebt zowel een beschrijving van de behoeften als diagnostiek nodig.” (participant OBC) 

“Medische diagnostiek kan helpen om iets verstaanbaar te maken, om een groepsnaam te creëren 

voor bepaalde noden. Ik kan me wel vinden in behoeftebepaling, kijken wat het betekent, een 

diagnose voor dit kind en wat is er dan nodig. Dit is dan de behoeftebepaling. Eenzelfde diagnose 

toont andere behoeften bij verschillende kinderen.” (participant COS) 

“Diagnostiek leidt tot behoeftebepaling. Behoeftebepaling is het doel van diagnostiek” 

(participant CLB) 

 “Behoeftebepaling is heel concreet gaan kijken ‘wat heeft het kind nu nodig’. Hierdoor kan je 

sneller aan de slag gaan met de noden en de vragen zonder de diagnose te weten. In verschillende 
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situaties is het ook interessant om te kijken ‘waar heeft dit mee te maken’, anders blijf je kort op 

de bal spelen en moet je steeds opnieuw bepalen wat het kind ‘nu’ nodig heeft. Een diagnose kan 

inzichten geven bijvoorbeeld op langere termijn waar de noden zullen liggen.” (participant COS) 

“Je hebt zowel een beschrijving van de behoeften als diagnostiek nodig.” (particpant OBC) 

Diagnostiek en behoeftebepaling zijn gebaseerd op verschillende methodieken.  

“Bij behoeftebepaling moet je op een moment wel kiezen op welke schalen en welke domeinen je 

dat dan wil doen. Behoeftebepaling is het uiteindelijke doel van alles.” (particpant RCA) 

Behoeftebepaling is dicht in de context zitten om te weten wat die nodig heeft. Op school heb je 

mensen nodig die er dichtbij staan. Bij diagnostiek niet steeds nodig. (particpant CLB) 

 “Behoeftebepaling kan vanuit meerdere visies. Een kind kan zelf zijn behoeften nog niet aangeven, 

maar ouders en leerkrachten wel, dit kan verschillen. Het is meer in gesprek gaan, wat ervaren de 

omgeving en de context, meer subjectief. Diagnostiek is meer strikt.  Het biedt ook een antwoord 

op de zorgvraag, maar meer op basis van bv. testafnames.” (participant COS) 

“Behoeftebepaling is afhankelijk van diegenen die het in kaart brengen, optimaal moet dit in 

overleg gebeuren tussen verschillende betrokkenen.” (participant COS) 

 “Er is een verschil tussen classificatie en behoeftebepaling, tussenin is er veel beschrijvende 

diagnostiek (…)  Het is allemaal zinvolle terminologie met eigen praktijk en eigen doelen.” 

(participant RCA) 

“Afhankelijk van de behoeftebepaling in de context, zou dit door mensen van deze context moeten 

gebeuren. Hoe meer je los staat van context, kan je makkelijker objectief naar diagnostiek kijken.” 

(participant CLB) 

 

Diagnostiek en behoeftebepaling staan naast elkaar, hebben een andere functie en betekenis en zijn 

beiden noodzakelijk voor het traject van het kind/de jongere. Diagnostiek is gebaseerd op objectieve 

criteria, behoeftebepaling varieert in functie van de visie van actoren en de context waarop gefocust 

wordt.   

 

 

5.3 Interorganisatorische samenwerking 

Interorganisatorische samenwerking binnen diagnostische trajecten, waarbij experten uit verschillende 

organisaties met aanvullende kennis en expertise samenwerken om het diagnostisch traject van het 

kind/de jongere optimaal en doelgericht te laten verlopen, werd ter discussie voorgelegd als mogelijk 

organisatiemodel. 
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“Er is nood aan verandering, er is nu een grote mismatch in het systeem. Kijk naar de COS’en, er is 

veel vraag en wachtlijsten, je kan er maar tot 3 jaar gaan maar er is maar een aanbod op 5 plekken” 

(participant labodag) 

“Soms worden kansen gemist worden u door de wachtlijsten. We mogen geen kansen missen door 

vast te houden aan een vast team.” (participant COS) 

“De organisatie moet herdacht worden vanuit de zorgtrajecten en niet vanuit de organisaties” 

(participant labodag) 

“Ook op overheidsniveau moet er afgestemd wat betreft intersectoraal samenwerken. Anders 

gaat dit regionaal niet mogelijk zijn.” (participant labodag) 

Om diagnostische trajecten te faciliteren, zijn de deelnemers overwegend positief over 

interorganisatorische samenwerking wanneer deze een meerwaarde voor de toegankelijkheid, 

continuïteit en efficiëntie van het traject betekent. Volgende activiteiten voor samenwerking zijn in de 

focusgroepen aan bod gekomen.  

 Het inzetten van de aangepaste competenties en expertise op een gepast moment voor een 

bepaalde doelstelling binnen het diagnostisch traject. 

“Als deze discipline meer competentie heeft, dan lijkt dit wel een goed idee” (participant COS) 

“Samenwerken wordt ook gedaan voor een taalanalyse bij andere moedertaal, maar gaat dus ook 

over kennis en expertise” (participant COS) 

“Voor mij is nood aan specialisatie het criterium, soms minder intensief maar wel bij heel complexe 

casussen.” (participant MFC) 

“Wij staan open om samen te werken wanneer we de expertise niet in huis hebben” (participant 

OOOC) 

“De gezinscontext in kaart brengen is een kiem voor samenwerking. Dit is niet onze grootste 

expertise, we kunnen tipje van de sluier oprichten maar dan is het wel goed om de andere spelers 

in het veld kennen. Omgekeerd ook, dat ze weten hoe wij rond het kind werken.” (participant COS) 

“Het is belangrijk elkaars expertise te kennen, maar ook de beperkingen kenbaar te maken” 

(participant labodag) 

 Het verhogen van de financiële toegankelijkheid van diagnostiek voor de cliënt. 

“Dit wordt soms al gedaan, dat we bv. aan CLB vragen om de kostprijs te drukken door al een 

intelligentie onderzoek te doen.” (participant COS) 

 Interorganisatorische coaching en delen van expertise. 
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“We missen veel expertise in CLB, we moeten vaak diagnostiek outsourcen. Vaak doen ze 

diagnostiek en sturen ze een verslag op. Wij maken dan de vertaling naar de concrete 

onderwijspraktijk. Ik zou het prachtig vinden moesten er zo een intervisies zijn.” (participant CLB)  

 

“Coaching door expertisecentra naar lokale organisaties, zeer nabij, kan deze organisaties 

ondersteunen om meer zelf te doen” (participant labodag) 

 

“Het delen van expertise in een netwerk kan ervoor zorgen dat kinderen niet op een wachtlijst 

geplaatst moeten worden” (participant labodag) 

 

 Verhogen van de geografische toegankelijkheid van expertise binnen het diagnostisch traject. 

 

“Er is ook de vervoersarmoede. Het is belangrijk elke expertise ook zo dicht mogelijk bij de cliënt 

te brengen” (participant labodag) 

Daarnaast worden over de focusgroepen heen ook belangrijke voorwaarden en werkingsprincipes 

benoemd om de samenwerking te organiseren en te faciliteren. Na analyse werden deze gecategoriseerd 

onder vier thema’s: (1) principes met betrekking tot de organisatie van het netwerk diagnostiek, (2) 

principes met betrekking tot de organisatie van diagnostische trajecten, (3) principes met betrekking tot 

interorganisatorische en intersectorale samenwerking en (4) verdere beleidsontwikkelingen op niveau 

van de netwerken en de overheid. De resultaten uit de verschillende focusgroepen zijn complementair 

aan elkaar, er werden geen contradicties blootgelegd.  

Principes m.b.t. de organisatie van het netwerk diagnostiek 

 Respecteren van de expertise, rol en de eigenheid van de organisaties. 

“Organisaties die expertise hebben met specifieke doelgroepen in hun waarde zetten en hen hun 

rol laten spelen.” (participant MFC) 

“Op netwerkoverleg en overlegtafels intersectoraal wordt onze expertise bevraagd in brede woord 

van diagnostiek om mee te helpen kijken.” (participant K-diensten) 

 Respecteren van de kennis en expertise van de individuele medewerkers en deze doelgericht 

inzetten in de samenwerking. 

 

“Een generalistische diagnosticus heeft een andere expertise dan deze die met specifieke 

doelgroepen werken” (participant MFC) 

 

“Het is belangrijk om elkaar als gelijkwaardige partner zien. Elkaars expertise durven vertrouwen. 

Samenwerken voorkomt veel dubbele zaken en expertise moeten we delen. Iedereen moet gezien 

worden als gedeelde volwaardige partner.” (participant CLB) 
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“Vertrouwen dat iedereen zijn expertise kan binnenbrengen is zo belangrijk, vanuit een gedeelde 

visie” (participant OOOC) 

 

 Voldoende flexibiliteit in het organisatiemodel inbouwen. 

 

“Niemand is vast in een bepaalde lijn. Wij zijn derde over autisme, OOOC eerstelijn bij autisme. 

Maar bij inschatten gezinscomplexiteit zijn OOOC tweede- of derdelijn. Een kind is altijd in zijn 

context en we hebben elkaar daarin nodig. Spelers noemen zich niet eerstelijn want zijn het ook 

niet op bepaalde gebieden, maar soms zijn ze het wel. Als het op één domein slechts fout loopt 

hoeft een kind niet in een derdelijns te komen.” (participant RCA) 

 

 Regionale spreiding van kennis en expertise. 

 

“Het niveau van specialisatie en de nabijheid speelt ook, factoren van afstand (tijd en verplaatsing) 

heeft ook impact op betrouwbaarheid van de testafname. Dat is anders bij medische diagnostiek. 

Geef organisaties de mogelijkheden om expertise uit te bouwen als ze in de regio niet aanwezig 

is.” (participant CAR) 

 

“Wanneer een nodige expertise niet aanwezig is in de regio, kan gekeken worden hoe deze in te 

vullen: ofwel vanuit het samenwerkingsverband, ofwel door de expertise in te roepen vanuit een 

andere regio” (participant labodag) 

Principes met betrekking tot de organisatie van diagnostische trajecten 

 Onmiddellijke oriëntering van het kind/de jongere naar het nodige expertiseniveau voor 

langdurige begeleiding in een systeem van stepped en matched care. 

 

“Kinderen moeten niet allemaal langs een gespecialiseerd centrum. Waar iedereen passeert in 

een hele brede eerstelijn kan men dan na de eerste aanvang van zoveel sessies doorgaan naar 

meer gespecialiseerde hulp. Nu zijn er heel veel diensten en factoren die elkaar opvolgen, bv. 

thuisbegeleiding die max 6 maanden met een kind mogen werken, daarna wordt gewoon een 

nieuwe dienst geopend en opnieuw 6 maanden exact hetzelfde gedaan. Dit is niet efficiënt voor 

de continuering van zorg wanneer diensten telkens moeten afronden en opstarten.” (participant 

CGG) 

 

“Soms moet je zorgen dat je in de eerste lijn tijdig genoeg de expertise consulteert. Soms zie je kids 

die veel te lang zijn blijven hangen in de eerste lijn. Er zijn er met blanco hulpverlening in de crisis 

waar we toch meteen redelijk ongerust zijn. Dat is wel belangrijk in stepped care dat dit niet te 

rigide is. Soms moet je zeggen dat alles vast zit, en meteen eerste lijn overslaan! Stepped en 

matched care moet naast elkaar bestaan.” (participant CGG) 

 

“Een gelaagdheid in expertise in het systeem. Maar niet getrapt maar complementair, en niet 

hiërarchisch maar op basis van expertise” (participant labodag) 
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“Samenwerken met verschillende organisaties binnen een netwerk, creëert de mogelijkheid om 

meer op maat te gaan werken. Er kan eerst gekeken worden welke expertise nodig is, en dan wie 

ze kan bieden.’ (participant labodag) 

 Expertise bijschakelen dichtbij het kind/de jongere.  

“Mensen met de hoogste deskundigheid moet je kunnen financieren om met lagere deskundigheid 

expertise kunnen delen. Op deze manier moet niet de cliënt naar de hoogste deskundigheid, maar 

wordt de deskundigheid met een lagere lijn voor een stuk gedeeld.”  (participant RCA) 

 

Principes met betrekking tot de organisatie van interorganisatorische en intersectorale samenwerking 

 Een gedeelde visie, gedeeld referentiekader voor samenwerkende organisaties.  

 

In het belang van de kwaliteit van de diagnostiek binnen alle aanbiedende organisaties, die een 

basis is van wederzijds vertrouwen waarop samenwerking gestoeld is, wordt het werken vanuit 

een gedeeld referentiemodel naar voor geschoven. Over alle focusgroepen heen, is unanimiteit 

dat de Algemene Intersectorale Richtlijn Diagnostiek ontwikkeld door het Kwaliteitscentrum 

Diagnostiek vzw, als instrument hiervoor ingezet kan worden. Voor implementatie, dienst deze 

wel nog geïnterpreteerd te worden volgens de eigenheid van de verschillende soorten 

organisaties. 

“Een kader voor visie en het handelingsgerichte deel kan wel ondersteunen” (participant MFC) 

“’Hoe zien we diagnostiek en wat is kwaliteitsvolle diagnostiek’ zijn ook barrières; Op dit moment 

is er een heel verschillende aanpak en kan dit zorgen tot discussie. Er moet een test afgenomen 

worden: welke test, hoe? Hier speelt de meerwaarde van een gedeelde professionalisering en kijk 

op diagnostiek om dat te kunnen doen” (participant CLB) 

“Er zou gewerkt kunnen worden met de intersectorale richtlijn diagnostiek, en dat iedereen 

hieraan vanuit de eigen expertise invulling aan geeft” (participant labodag) 

 Transparante communicatie met betrekking tot de wederzijdse verwachtingen. 

“Duidelijke afbakening van verwachtingen zijn nodig voor samenwerking. Afstemming is hier dan 

wel zeer nodig.” (participant COS) 

“Als er een kader aangereikt wordt over verwachtingen en als we elkaar goed kunnen 

aanspreken en afstemmen, kan dit het vertrouwen doen groeien of het wantrouwen 

wegnemen.” (participant COS) 

“Wij hebben nu de ervaring vaak dat wij veel info verzamelen daar een verslag van maken of 

proberen telefonisch te overleggen maar deze info niet steeds benut wordt. We werken vaak los 

van elkaar en hier wordt weinig rekening mee gehouden en we zijn niet betrokken bij de 
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besluitvorming. Vaak al gebeurt dat de diagnose die komt voor ons een beetje naast de kwestie 

is. Indien mogelijk wel nuttig om samen proces te doorlopen” (participant CLB) 

“Gedeelde verantwoordelijkheid vraagt afstemming en overleg. Nu is dit er weinig. Bij de ene 

werkt dit goed met vlotte trajecten, je kent ze ook al beter. We spreken elkaar niet goed aan.” 

(participant COS) 

“Een belangrijk aspect voor deze samenwerking is dat je elkaar kent en dat je met collega’s aan 

de tafel zit. Je maakt eigenlijk afspraken om diagnostiek te kunnen doen. Door dit te doen 

kunnen we de wachtlijst verkleinen, anders waren die kids toch naar hier te komen. Elkaars 

kennen, kunnen en verwachtingen weten.” (participant COS)  

 

 Gedeelde besluitvorming in het diagnostisch proces binnen de samenwerking. 

 

“Doorgedreven samenwerking zou zeker een voordeel kunnen zijn, met verschillende diensten. 

Maar voorwaarde voor mij is wel dat je samen een besluitvorming kan doen.” (participant CLB) 

 

 Duidelijkheid omtrent de eindverantwoordelijkheid binnen de interorganisatorische 

samenwerking en netwerken. 

 

“Iemand moet wel de trekkende rol nemen om de casus uit te stippelen en bepalen wie de 

eindconclusies moeten doen.” (participant COS) 

 

“Wie gaat daar mee verder met al deze expertise, wie maakt deze integratie? Je kan dit doen met 

de partners, maar wat dan met het plan dat je maakt? Gedeelde verantwoordelijkheid is mooi, 

maar iemand moet het doen.” (participant OOOC) 

 

“Wat als het niet loopt? Wie spreek je dan aan? Netwerken vanuit gedeelde verantwoordelijkheid 

of individuele organisaties? Netwerken moeten zichzelf corrigeren.” (participant labodag) 

 

 Samenwerking met de privésector 

 

Naast samenwerken met organisaties uit de gesubsidieerde sector, wordt op vandaag ook al veel 

samengewerkt met professionals of multidisciplinaire praktijken uit de privésector. Dit kan het 

traject versnellen, maar is niet voor elk kind/jongere financieel haalbaar. 

“Ambulante praktijken die zich toespitsen op diagnostiek, dan ook heel snel inspringen maar is 

financieel niet voor elke context haalbaar. Ze worden wel vaker ingeschakeld voor het 

overbruggen van de wachttijd voor opname, zodat ze daar al een trajecten hebben gedaan.” 

(participant K-diensten) 

Binnen deze samenwerking is het afstemmen van verwachtingen en de gebruikte methodieken 

belangrijk voor de kwaliteit van de samenwerking.  
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“Wij werken ook samen met groepspraktijken, als die doen wat we verwachten. Anders wordt er 

gezegd, beter niet naar die praktijk.” (participant K-diensten) 

 “Nu gaat het enkel over gesubsidieerde organisaties, we doen ook activiteiten met RIZIV 

gebonden professionals. Vooral als je ze goed kent en je weet wat ze waard zijn, ga je ze gebruiken. 

Je probeert ze op te leiden. Dus naast gesubsidieerde ook privéveld dat belangrijk is.” (participant 

COS) 

Vanuit de OOOC en OBC wordt aangegeven dat privéaanbieders soms ook deel uitmaken van het 

team en deelnemen aan teamoverleg.  

“Wij hebben kinderpsychiaters die op prestaties werken, maar zij zijn gewoon deel van de 

organisatie. Die doen niet 1 uurtje met de kids en vertrekken dan weer, neen die zijn mee in onze 

visieopbouw, ondersteunen teams, ze zitten verweven.” (participant OBC) 

“Bij ons is er ook een structurele samenwerking met een psychiater die een consult doet iedere 

week en aansluit op teamvergadering” (participant OOOC) 

 

M.b.t. verdere beleidsontwikkelingen op niveau van de netwerken en de overheid 

 Het belang van opvolging en monitoring in functie van het verdere beleid 

 

“Er moet een systeem voorzien worden voor procesmatige monitoring van de netwerken, voor de 

opvolging ervan, maar ook voor verdere beleidsvoering.” (participant labodag) 

 

“En daarbij ook kaders op basis van prevalentie, expertise, outcome-measurement en 

procesevaluatie.” (participant labodag) 

 

 Gegevensdeling 

 

“Natuurlijk moet er ook nagedacht worden over het mogelijk maken van gegevensdeling, want 

dat is een voorwaarde voor interorganisatorische samenwerking.” (participant labodag) 
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Interorganisatorisch en intersectoraal samenwerken binnen netwerken is een strategie om de 

toegankelijk van diagnostiek in Vlaanderen te vergroten. Samenwerken vertrekt niet vanuit de logica van 

organisaties, maar is ingebed in de fasen van trajecten van kinderen en jongeren.  

Interorganisatorische samenwerking zet in op: 

- Het inzetten van de vereiste competenties en expertise binnen het diagnostisch traject 

- Het verhogen van de financiële toegankelijkheid van diagnostiek voor de cliënt 

- Interorganisatorische coaching en deling van expertise 

- de vereiste expertise binnen het diagnostisch traject geografisch dichterbij brengen 

Volgende principes liggen aan de basis van samenwerking en netwerkvorming: 

M.b.t. organisatie van het netwerk diagnostiek: 

- Respecteren van de expertise, rol en de eigenheid van de organisaties 

- Respecteren van de kennis en expertise van de individuele medewerkers en deze doelgericht inzetten 

in de samenwerking binnen het netwerk 

- Regionale spreiding van kennis en expertise 

- Voldoende flexibiliteit in het organisatiemodel inbouwen 

M.b.t. de organisatie van diagnostische trajecten: 

- Expertise bijschakelen dichtbij het kind/de jongere  

- Onmiddellijke oriëntering van het kind/de jongere naar het nodige expertiseniveau voor langdurige 

begeleiding in een systeem van stepped en matched care 

M.b.t. de organisatie van interorganisatorische en intersectorale samenwerking: 

- Een gedeelde visie, gedeeld referentiekader voor samenwerkende organisaties 

- Transparante communicatie met betrekking tot de wederzijdse verwachtingen 

- Gedeelde besluitvorming in het diagnostisch proces binnen de samenwerking 

- Duidelijkheid omtrent de eindverantwoordelijkheid binnen de interorganisatorische samenwerking 

en netwerken. 

- Ook samenwerking met privéinitiatieven of monodisciplinaire privépraktijken kan ingezet worden om 

diagnostische trajecten te faciliteren. Hierbij moet aandacht besteed worden aan de financiële 

toegankelijkheid voor de cliënt en het wederzijds afstemmen van verwachting en gebruikte 

methodieken, in het belang van de kwaliteit van diagnostiek. 
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M.b.t. verdere beleidsontwikkelingen op niveau van de netwerken en de overheid:  

- Gegevensdeling  

- Het belang van opvolging en monitoring in functie van het verdere beleid 

 

5.4 Ondersteuning tijdens wachtperiodes  

Het concept brugzorg werd voorgelegd aan de participanten van de focusgroepen. De onderliggende 

doelstellingen en inzet van “brugzorg” werden in het algemeen als positief ervaren in een context met 

wachtlijsten en gebrek aan diagnostische capaciteit.  

“Vanuit die behoeften die er zijn kan je al heel wat in gang steken op het korte traject dat je nog 

maar liep. Dit zien we al mooi in die brugzorgtrajecten.” (participant COS)  

“Op een lager echelon mensen met voldoende expertise nodig om mensen al op weg te zetten. Op 

die manier kunnen organisaties in de vrije tijd ervoor zorgen dat het niet tot een escalatiekomt in 

het gezin.” (participant COS) 

“Brugzorgtrajecten geven op lange termijn winst door ze vroeger op bepaalde wachtlijsten te 

zetten. Het moet wel gecombineerd zijn met handelingsgerichte adviezen, zodat we al gericht 

kunnen helpen. De kracht van brugzorg zit in combinatie van de twee, maar begrijp dat hier 

bepaalde risico’s zijn.” (participant COS) 

“Ik denk dat dat wel handig is, bv. groepstherapie, vaardigheden leren aan ouders,..” (participant 

CGG) 

“Voor de geblokkeerde ontwikkelingstrajecten, er gaan veel middelen naar crisis, waardoor 

onvoldoende in preventie. Dit kan helpen.” (participant CGG) 

“Sommige kids zijn wel voortgeholpen met kortdurende ondersteuning. Dit is een minderheid, 

maar je ontlast het systeem wel wat.” (participant MFC)  

“Onze expertise vroeger inzetten kan je van volwaardige betekenis zijn, versnelde antwoorden kan 

je dan hebben, dan kan je sneller inzetten naar ankerfiguren in ruimte omgeving van cliënt; 

hierdoor ga je de toegang minder belasten. Nu vaak vragen omdat kind aan hun lot overgelaten 

worden. Ik zou het niet brugzorg noemen, maar preventief om expertise voor de poort in te zetten.” 

(participant OBC) 

“We doen dit in outreach. Ja, maar dat zijn zo kleine modules, en kost niet veel geld. Ik ben ervan 

overtuigd dat je een giga verschil kan maken.” (participant OBC) 

“Tijdens COVID doe je vanzelf brugzorg, bijvoorbeeld een online sessie of 5. Die hadden een 

fantastisch effect bij drie kwart van de gezinnen die we zagen. Hier botsen we weer op opleiding 
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en ervaring. Als we dit moeten transfereren naar eerste lijn, dan moet je weer opleiding en 

consulten organiseren. Maar ik denk dat dit wel haalbaar kan zijn.” (participant RCA) 

“Wij doen al vaak brugzorg in clb, we kijken wat we al kunnen we doen, zoals begeleiding 

opstarten” (participant CLB)  

“Ik ben een voorstander van brugzorg - wat is op dit moment de meest belangrijke hulpvraag, bv 

mijn kind praat niet – om dan alvast te starten met module logopedie en pas nadien diagnostiek.” 

(participant CAR) 

Er leeft wel bezorgdheid dat brugzorg niet mag opgezet worden als een apart “systeem” met minder 

kwalitatieve diagnostiek en zorg. Het risico wordt vermeld dat er ook voor brugzorg wachtlijsten zullen 

komen, waardoor het beoogde effect uitblijft.  

“Opnieuw wachtlijsten voor brugzorg!” (participant COS) 

Brugzorg wordt niet gezien als een volwaardig zorgsysteem en is geen oplossing voor de wachtlijsten voor 

diagnostiek. Het is voorlopig en enkel ondersteunend in afwachting van diagnostiek, zorg of 

ondersteuning. 

“Brugzorg daar word ik ongerust over: “gaan we weer iets creëren voor ertussen”. (participant 

CGG)  

“Op een bepaald moment moet er geschakeld worden naar het reguliere systeem” (participant 

MFC)  

“Ik hoop niet dat we naar een concept gaan naar ‘och we zullen al iets extra installeren die 

erbovenop komt” als we dat doen moet het kwaliteitsvol zijn en moet het verankerd zijn in een 

organisatie. Het mag geen veredelde wachtkamer zijn.” (participant OBC) 

“Mijn bezorgdheid is het tijdelijk aspect en dat het weer een partner is die er tijdelijk is, er is continu 

een nieuwe vertrouwensfiguur. Maar natuurlijk als dat dan tijdelijk opgevangen kan worden door 

de dienst die erna aan te pas komt dan is het wel nuttig. Je kan perspectief geven en vertrouwen 

opbouwen.” (participant CLB) 

Voor de organisatie van brugzorg, wordt er gesuggereerd dat het uittekenen van het brugzorgtraject en 

het uitvoeren ervan, op verschillende expertiseniveaus kan gebeuren. Brugzorg moet in gedeelde 

verantwoordelijkheid van verschillende organisaties uitgevoerd worden.   

“Voor het uittekenen van een traject is wel expertise van de COS nodig, maar voor het opnemen 

van de activiteiten is niet steeds onze expertise nodig.” (participant COS) 

“Misschien kan het (behoeftebepaling) uitgevoerd worden door een persoon die van alle markten 

thuis is. Er moet wel een framework zijn om alle noden en domeinen in kaart te brengen. Dit is wat 

het CLB dan doet als ze de ‘vraagverheldering’ doen.” (participant COS) 
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“MFC vinden het belangrijk om vormingen te geven en dingen uit te dragen naar andere diensten 

en hen te ondersteunen. We hebben soms beperkte middelen met onze eigen doelgroep, en willen 

meer inzetten op hen thuis ondersteunen. We willen ouders sterker maken om kids thuis te 

begeleiden.” (participant MFC) 

“Wij zijn als CLB goed gepositioneerd voor brugzorg, om te ondersteunen en vorm te geven” 

(participant CLB) 

“In kader van brugzorg is de rol van het CLB ook niet te onderschatten. Wanneer het CLB niet 

betrokken is, staan ouders anders in het traject. Dat is belangrijk, zeker bij schoolgaande jeugd.”  

(participant CAR)  

 

Ondersteuning tijdens wachtperiodes is zinvol om toename van de problematiek, uitval en crisissituaties 

te vermijden. Deze tijdelijke ondersteuning mag echter niet verglijden naar definitieve zorg en is ook geen 

middel ter compensatie van de wachtlijsten. Brugzorg moet in gedeelde verantwoordelijkheid tussen 

organisaties georganiseerd worden. Het uittekenen van een tijdelijk ondersteuningstraject en de 

uitvoering ervan, kan op verschillende expertiseniveaus verlopen.  
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6 Discussie 

Dit beleidsondersteunend onderzoek is gebeurd door verschillende vertegenwoordigers van verschillende 

types organisaties te horen in focusgroepen. Met het bevragen en consulteren van vertegenwoordigers 

uit de verschillende sectoren en organisaties, pretendeert dit onderzoek niet een volwaardig 

stakeholderonderzoek te hebben uitgevoerd. Hoewel uit de analyse een aantal gedeelde tendensen 

werden gehaald die gedragen werden, pretenderen we niet dat we in de kwalitatieve analyse tot saturatie 

van inzichten over alle aspecten zijn gekomen. De beperking van dit onderzoek is dat we niet diep zijn 

ingegaan op details in visie- en meningsverschillen en mogelijke belangen(conflicten) van elk van de 

actoren: in het bijzonder zou een reflectie over financiering en herorganisatie van patiëntenstromen 

tussen organisatie de resultaten kunnen beïnvloeden en ook de inbreng van klinisch professionele 

objectieven (de klinische zorgprofessionals) zou allicht schepere nuances kunne blootleggen. In die zin 

zou dit aspect zeker mee in het achterhoofd gehouden worden bij het verder operationaliseren van een 

organisatiemodel. De cross-comparatieve analyse van de focusgroepen, de inbreng uit de labodag en de 

reflectie met de stuurgroep borgt echter wel dat de resultaten die hoger geschetst zijn een voldoende 

weerspiegeling vormen van de denkbeelden van verschillende actoren in het diagnostische veld in 

Vlaanderen, om een aantal principes over een toekomstig organisatiemodel voor te stellen. Het gaat ook 

om een model dat niet louter theoretisch conceptueel is en top down wordt opgelegd, maar waarin 

rekening wordt gehouden met de huidige organisatie van het diagnostisch aanbod.  

Dit rapport heeft weinig tot geen rekening gehouden met nieuwe beleidsontwikkelingen die zich in de 

loop van het onderzoek verder hebben doorgezet, zoals het beleidskader ‘eerstelijnspsychologie’ met een 

korte en lange module en de ‘leersteuncentra’ binnen het vernieuwde leersteundecreet (Dept. Onderwijs) 

met een opdracht op vlak van diagnostiek en ondersteuning, maar waarvan de concrete opzet nog 

uitgewerkt moet worden.  In die zin zal mogelijk rekening gehouden moeten worden met spelers of 

activiteiten die in die beleidskaders invloed kunnen hebben op het diagnostisch veld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

7 Conclusies  

7.1 Taal 

Er is het veld van aanbieders van diagnostiek voor kinderen en jongeren een zeer gedifferentieerd 

taalgebruik aangaande diagnostiek en diagnostische evaluaties.  

o Er zijn interorganisatorische verschillen in taalgebruik 

o Er zijn verschillen tussen organisaties van hetzelfde type 

o Dezelfde terminologie krijgt diverse betekenissen toegekend 

o Verschillende terminologie wordt gebruikt met inhoudelijk dezelfde betekenis 

o Taalgebruik en invulling hangt samen met de opdracht van organisaties 

o Taalgebruik en invulling hangt samen met discipline (opleiding/beroep) 

 

Er is behoefte aan een gedeelde ‘heldere taal’, waarbij met niet a priori dezelfde taal gebruikt, maar 

wel elkaars taal ten gronde begrijpt en weet welke doelen en activiteiten centraal staan.  

Er is behoefte voor de sector en de actoren aan een gedeeld referentiekader. De Algemene 

Intersectorale Richtlijn Diagnostiek, ontwikkeld door het Kwaliteitscentrum Diagnostiek vzw. Kan in 

deze context verder geïmplementeerd te worden. Een referentiekader betekent niet dat 

organisaties hun identiteit, doel, visie en activiteiten fundamenteel moeten aanpassen, maar wel 

dat ze diagnostische activiteiten organiseren en toetsen aan het referentiekader  

Ter bevordering van het opbouwen van wederzijds vertrouwen in de activiteiten van andere 

organisatie de wederzijdse appreciatie van de geleverde diagnostiek, is de kennis van elkaars 

expertise en achtergrond en regelmatige of continue interactie tussen de actoren fundamenteel.  

 

7.2 Samenwerking 

Interorganisatorische samenwerking wordt in het huidige veld ingevuld als verwijzing, (informele) 

adviesverlening en informele intervisie. Er is geen gestructureerde samenwerking, er wordt niet 

georganiseerd gewerkt vanuit een trajectlogica en actoren hebben geen gedeelde 

verantwoordelijkheid over het diagnostische proces. De implicatiezijn zijn dat er aan efficiëntie 

wordt ingeboet en dat de beschikbare (zeer beperkte) capaciteit in functie van de noden 

suboptimaal wordt ingezet. De meerwaarde van interorganisatorische en interprofessionele 

samenwerking is er vooral voor de continuïteit van zorgtraject, het verder kunnen bouwen op 

eerder gestelde diagnostische handelingen, het vlot kunnen inroepen van de nodige expertise 

wanneer deze niet voorhanden is binnen de eigen organisatie en het opnieuw kunnen inroepen van 

voorheen ingezette expertise wanneer deze nodig is in verdere traject. Samenwerking hoeft met 

andere woorden niet altijd tijdsintensief te zijn, maar is soms ook beperkt in tijd (ad hoc, punctueel). 

Het kan een kortdurende, eenmalige activiteit zijn, maar samenwerking kan ook gedurende langere 

tijd, gedurende de looptijd van (een deel van) het traject. 
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Naast het organiseren en uitvoeren van gemeenschappelijke diagnostische trajecten, kan 

samenwerken ook onder de vorm van het delen van expertise (coaching vanuit expertisecentra 

naar 0e/1e lijn) en het outreachend werken naar het niveau dicht bij het kind/de jongere. 

 

De spelers in het veld tonen zeker bereidheid om meer vanuit een samenwerkingsmodel de 

diagnostiek te organiseren, indien het organisatorisch en financieel haalbaar gemaakt wordt en 

gewerkt wordt vanuit gedeelde doelstellingen en een gedeeld referentiekader. 

 

7.3 Organisatie van diagnostiek 

Diagnostiek moet flexibel ingezet kunnen worden in het traject van een kind/jongere met speciale noden, 

de organisatie van diagnostiek moet geflexibiliseerd worden. Hierbij dient losgekomen te worden van het 

huidige kader: een diagnostisch label is belangrijk maar mag niet de voorwaarde zijn voor 

zorg/ondersteuning. Deze moet vertrekken vanuit de reële ondersteuningsnood. 

Om een doelgericht en optimaal diagnostisch proces te organiseren, moet eerst geëvalueerd worden 

welke expertise nodig is om de diagnostische vraag te beantwoorden, om dan te kijken of dit opgenomen 

kan worden door een organisatie of door het netwerk. 

Er is nood aan een opgelegd kwaliteitskader voor diagnostiek. Het resultaat van een diagnostisch proces 

en de aanbevelingen die eruit voortvloeien, moeten afdwingbaar ingezet worden in het vervolgtraject van 

begeleiding, zorg en ondersteuning. Voor diagnostiek kunnen activiteitenniveaus onderscheiden worden 

waarover basis, en (hoog-)gespecialiseerde of specifiek expertise nodig is. Een kwaliteitskader kan helpen 

de vereisten vast te leggen. Alle expertiseniveaus voor diagnostiek moeten beschikbaar gemaakt worden 

in alle regio’s 

Met het oog op continuïteit van zorg moet verbinding In het diagnostisch- en zorgtraject blijven tussen de 

betrokken organisaties die zorg en diagnostiek aanbieden. Het netwerk het moet traject van 

kinderen/jongeren kunnen blijven volgen. 

 

7.4 Ondersteuning tijdens wachtperiodes 

Brugzorg als ondersteuning tijdens de wachtperioden wordt door de aanbieders gezien als zeer zinvol. 

Brugzorg mag echter maar een tijdelijke maatregel zijn en moet gestuurd worden vanuit de actuele noden 

van het kind/de jongeren en zijn/haar gezin en ruimere context.  

Brugzorg mag geen strategie zijn om het tekort aan aanbod van diagnostiek op te vangen en mag niet 

evolueren naar een apart ‘zorgsysteem’.  
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8 Aanbeveling rond het uitwerken van een 

organisatiemodel 

Initieel werden drie theoretische opties naar voor geschoven waarrond een organisatiemodel zou kunnen 

vorm worden gegeven: een eerste optie was enkel (zeer veel) te investeren in capaciteiten (personeel 

infrastructuur en plaatsen) als beleid om het huidige probleem voor kinderen en jongeren tegemoet te 

komen. Een andere meer cynische optie die werd naar voor geschoven was “niets doen” in de hoop dat 

de sectoren spontaan oplossingen zoekt om het maatschappelijke probleem aan te kaarten. De derde 

optie die werd voorgesteld was een organisatiemodel voor te stellen gebaseerd op samenwerking, 

netwerkvorming en integratie van activiteiten van diverse professionals en voorzieningen. Op basis van 

de gesprekken in labodag, stuurgroep en focusgroepen werden de eerste twee opties niet uitgediept als 

aanbeveling: er bestaat relatieve consensus dat beleidsmatige hoger moet ingezet worden op 

aangestuurde samenwerking om het doel van integratie te realiseren. Op basis daarvan werd enkel de 

laatste aanbeveling uitgewerkt. 

In dit deel worden principes aanbevolen van een vernieuwd organisatiemodel voor diagnostiek voor 

kinderen en jongeren.  De concrete operationaliseren en implementatie zelf moet nog verder vorm krijgen 

in een participatief natraject met alle spelers in het veld. De principes geven de contouren aan waarin de 

operationalisering vorm kan krijgen. 

 

8.1 Achtergrond  

De aanbeveling voor het uitwerken van een geïntegreerd systeem van zorgvoorzieningen uit verschillende 

sectoren zet in op  

 Naast het mogelijk uitbreiden van capaciteit ook het optimaliseren van de inzet van bestaande 

diagnostische capaciteit 

 De competenties en kwaliteit voor het aanbieden van diagnostiek (meer dan op het inzetten op 

bestaande “structuren” of organisaties)  

 Op het principe van direct en makkelijk toegankelijke diagnostiek op basisniveau voor de 

populatie (wat dus een regionaal inzicht in de organisatie van voorzieningen en hun competentie 

vereist) en  

 Op samenwerking en een gedeeld referentiekader met kwaliteitscriteria, op zo’n manier dat 

organisaties kunnen doorwerken op wat in andere organisatie is gebeurd en geïnitieerd. 

Deze aanbeveling gaat ervan uit dat er moet rekening gehouden worden met het bestaande intersectorale 

landschap van voorzieningen (dat locoregionaal kan verschillen) en dat er best toegewerkt wordt op het 

optimaliseren van de kwaliteit en de capaciteit van diagnostiek in die regio’s. Het model pleit dus niet 

voor een soort van top down opgelegd bureaucratisch opgelegd design, maar wil de samenwerking tussen 
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de verschillende spelers in het veld optimaliseren door het introduceren van een gedeeld referentiekader 

dat de kwaliteit borgt, en dat wetenschappelijk ondersteund wordt. 

Centraal staat het uitgangspunt dat voor kinderen en jongeren multidisciplinaire diagnostiek een 

minimale vereiste is. Er wordt in het voorgestelde model rekening gehouden met het feit dat de kwaliteit 

van de diagnostiek mede bepaald wordt door een gedifferentieerd niveau van specialisatie: uitgedrukt als 

de functies “vroegdetectie”, “algemene diagnostiek”, “gespecialiseerde diagnostiek” en/of 

“hooggespecialiseerde of doelgroep-specifieke diagnostiek”. In de organisatie van het aanbod kan plaats 

zijn voor monodisciplinaire aspecten, maar de aanpak van monodisciplinaire diagnostiek zal geïntegreerd 

moeten zijn om volwaardige kwaliteitsvolle diagnostiek aan te bieden (kan dus niet op zich staan en moet 

zich conformeren aan kwaliteitscriteria). 

Die verschillende “specialisatieniveaus” kunnen conceptueel geoperationaliseerd worden als 

“activiteitenpakketten” (eerder dan als organisaties) waarvoor men geaccrediteerd kan worden als 

aanbieder. Om geaccrediteerd te worden is een kwaliteitsreferentiekader nodig dat de voorwaarden 

vastlegt waaraan deze “niveaus” moeten voldoen. Het kwaliteitskader moet gefundeerd zijn in bestaande 

evidence en uitmonden in richtlijnen, zowel over de verwachte activiteiten maar ook over standaarden 

van infrastructuur en personeel. Het opbouwen van een kwaliteitskader moet bijzondere aandacht 

schenken aan implementatie en ondersteuning van het werkveld: de controle op de kwaliteit mag dus 

niet louter steunen op indicatoren of administratieve criteria, maar ook ondersteunend en coachend zijn 

om verbeteracties uit te voeren om het gedeeld kader en de samenwerkingslogica te versterken. 

Voor elk activiteitenpakket moet er minimale diagnostische activiteit zijn: kwaliteitsvolle diagnostiek kan 

niet terugvallen op anekdotisch uitgevoerde diagnostiek. Om een activiteitenpakket als voorziening te 

kunnen inrichten zullen er richtlijnen moeten geschreven worden over hoeveel kinderen en jongeren 

minimaal per jaar moeten gediagnosticeerd worden om geaccrediteerd te worden. 

Meer specialiseerde actoren moet de mogelijkheid worden geboden om ook ondersteunend 

(outreachend) te werken voor basisvoorzieningen. Dit om te vermijden dat kinderen en hun ouders 

nodeloos worden verwezen naar andere centra. De “ondersteuningsfunctie” is een belangrijke activiteit 

waarbij naar de organisatie van de modules aandacht moet gaan: het betreft enerzijds tijd en capaciteit, 

maar er is ook onderzoek nodig naar de wijze waarop die ondersteuning van multi- en interdisciplinaire 

diagnostiek via aangepaste werkprocessen kan worden vormgegeven. 

Het model van samenwerking kan geïmplementeerd worden vanuit een netwerkbenadering, waarbij 

wordt aangestuurd op het opnemen van gedeelde verantwoordelijkheid: we pleiten hier hoegenaamd 

niet om weer een nieuw type netwerk tussen voorzieningen in het leven te roepen, maar de inbedding 

van diagnostiek in een collectief aangestuurde benadering zal de werkpraktijken en het “elkaar leren 

kennen” in het veld versterken. Eigenlijk moet verder onderzocht worden in welk type regionale 

netwerken de samenwerking rond diagnostiek kan ingeschreven worden. Een belangrijke functie van de 

netwerkbenadering is kennisontwikkeling en kennisdeling, waarop op dat vlak ook een relatie dient 

uitgewerkt te worden met een instelling op Vlaams niveau die evidence informed de kwaliteit van 

diagnostiek ondersteunt. 



34 
 

Uitgangspunt is ook dat verschillende voorzieningen diagnostische activiteitenpakketten aanbieden, 

samenwerken vanuit het gedeeld evidence informed referentiekader op diagnostiek en op die manier 

continuïteit van zorg kan worden aangeboden: zowel diagnostische continuïteit, informatieuitwisselings-

continuïteit en waar mogelijk relatiecontinuïteit. M.a.w. de organisatie van diagnostiek houdt rekening 

met de “trajecten” die kinderen en jongeren en hun ouders doorlopen, en proberen diagnostiek zoveel 

als mogelijk aan te bieden vanuit een “vast” team, in plaats van een keten van verwijzingen naar telkens 

nieuwe aanbieders die veel (soms nodeloos) herbeginnen. 

Waar vroegdetectie en basisdiagnostiek moet worden aangeboden zo dicht als mogelijk bij de kinderen 

en jongeren, kan meer gespecialiseerde diagnostiek mogelijk aangeboden worden op een hoger regionaal 

niveau en de hooggespecialiseerde diagnostiek op een nog hoger niveau. We herhalen dat deze 

specialisatieniveau ’s worden georganiseerd als modules. 

 

8.2 Naar een geïntegreerd systeemmodel voor interdisciplinaire 

diagnostiek  

 

Er wordt geïnvesteerd in capaciteit om het aantal trajecten te kunnen vergroten 
 Capaciteit is een cruciale voorwaarde om het model zo te laten werken dat diagnostiektrajecten 

makkelijk toegankelijker te maken en efficiënter te laten verlopen “Capaciteit” wordt 

geoperationaliseerd in: 

o “aantal” (aantal medewerkers en voorzieningen om meer werk te kunne verzetten 

 Focus op klinische capaciteit, niet op overhead of ondersteunend personeel 

alleen 

o de vereiste competenties en kwalificaties om adequate multidisciplinaire diagnostiek te 

kunnen leveren EN  

o voldoende aantal casussen op jaarbasis op niveau van voorzieningen en medewerkers om 

kwaliteit te garanderen 

 Capaciteit is niet alleen een kwestie van “meer”, maar ook een vraagstuk naar optimaliseren van 

werkprocessen binnen en tussen voorzieningen 

 

Ondersteunend werk: Locoregionale mapping van expertise 
Omdat er niet “top-down” een bepaalde theoretisch model wordt opgelegd maar wordt vertrokken vanuit 

de huidige bestaande spreiding en activiteiten van voorzieningen, is een soort inventaris van 

voorzieningen op afgebakende regionale gebieden wenselijk: dit zowel om zicht te krijgen op de 

“capaciteit” maar ook op de beschikbare specialisaties. Die inventaris kan zeker ook rekening houden met 

de bestaande regionale relaties en communicatielijnen tussen voorzieningen die al bestaan. 
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- Specifieke expertisegebieden van de verschillende types organisaties/voorzieningen in kaart 

brengen (in functie van het voorzien van een complementair & gediversifieerd aanbod in elke 

regio) 

o Mapping opdelen naar type sector en regulerend kader waaronder voorzieningen vallen 

o Rekening houden met de rol van (mono- en multidisciplinaire) private sector in de regio 

- Specifieke expertise in doelgroepen (leeftijd, patho, … ) van de verschillende types organisaties in 

kaart brengen 

 

Integratie van het aanbod: Integratie (verticaal en horizontaal) van verschillende 

systeemcomponenten (voorzieningen) 
 Verticaal betekent het afstemmen en coördineren van werkwijzen tussen verschillende 

specialisatie/ en expertiseniveaus. 

o Specialisatie verwijst naar doelgroep of domein 

o Expertise verwijst naar kennis en kwalificatieniveau rond (multidisciplinaire) diagnostiek 

 Horizontaal: het afstemmen en coördineren van werkwijzen op hetzelfde specialisatie/ 

expertiseniveau 

 

In het model van “integratie” kan plaats worden gegeven aan monodisciplinaire private spelers naast 

publiek gefinancierde organisaties met hun opdracht, maar de activiteiten zullen moeten gebeuren vanuit 

een kwaliteitsreferentiekader.  

Het maakt op zich minder uit welk “type organisatie” diagnostiek doet, maar essentieel is de inhoud en 

kwaliteit en het gefundeerd zijn in evidence informed richtlijnen. Een belangrijke discussie daarbij zal 

moeten gevoerd worden over de finaliteit waarin vandaag aan diagnostiek wordt gedaan door 

verschillende organisaties, omdat die finaliteit belangrijke implicaties kan hebben op de inhoud, 

werkwijze en duur van het diagnostisch traject. Op dat vlak zal het kwaliteitskader een belangrijke rol 

spelen, en zullen professionals en organisaties die vandaag diagnostiek aanbieden vanuit hun 

organisatiedoelstellingen en visie ook een (cultuur)omslag moeten maken om hun diagnostisch proces 

niet enkel te willen uitvoeren in functie van hun eigen organisatie- of beroepsdoelstellingen.  

Het werken in “type activiteiten” van de aard van diagnostiek en specialisatieniveau ’s is met andere 

woorden geen louter “instrumenteel” proces, maar zal ook een herziening van werkprocessen en 

organisatie- en beroepsculturen, visies en belangen met zich meebrengen. Er zal een attitudewijziging 

moeten gerealiseerd worden in het heterogene veld van voorzieningen om te werken naar een gedeelde 

visie op interdisciplinaire diagnostiek en het ontwikkelen van wederzijds vertrouwen tussen aanbieders 

van diagnostiek: pas dan zal ook toegewerkt kunnen worden naar het optimaliseren van het inzetten van 

bestaande capaciteit. 

Streven naar complementariteit van voorzieningen en samenwerkingslogica 
Alle voorzieningen die aansluiten in het “netwerk” van interdisciplinaire diagnostiek bewaren hun 

autonomie en doelstellingen, maar wat betreft interdisciplinaire diagnostiek moeten ze instappen in 

hetzelfde evidence informed referentiekader (zie kwaliteitsdenken & kennisontwikkeling). 
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Interdisciplinaire diagnostiek wordt geoperationaliseerd als interprofessionele, interorganisatorische en 

intersectorale samenwerking (vanuit een gedeeld concept van diagnostiek). 

Het werken met intersectorale partners en heterogene organisaties moet onderdeel zijn van de strategie 

om capaciteit te optimaliseren. Voorzieningen die vroegdetectie en diagnostiek kunnen aanbieden, 

kunnen komen uit gezondheidszorg (en dan verschillende types voorzieningen), geestelijke 

gezondheidszorg, welzijn, onderwijs. Bovendien is de context en doelstelling van diagnostiek niet altijd 

dezelfde en werken vandaag de verschillende voorzieningen vanuit andere “logica’s”. Wanneer een weg 

gezocht wordt naar complementariteit waarbij de autonomie en identiteit van organisaties/voorzieningen 

behouden blijft, zal een gedeeld referentiekader nodig zijn om activiteiten op elkaar af te stemmen en 

wederzijds vertrouwen in de diagnostische aanpak te versterken. Een gedeeld en wetenschappelijk 

onderbouwd referentiekader voor diagnostiek en haar doelstellingen is ook belangrijk uit maatschappelijk 

belang. Een gedeeld referentiekader over kwaliteitsvolle interdisciplinaire diagnostiek zal een belangrijk 

ondersteunend instrument zijn om de bestaande capaciteit meer optimaal in te zetten en dat er meer kan 

“doorgewerkt” worden en autonome voorzieningen meer vertrouwen kunnen opbouwen in 

diagnostische activiteiten van andere spelers, waardoor de trajectdoorlooptijden van kinderen en hun 

ouders ook mogelijk kunnen verkorten wanneer voorzieningen kunnen verder bouwen op informatie en 

gegevens uit voorgaande zorg en diagnostiek, en dat voor de kinderen ouders en hun omgeving het 

“verhaal” ook helder blijft. 

Kennisontwikkeling en kennisdeling 
Kennisontwikkeling rond kwaliteitsvolle zorg die wetenschappelijk onderbouwd is, en delen van expertise 

en kennis in het veld zijn twee belangrijke assen waar het veld van diagnostiek verder moet op inzetten  

 Enerzijds is het inzetten op het algemeen “ondersteunen” van alle voorzieningen die intekenen 

op het aanbieden van type activiteiten gerelateerd aan diagnostiek via evidence informed 

richtlijnen en het ontwikkelen van een monitoring van de activiteiten belangrijk. De aanpak 

gebeurt vanuit wetenschappelijk invalshoek (evidence) maar hanteert een 

implementatieperspectief, of anders gezegd praktisch georiënteerde kennisoverdracht, met als 

doel verbetertrajecten te ondersteunen.  

 Anderzijds kunnen spelers binnen de netwerken of samenwerkingsverbanden elkaar wederzijds 

(klinisch) ondersteunen en versterken (outreach). Soms kan diagnostiek in operationele termen 

efficiënter zijn als niet moet verwezen worden, maar dat in specifieke gevallen gebruik gemaakt 

kan worden van ondersteuning (op bepaalde vlakken) van andere expertisecentra in functie van 

beschikbare expertise. Bedoeling is niet enkel te werken vanuit een verwijsmodel (de cliënt/gezin 

wordt gestuurd van X naar Y wordt vermeden X/Y komt naar cliënt binnen voorziening, maar ook 

ondersteuning (matched care), waarbij zo weinig mogelijk met de cliënt wordt “geschoven”). 

Een gedeeld kwaliteitskader diagnostiek, en een organisatie die de wetenschappelijke 

onderbouw, de monitoring van activiteiten en de implementatie van bestaande kennis 

ondersteunt. 
Een ondersteunende organisatie kwaliteitszorg speelt een belangrijke referentierol in het versterken van 

evidence based/ informed werken in de multidisciplinaire diagnostiek. Het ontwikkelt en actualiseert 

richtlijnen voor de inhoud en organisatie van kwaliteitsvolle diagnostiek. De ondersteunende organisatie 

kwaliteitszorg werkt in actieve dialoog met de praktijk, en ontwikkelt procedures om de continue 

aftoetsing van theoretische evidence te toetsen aan de context en praktijkkennis uit het veld. De 
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ondersteunende organisatie kwaliteitszorg moet dus een organisatie zijn die werkt voor en met de 

voorzieningen en de beleidsmakers. 

Voorzieningen houden zich eraan om die richtlijnen te volgen en gebruik te maken van de ondersteuning 

binnen het netwerk. De ondersteunende organisatie kwaliteitszorg ontwikkelt namelijk niet alleen de 

wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen maar voorziet ook in een coachende rol voor het 

operationaliseren, aanleren en volgen van de richtlijnen. 

De overheid werkt in het verlengde aan een accreditatiemodel van die voorzieningen die bepaalde type 

activiteiten aanbieden, waarbij de accreditatie verband houdt met het gedeelde 

kwaliteitsreferentiekader. 

Toegankelijkheid en beschikbaarheid: regionale organisatie 
Het principe van fysieke (en financiële) toegankelijkheid van interdisciplinaire diagnostiek is cruciaal in 

een beleid en de organisatie van het aanbod. Nabijheid (bij de kinderen en ouders) van het aanbieden van 

diagnostiek is een belangrijk (maar niet dogmatisch toe te passen) principe. Vandaar dat bij de principes 

van het samenwerkingsmodel aansluiting wordt gezocht bij de manier van coördineren van 

voorzieningen, zoals die in andere domeinen van de zorg vorm krijgt in Vlaanderen. Er kan in de context 

van dit rapport geen strikte aanbeveling geformuleerd worden, maar het verdient aanbeveling om niet de 

“zoveelste” regionale manier van organiseren van het aanbod in het leven te roepen.  

Conceptueel kan gedacht worden aan drie niveaus die courant gebruikt worden (mits variaties) in de 

organisatie van zorgsystemen: lokaal, bovenlokaal (of regionaal), en supra regionaal.  

Opties voor het regionale organisatiemodel van basisdiagnostiek (bv ELZ, zorgregio’s, zones 1G1P, 

onderwijsregio’s, regionale organisatie netwerken GGZ, IROJ, …...)  

  Activiteit (vroeg)detectie: lokaal 
 

Lokaal & vlot toegankelijk: aanbod gecoördineerd op niveau van ELZ  

o Uitvoering: basisvoorzieningen uit diverse sectoren 

  “basiskennis” voor “algemene diagnostiek” 

o Ondersteuning: ondersteund door kennisdeling, adviesverlening, coaching vanuit meer 

gespecialiseerde diagnostische organisaties  

 

 Type activiteiten diagnostiek 
Een lokaal, regionaal en supra regionaal niveau. 

 

o Lokaal: Activiteit Basisdiagnostiek 

= mono- of multidisciplinaire algemene diagnostiek, is beperkt in tijd, aan de hand van een set 

van basistesten en observaties  

 Lokaal & vlot toegankelijk: aanbod gecoördineerd op niveau van ELZ 

 Doelstellingen:  

- Evaluatie van het functioneren en de zorg/ondersteuningsnood in functie 

van  

- Begeleiding bij aanvang zorgtraject  
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- Oriënteren naar zorg/ondersteuning 

- Indien mogelijk, het stellen van een categoriale diagnose  

- Indien geïndiceerd, verdere oriëntering ifv meer gespecialiseerde 

diagnostiek 

- Overbrugging wachtperiode naar gespecialiseerde diagnostiek en/of zorg 

en ondersteuning 

- Verzamelen extra informatie ifv meer gespecialiseerde diagnostiek 

o Regionaal: gespecialiseerde diagnostiek met specifieke expertisegebieden 

= basis- en gespecialiseerde en verdiepende diagnostiek waarvan het traject langer duurt, voor 

complexe stoornissen. 

 Mogelijks gecoördineerd op niveau van de Vlaamse referentiezones 

 De hooggespecialiseerde centra (zoals vandaag bv. COS, RCA, K-diensten die 

ingebed zijn in netwerken GGZ, kunnen vanuit hun werkingsgebieden verder 

georganiseerd worden, of voor bepaalde specialisaties in 

ontwikkelingsstoornissen misschien zelfs op het Vlaamse niveau)  

 Diagnostiek op hoger expertiseniveau met mogelijke betrokkenheid van extra 

disciplines/specifieke expertise. 

 

o Supra-regionaal of Vlaams niveau 

Op het supra-regionale, Vlaamse niveau, zal ook een ondersteunende organisatie kwaliteitszorg 

dat instaat voor wetenschappelijke ondersteuning, ondersteuning van implementatie in de sector 

en monitoring van activiteiten en behoeften in het leven geroepen worden. Dit centrum zal ook 

de verbinding moeten waarmaken met de internationale gemeenschap. Belangrijk is dat in het 

organisatiemodel van de ondersteunende organisatie kwaliteitszorg duidelijk herkenbare en 

makkelijk bereikbare aanspreekpunten worden gemaakt en dat een helder en proactief 

kennisverspreidingsmodel wordt opgenomen zodat de voorzieningen in het veld actief gebruik 

maken van de activiteiten (een zgn. kennis brokering functie inbouwen met kennistransfer tools 

en activiteiten). 

 Kennisdeling, kwaliteit, ondersteuning 

 Monitoring, registratie en evaluatie van de diagnostiek binnen de individuele 

organisaties en de netwerken 

 Feedback health policy: opvolgen en bijsturen van beleid 

 Feedback health services (t.a.v. organisaties en netwerken) 

 

Financieringsmodel aangepast aan samenwerkingsmodel. 
Hoewel dit niet het voorwerp uitmaakt van deze studie zal samenwerking alleen kunnen gestimuleerd 

worden als er een financieringsmodel wordt gemaakt voor de verschillende types voorzieningen, waarin 

financiële (en andere) prikkels worden ingebouwd voor coördinatie tussen de spelers. De regelgeving en 

financieringsmodaliteiten van de individuele voorzieningen houden op dit ogenblik nauwelijks tot geen 

prikkels in voor coördinatie afstemming kennisondersteuning en samenwerking, of sanctioneren negatief 
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wanneer te veel wordt ingezet op organisatie samenwerking. Mogelijk kunnen de accreditatieprincipes 

die uitgewerkt worden hierin een belangrijke ondersteunende rol spelen.  
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1. DEEL 1: visie op diagnostiek versus behoeftebepaling 
 

Doelstelling: Inhoudelijke reflectie over en aftoetsen  

 in welke mate organisaties een visie hebben op het verschil tussen “needs assessment” en 

“diagnostiek”  

 welke hun reacties zijn op de voorgestelde definities 

 of we kunne evolueren naar een nieuwe taal in de sector, of we de taal kunnen verhelderen 

o wijzen op het feit dat er overlap bestaat tussen beid concepten en dat het niet “of” of” is. 

o Identificeren of “diagnostiek” kan geplaats worden binnen het kader van needs 

assessment of net niet 

 in welke mate de relatie tussen beide een invloed kan hebben op hun eigen werkpraktijk 

 of er bereid- en mogelijkheid is om werkmethoden binnen  de organisatie aan te passen aan 

andere organisaties:  

o bepalen of er een verschil is in “werkmethodiek” bij needs assessment en diagnostiek (cfr 

gebruik van tools, testst, etc…)en of daar naar hun mening kan aan gesleutels worden  

 (als burg naar deel 2)  

o in welke mate  de organisaties denken dat ze een aantal elementen kunnen “overlaten” 

aan andere organisaties en onder welke voorwaarden 

o identificeren op welke manier er ruimte is voor samenwerking tussen “informeel 

zorgsysteem” en formeel zorgsysteem vanuit het oogpunt van  vereiste “expertise”   

Concepten:  

- Diagnostiek: Diagnostiek is een begrip met een gemedicaliseerde achtergrond waarbij concepten 

zoals handelingsgerichte diagnostiek en classificerende diagnostiek worden gebruikt. Diagnostiek kan 

echter meer open ingevuld worden als het invullen van behoeften van een persoon. Centraal staat 

dat het steeds in functie is van behandeling en ondersteuning. Diagnostiek wordt best zo vroeg 

mogelijk in het traject van kinderen en jongeren begonnen. Verschillende onderdelen en activiteiten 

kunnen van complexe diagnostiek kunnen in verschillende fasen van het traject een plaats krijgen 

 

o Handelingsgerichte diagnostiek: een cyclisch zoek- en beslissingsproces waarbij 

informatie over de persoon en zijn omgeving wordt verzameld, geïntegreerd en 

afgewogen met als doel de problemen, noden of hulpvragen te objectiveren, te analyseren 

en te verklaren met het oog op adequate advisering voor het handelen. Voor de analyse 

wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk verantwoorde methoden,, en als die 

voorhanden zijn, van vastgelegde standaarden 

 

o Classificerende diagnostiek: stoornissen worden volgens classificatiesystemen beschreven 

aan de hand van verschillende criteria. Indien het functioneren van een persoon voldoet 

aan een bepaald aantal van deze criteria, wordt een categorie toegekend en dus een 

categorale classificatie van een stoornis gesteld.  

 

- Behoeftebepaling:  Ondersteuningsnoden wijzen naar het patroon en de intensiteit van 

ondersteuning dat nodig is voor een kind/jongere voor participatie aan activiteiten. Het begrijpen 

van een individu op basis van hun nood aan ondersteuning is het belangrijkste uitgangspunt. 
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Organisaties worden coördinatoren van ondersteuning dat kinderen en hun gezin nodig hebben, 

en welke vaak gerelateerd zijn aan toegang tot inclusieve educatie, ondersteunend werk of 

autonoom leven. De aangeboden ondersteuning is in lijn met de noden van de persoon, de 

objectieven en wensen om het functioneren van de persoon in de omgeving te verbeteren.  

 

o ondersteuningsbehoeften worden beoordeeld vanuit een verschillend 

perspectief/methode: met name vanuit klinische beoordeling, functionele 

competentiemetingen, inschatting van onderwijs- en gezondheidsbehoeften.  

 het klinische oordeel is afhankelijk van de mening van deskundigen/professionals 

over het niveau van de ondersteuningsbehoeften van een persoon, waarbij 

meestal rekening wordt gehouden met verschillende intensiteit (bijv. laag, 

gemiddeld en hoog).  

 Er bestaan schalen rond functionele mogelijkheden (bijv. dagelijkse 

levensactiviteiten) om de ondersteuningsbehoeften te identificeren om de 

verminderde vaardigheden van een persoon te koppelen aan het bepalen van  

ondersteuningsnoden.  

 ondersteuningsbehoeften worden soms breed opgevat als zorgnoden, in termen 

van "complexe gezondheidsbehoeften", en hier wordt een opdeling gemaakt naar 

verschillende levensdomeinen 

 

1. Wat is de visie van de organisatie op diagnostiek? 
- In welke mate sluit de visie van de organisaties aan bij de voorgestelde definitie van 

“diagnostiek”?  

 

2. Wat is de visie van de organisatie op behoeftebepaling/needs assessment? 
- In welke mate sluit de visie van de organisaties aan bij de voorgestelde definitie van “needs 

assessment”? 

- Vanuit welk perspectief kijk je naar needs assessment? (klinisch/functioneel/brede benadering) 

 

3. Hoe zie je diagnostiek en behoeftebepaling tegenover elkaar?  
- Welke visie heb je op het verschil tussen beide concepten?  

- Welke visie heb je op de relatie is tussen beide concepten?  

- Is de evolutie naar een nieuwe taal wenselijk?  

- Wat betekent deze relatie voor de manier van werken/werkmethoden binnen de organisatie?  

o Waar zie je gelijkenissen/verschillen in werkmethoden voor diagnostiek en needs 

assessment?  

 

4. Kunnen een aantal elementen of activiteiten overgelaten worden aan andere 

organisaties?  
- Onder welke voorwaarden kan dit?  

- Is er ruimte voor samenwerking met het “informele zorgsysteem”?  
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2. DEEL 2: visie op “samenwerking” 
 

1. Houding van de organisatie t.o.v. samenwerking 
 

Doelstelling: bevragen  

 hoe ze zich verhouden t.o.v. de definitie van samenwerking 

 welke visie de organisatie heeft op interprofessioneel, interorganisatorisch en intersectoraal 

samenwerken 

 wat de visie is op de mate van integratie bij samenwerking (van info uitwisselen tot integratie van 

activiteiten) 

o in welke mate ze bereid zijn om op deze manier samen te werken  

 

 identificeren of er een verschillen zijn in hun visie op samenwerken met formele en informele 

partners van het zorgsysteem 

 in welke mate vertegenwoordigers bereid zijn hun organisatie in te schakelen in een 

samenwerkingsmodel met organisaties uit diverse sectoren en met informele ondersteuning om 

de beschikbare (locoregionale) capaciteit van het “zorgsysteem” optimaler te benutten . 

Samenwerking: bijdragen aan een gezamenlijk (omschreven) doel, zelfs als dat doel niet prioritair is voor 

de eigen actor/ Samenwerken vindt plaats tussen minimaal twee actoren, maar meestal meer, en tracht 

vooral de beschikbare kennis, competenties en hulpbronnen voor dat gedeelde doel in te zetten (het 

vastleggen van het doel is niet eenvoudig, doelen kunnen vaag zijn, verschuiven en veranderen en er kan 

sprake zijn van subdoelstellingen). Samenwerken veronderstelt ook inzicht in het evenwicht vinden van 

eigenbelang en collectief belang en wordt beïnvloed door verschillende visies, taal, waarden normen en 

actielogica’s 

 Multidisciplinair samenwerken: meerdere professionals werken samen vanuit hun eigen 

discipline  

 Interdisciplinair samenwerken: meerdere disciplines werken geïntegreerd samen 

 

3. Wat is jullie visie en houding t.o.v. het multidisciplinair diagnostisch proces (interprofessioneel)?  

- Vind je interprofessioneel samenwerken wenselijk in alle fasen van het diagnostisch proces?  

- In welke mate zie je deze samenwerking? (van info uitwisselen tot integratie van activiteiten) 

o Multidisciplinair of interdisciplinair? 

o Op basis van wat zou dan beslist worden welke disciplines bijdragen aan het 

diagnostisch proces?  
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o Vind je deze manier van samenwerking wenselijk in elke fase van het diagnostisch 

proces?  

- Voor welke manier van samenwerking ben je bereid om dit te doen?  

 

4. Hoe denken jullie over samenwerking met externe partijen (interorganisatorisch): Wordt er met 

andere organisaties samengewerkt om een diagnostisch proces te doorlopen en kan dat als vertrekpunt 

gebruikt worden voor toekomstige samenwerkingsmodellen?  

 

 Organisaties doen eerder aan doorverwijzing (geen gedeelde verantwoordelijkheid)  

 Het model van samenwerken berust heel erg of informele relaties en ad hoc afstemming. 

 OBC/OOOC lijken wel gezamenlijk traject te lopen met k-diensten 
 

- Vind je samenwerking met andere organisaties wenselijk?  

o Wanneer vind je samenwerking wenselijk?  

o In welke mate zie je deze samenwerking? (van info uitwisselen tot integratie van 

activiteiten) 

- Wat is de visie van de organisatie op samenwerking met organisaties uit andere sectoren?  

o Is dit wenselijk?  

o In welke mate zie je deze samenwerking?  

- Wat is de visie van de organisatie op samenwerking met het “informele zorgsysteem”?  

o Is dit wenselijk?  

o In welke mate zie je deze samenwerking?  

 

- Ben je bereid jouw organisatie in te schakelen in een samenwerkingsmodel met organisaties uit 

diverse sectoren en het informele zorgsysteem?  

o Ben je bereid om activiteiten over te laten aan andere organisaties?  

o Ben je bereid om andere organisaties te ondersteunen met jouw expertise?  

 

5. Met welke organisaties ben je bereid om samen te werken?  

- Formele - informele zorgorganisaties 

- Aanbieders van diagnostiek 

- Andere 

 

2. Houding van de organisatie t.o.v. gedeelde verantwoordelijkheid 
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Doelstelling:  bevragen  

 welke houding de verschillende organisaties hebben t.o.v.  betekenis “gedeelde” 

verantwoordelijkheid 

 in welke mate organisaties bereid zijn gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen voor het 

diagnostisch proces en gerelateerde ondersteuningsnoden 

 waar vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerkingslogica moet op ingezet worden 

om de toegankelijkheid voor het invullen van ondersteuningsbehoeften en diagnostiek te 

verbeteren 

 

 onderscheid maken tussen 

o Gedeelde verantwoordelijkheid voor populatiebehoeften & prioriteiten daarin (cfr 

stoornissen, leeftijdsgroepen, afbouwen van cherry-picking,…) 

o Gedeelde verantwoordelijkheid voor individuele cliënten en hun ouders 

Concepten:  

Gedeelde verantwoordelijkheid betekent dat actoren/partijen in een samenwerkingsrelatie de 

verantwoordelijkheid nemen om de gedeelde doelen te bereiken en binnen hun mogelijkheden en 

expertise bijdragen om deze gedeelde doelen te bereiken. Het betekent bovendien dat actoren elkaar 

ondersteunen en helpen waar nodig om oplossingen te zoeken als zich problemen voordoen. 

 Dit is een andere invulling dan juridische eindverantwoordelijkheid mocht er iets misgaan met 

het kind 

 

- Gedeelde verantwoordelijkheid 
o een verhaal van grenzen, overloop en delegeren & samenwerken 
o kan voor populatiebehoeften of voor individuele cliënten en hun ouders 

- Grenzen: bepaald door doelstellingen en competenties, vaardigheden en kennis 
o Organisatie kan ook mee bepalen wat bv een beroep doet (binnen deze organisatie) 
o Sector kan ook bepalen wat een organisatie doet  

- Overloop: overlap en overloop van activiteiten tussen de grenzen van actoren   
- Fasen van het diagnostisch proces: (aanmelding –) intake – strategiebepaling – onderzoek (miv 

classificatie) – integratie van informatie – formuleren van besluit met adviezen – terugkoppeling 
naar kind en ouders 
 

6. Hoe denk je over gedeelde verantwoordelijkheid in functie van het invullen van 

ondersteuningsnoden en het diagnostisch proces?   

- Kan je aansluiten bij de voorgestelde definitie van gedeelde verantwoordelijkheid?  
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- Vind je gedeelde verantwoordelijkheid (steeds) wenselijk voor het invullen van 

ondersteuningsnoden en het diagnostisch proces?  

- Ben je bereid om voor een deel verantwoordelijkheid “over te laten” aan andere organisaties?  

o Ben je bereid dit voor een deel over te laten aan het informele zorgsysteem?  

 

7. Welke rol kan jouw organisatie opnemen binnen deze gedeelde verantwoordelijkheid voor het 

invullen van ondersteuningsnoden?  

- Welke rol zou jouw organisatie kunnen opnemen bij het bepalen van ondersteuningsnoden?  

o In welke fasen zou jouw organisatie wel/geen grotere rol op kunnen nemen?  

o CLB is een belangrijke verwijzer naar andere organisaties door kennis kind, context en 

sociale kaart 

 

- Hoe sta je tegenover het ondersteunen en helpen van andere organisaties met jouw expertise 

en mogelijkheden?  

o Is ondersteuning bieden aan andere organisaties wenselijk?  

o In welke mate ben je bereid dit te doen 

 

- Ben je bereid andere organisaties activiteiten te laten opnemen gedurende het diagnostisch 

proces?   

 

8. Hoe sta je tegenover het opnemen van verantwoordelijkheid voor bepaalde (prioritaire) 

doelgroepen?  

o Bepaalde stoornissen 

o Leeftijdscategorieën 

 Beperkt aanbod voor +12 jaar 

o Kwetsbare doelgroepen 

o Multiculturele en meertalige gezinnen  

 Vragen vaker aangepaste diensten, tolk of intercultureel bemiddelaar, meer 

aanklampende zorg, langere trajecten 

o Complexe casussen 

 

- Denk je dat samenwerking met een gedeelde verantwoordelijkheid wenselijk is voor de 

toegankelijkheid voor deze doelgroep te bevorderen?   

- Ben je bereid mee verantwoordelijkheid op te nemen voor deze bepaalde (prioritaire) 

doelgroepen? 

o In welke mate ben je bereid hier verantwoordelijkheid voor op te nemen?  
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9. Hoe denk je dat vanuit een samenwerkingslogica met gedeelde verantwoordelijkheid kan 

bijgedragen worden aan een betere toegankelijkheid voor het invullen van ondersteuningsbehoeften en 

diagnostiek?  

- Hoe sta je tegenover outreachend werken vanuit een samenwerkingsgedachte?  

o Vind je dit wenselijk om de toegankelijkheid te verhogen?  

o Ben je bereid hier een rol in op te nemen?  

o Welke rol zou jouw organisatie hierin kunnen opnemen?  

o Ben je bereid materiaal, infrastructuur, expertise te delen met andere organisaties?  

 

3. Welke barrières moeten overwonnen worden om meer vanuit een regionaal 

samenwerkingsmodel met een gedeelde verantwoordelijkheid te werken? 
 

Doelstelling: bevragen welke barrières voor de organisatie optreden om 

 te werken vanuit een regionaal samenwerkingsmodel 

 een gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen 

 

- Beschikbare capaciteit 

- Regelgeving 

o GDPR: maakt het moeilijk om informatie over te dragen naar andere organisaties 

o Financieringssysteem is anders in verschillende organisaties  

- Opdracht van de organisatie verschilt 

 

Onvoldoende kennis van andere organisaties 

o Verschillende disciplines bij organisaties (bij zelfde en verschillende type organisatie) 

o Verschillende wachttijden per organisatie 

o Verschillende inhoud diagnostisch proces 

 Andere manier bepalen traject 

 Variatie in gebruikte assessments 

 Dus doen liever zelf geheel verhaal 

o Onduidelijkheid over doelgroep en expertise van de organisatie 

 Nu nog meer nichewerking door toename druk 

 Ouders niet goed op hoogte 

 

- Afstand tussen organisaties 
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o  

 

- Naam van de dienst geeft soms weerstand bij ouders  

o Bv. RC Autisme 

o Heldere communicatie en verwachtingen kunnen weerstand  

 

- Communicatie 

o Ouders niet goed op hoogte 

o Onduidelijke verslagen, niet antwoord op de vraag 

o Geen feedback  

o Interorganisatorisch teamoverleg 

 

- Aangehaald dat privé wel een rol speelt in diagnostiek, maar toch ook barrières 

 Wantrouwen kwaliteit assessments, multidisciplinariteit, gedeelde besluitvorming, 

prijs 

 Is de organisatie bereid om in de toekomst samen te werken met het private 

speelveld?  

 Wat zijn voorwaarden voor om zo’n samenwerking?  

 

4. Randvoorwaarden voor samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid 
 

Doelstelling: bevragen welke factoren ingevuld moeten worden om  

 te werken vanuit een regionaal samenwerkingsmodel 

 een gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen 
 

10. Wat zijn essentiële voorwaarden voor samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid?  

 

- Zijn er gedeelde afspraken of een gedeeld protocol nodig om aan samenwerking te doen tussen 

verschillende organisaties?  

o Zijn afspraken wenselijk?  

o In welke vorm denk je dat dit nodig is? (informeel, richtlijnen…) 

o Waarover dienen deze afspraken te gaan?   

 Gedeelde visie 
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 Kan de intersectorale richtlijn een hulpmiddel zijn om tot een gedeelde 

visie over diagnostiek te komen?  

 Rol van de disciplines/organisaties 

 Uitwisseling van informatie 

 Kwaliteitseisen 

 … 

- Zijn er afspraken vanuit de overheid nodig?  

 

- Dienen er gedeelde werkpraktijken te zijn tussen de organisaties?  

o Bv manier van aanmelding, uniforme methodieken… 

o Vind je dit wenselijk?  

 

- Is het wenselijk dat deze “gedeelde verantwoordelijkheid” een formeel engagement omvat?  
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11. DEEL 3: Brugzorg 
 

1. Hoe positioneert de organisatie zich t.o.v. het/een model van brugzorg 
 

Doelstelling: Inhoudelijke reflectie over en nagaan 

 in welke mate de visie van de organisatie kan aansluiten bij de voorgestelde uitgangspunten van 

“brugzorg” 

o wat de visie is van de organisaties op het aanbieden van ondersteuning tijdens 

overgangsperiodes 

o wat de visie is van de organisaties op brugzorg als volwaardige zorg 

 wat de houding van de organisaties is t.o.v. het betrekken van het informele 

zorgsysteem 

o wat is de visie van de organisaties op de tijdelijkheid van brugzorg  

o wat is de visie van de organisaties op het aanbieden van een mix van activiteiten 

(aanbieden activiteiten en ondersteunen van anderen) 

 met welke taal we aan de slag kunnen m.b.t. het concept “brugzorg”  

o welke voorzichtigheden hiermee gepaard gaan 

 

Concepten: 

- Brugzorg: ondersteunende activiteiten in de overgangen tussen verschillende fasen, al opgestart 

voor het besluitvorming van het diagnostisch proces of behoeftebepaling afgerond is. Verschillende 

spelers (informeel – formeel) kunnen een rol spelen door activiteiten uit te voeren of andere spelers 

te ondersteunen met hun kennis en expertise. 

o Overgangsmaatregel: trajecten die kinderen doorlopen is in verschillende fasen: er wordt 

een probleem opgemerkt, het kind wordt aangemeld bij een hulpverlener, het kind wacht 

op tot diagnostiek van start gaat, het kind wacht tot diagnostiek een tot een verfijnd beeld 

is kunnen komen. 

 Verwijst naar een overgangsperiode in afwachting van de aanlevering van best 

passende zorg, bepaald op basis van formele diagnostiek of behoeftebepaling 

o Geen apart systeem: Het is volwaardige zorg waarbij componenten van het systeem een 

rol opnemen. 

 Brugzorg wordt niet losgekoppeld van de reguliere zorg. 

 Modules en componenten kunnen deel uitmaken van overkoepelende zorg 

o Tijdelijke maatregel: brugzorg wordt aangeboden in afwachting van een formele 

uitgebreide diagnosestelling/behoeftebepaling en is gekoppeld aan “wachttijden” 

 Kan ingezet worden vanaf: 

 Uiting vermoeden stoornis of probleem en aanmelding bij een erkende 

zorgverstrekker 

 Nog geen passend formeel zorgaanbod beschikbaar of inzetbaar 

 Kan ingezet worden tot:  

 Passende formele zorg kan opgestart worden 
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o Mix van activiteiten met wisselwerking van expertise:  

 Activiteiten uitvoeren: organisatie doet zelf bepaalde activiteiten om het kind te 

ondersteunen 

 Diagnostiek en Behoeftebepaling - Therapie en behandeling - Begeleiding 

en ondersteuning van het kind (en het gezin) 

 Modules of pakketten voor het kind in functie van bepaalde 

levensdomeinen?  

 Uitvoerders van activiteiten ondersteunen: organisatie ondersteunt anderen door 

expertise te delen 

o Kennis en informatie delen, eerder passief - Ter plaatse expertise 

delen, eerder actief 

 Formeel: hulpverlener is gebonden aan regels en competentieprofielen 

 Informeel: hulpverlener is niet gebonden aan regels en competentieprofielen 

 

- Diagnostisch proces: als een continu proces met verschillende fasen 

- Wachttijden:  

o Tussen aanmelding en diagnostiek  

o Tussen diagnostiek en start zorgaanbod  

- Levensdomeinen: verschillende aspecten van het menselijke functioneren 

Kan bv op basis van het ICF op een systematische manier ingedeeld worden 

o Menselijk organisme 

 Functies: fysiologische en mentale eigenschappen 

 Anatomische eigenschappen 

o Activiteiten (handelen) 

o Participatie (in de maatschappij) 

o Persoonlijke factoren (individuele karakteristieken) 

o Externe factoren (fysieke en sociale omgevingsfactoren) 

 

 

 

 in welke mate de visie van de organisatie kan aansluiten bij de voorgestelde uitgangspunten van 

“brugzorg” 

o wat de visie is van de organisaties op het aanbieden van ondersteuning tijdens 

overgangsperiodes 

o wat de visie is van de organisaties op brugzorg als volwaardige zorg 

 wat de houding van de organisaties is t.o.v. het betrekken van het informele 

zorgsysteem 

o wat is de visie van de organisaties op de tijdelijkheid van brugzorg  

o wat is de visie van de organisaties op het aanbieden van een mix van activiteiten 

(aanbieden activiteiten en ondersteunen van anderen) 

o welke andere uitgangspunten of aspecten brugzorg volgens de organisatie inhoudt 

 met welke taal we aan de slag kunnen m.b.t. het concept “brugzorg”  

o welke voorzichtigheden hiermee gepaard gaan 

 of organisaties bereid zijn brugzorg aan te bieden 
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12. Hoe sta je tegenover het aanbieden van brugzorg in overgangsperiodes?  

- Wat is de visie van de organisatie op het aanbieden van ondersteuning tijdens deze periodes?  

- Vind je dit wenselijk?  

 

13. Hoe sta je tegenover brugzorg als geen apart systeem  

- Wat is de visie van de organisatie op het aanbieden van ondersteuning met verschillende 

componenten van het systeem? 

- Wat is de visie op het opnemen van brugzorgactiviteiten door ‘informele’ zorgsysteem?  

o Vind je dit wenselijk?  

o Ben je bereid om een stuk van deze brugzorg aan het informele zorgsysteem over te 

laten?  

14. Hoe sta je tegenover het tijdelijke aspect van brugzorg?  

- Is tijdelijkheid van deze ondersteuning volgens jou wenselijk?  

- Wat is de visie van de organisatie op wanneer brugzorg start/eindigt?  

 

15. Hoe sta je tegenover de invulling van brugzorg als mix van activiteiten?  

- Hoe sta je tegenover het rechtstreeks aanbieden van activiteiten? 

o Vind je het aanbieden van activiteiten wenselijk?  

o Hoe sta je tegenover het bepalen van behoeften en het opnemen van componenten van 

diagnostiek tijdens brugzorg?  

 Wat is de visie op het bepalen van behoeften om het brugzorgtraject vorm te 

geven?  

 Vind je dit wenselijk?  

 Welke invloed heeft dit volgens jou op de werkmethodiek rond het 

bepalen van behoeften?  

 Wat is de visie op het opnemen van componenten van diagnostiek bij het 

brugzorgtraject?  

 Vind je dit wenselijk?  

 Welk invloed denk je dat dit kan hebben op het diagnostisch proces? 

 

o Wat is de visie op het aanbieden van ondersteunende activiteiten (therapie – 

behandeling) op basis van (formele) behoeftebepaling of een deel van de diagnostiek?  

 Vind je dit wenselijk?  

 

o Wat is de visie op het aanbieden van begeleiding en ondersteuning voor het kind/de 

jongere en het gezin?  

 Vind je dit wenselijk?   

 

- Hoe sta je tegenover het ondersteunen van andere aanbieders? 

o Vind je het ondersteunen van andere aanbieders wenselijk?  

 

o Hoe sta je tegenover het delen van kennis en informatie met andere organisaties? 

 Vind je het delen van kennis en informatie met andere organisaties wenselijk?  
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 Via welke methoden zou het delen van expertise kunnen uitgevoerd worden?  

 E-health, guidelines opstellen…  

o Hoe sta je tegenover het ter plaats delen van expertise (bv. ter plaatse gaan kijken en ‘ad 

hoc’ expertise delen) 

 Vind je het ter plaatse delen van expertise wenselijk?  

 Via welke methoden zou het delen van expertise kunnen uitgevoerd worden?  

 

- Zijn er volgens jouw visie nog andere activiteiten die opgenomen kunnen worden voor brugzorg?  

16. Wat is je visie over het begrip “brugzorg”?  

 

 

2. Kan je als organisatie een rol spelen bij brugzorg?  
 

Doelstelling: bevragen waar grenzen van de organisatie liggen  

 waar de organisaties zich positioneren in het schema 

 of er bereidheid is om activiteiten van brugzorg op te nemen en in welke mate 

o welke activiteiten een organisatie kan opnemen/aanbieden  

 of er mogelijkheid is om eigen werkpraktijken aan te passen aan het aanleveren van brugzorg 

 of er bereidheid is om samen te werken met andere organisaties voor het aanbieden van brugzorg 

 

 

 

 
 

Activiteiten uitvoeren 
 

Anderen ondersteunen 

Diagnostiek en 
behoeftebepaling 

Therapie en 
behandeling 

Begeleiding en 
ondersteuning van 
kinderen/jongeren 

en hun gezin 

Kennis en 
informatie 
toeleveren 

(passief) 

Mee kijken in 
de organisatie 

(actief) 

Basiszorg 
Informeel 

 
 
 

  
Ervarings-

deskundigheid 
Ervarings-

deskundigheid 

Formeel 
 
 
 

    

Gespecialiseerd 
 

Formeel 

 
 
 

    

Hoog -
gespecialiseerd 

 
 
 

    

 

 of er bereidheid is om activiteiten van brugzorg op te nemen en in welke mate 

o welke activiteiten een organisatie kan opnemen/aanbieden  

 of er mogelijkheid is om eigen werkpraktijken aan te passen aan het aanleveren van brugzorg 
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 of er bereidheid is om samen te werken met andere organisaties voor het aanbieden van brugzorg 

 

17. Waar positioneer je jouw organisatie in het schema?  

- Bied je al iets van brugzorg aan?   

o Waar zou je dit in het schema positioneren?  

o Hoe wordt deze activiteit ingevuld?  

 

- Welke activiteiten zou je nog kunnen aanbieden?  (behoeftebepaling – diagnostiek / behandeling 

– therapie / begeleiding en ondersteuning)  

o Wanneer in het traject zou je deze activiteit kunnen aanbieden?  

o Voor welke doelgroep zou je deze activiteiten kunnen aanbieden?  

o Wat betekent het aanbieden van deze activiteit voor de werkpraktijk van de organisatie?  

o Ben je bereid deze activiteiten aan te bieden?  

o Ben je bereid een deel van deze activiteiten over te laten aan andere organisaties?  

- Hoe zou je andere organisaties kunnen ondersteunen? (informatie en kennis delen / mee in de 

organisatie kijken) 

o In welke vorm zou je dit kunnen aanbieden?  

o Wat betekent dit voor de werkpraktijk van de organisatie?  

o Ben je anderen te ondersteunen met jouw expertise?  

o Ben je bereid een deel van deze activiteiten over te laten aan andere organisaties?  

3. Houding en verwachting t.o.v. andere organisaties?  

 
 

4. Welke randvoorwaarden moeten ingevuld worden om kwaliteitsvolle brugzorg aan te 

leveren? 
 

Doelstelling:  

 bevragen welke factoren ingevuld moeten worden om aan brugzorg te doen 

 onderzoeken of deze factoren afwijken van een algemene appreciatie van samenwerken (hoger) 
 

18. Wat zijn essentiële voorwaarden om kwaliteitsvolle brugzorg te leveren?  

 

19. Wat zijn faciliterende factoren?  
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Voor de organisatie van diagnostiek dient rekening gehouden te worden met opties van het beleid die 
eerder genomen werden. Hoe staat de organisatie tov:  

1. Vlaamse referentieregio’s 
2. Eerstelijnszones 
3. Netwerken die er al zijn  
4. 1G1P 
5. Organisatie diagnostiek in het onderwijs 
6. Persoonsvolgende financiering VAPH 
7. Getrapte zorg VAPh  
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Bijlage 2:  Schriftelijke bevraging (via e-mail) t.a.v. de MFC’s 

 

Beste 

 

Hartelijk dank voor uw reactie.  

Om meer inzicht te krijgen in de rol van beeldvorming en diagnostiek binnen de MFC nodigen we u vriendelijk uit 

om aanvullend onderstaande vragen te beantwoorden. U kan ons de informatie via kerende mail terugbezorgen.  

Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt en niet op individueel of organisatorisch niveau.  

Aanvullende vragen: 

Wordt gedurende het traject dat een kind binnen het MFC loopt aan beeldvorming en/of diagnostiek gedaan? 

Zo ja, 

1.    Met welke doelstellingen? 

2.    Wordt deze beeldvorming en/of diagnostiek door medewerkers van het MFC zelf uitgevoerd? Zo ja, welke 

functie/discipline hebben deze medewerkers? 

3.    Wordt voor deze beeldvorming en/of diagnostiek samengewerkt met andere, externe organisaties?  Zo ja, met 

welke organisaties voornamelijk? Hoe verloopt deze samenwerking? 

 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.  

   

Vriendelijke groeten  

   

   


