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Jongeren die in de jeugdzorg terechtkomen, verhuizen door plaatsgebrek vaak van de 
ene instelling naar de andere. In Antwerpen loopt sinds een jaar een project dat hen 
houvast moet geven. Want jongeren kun je niet blijven verpotten. ‘Je hebt geen idee 
hoezeer deze meisjes verlangen naar voorspelbaarheid.’ 

 
Kinder- en jeugdpsychiater Corine Faché: ‘Wat deze jongeren allemaal gemeen 

hebben, is dat er niemand was die hen juist aanvoelde en er op tijd en gepast op 

heeft gereageerd.’ 

 ‘Ik ben niet van waarde voor anderen.’ Ze zegt het zonder knipperen en aarzelen, een 
beetje zoals je aan het postloket meedeelt dat je een vel zegels wilt. Zelfklevend, 
graag. 

Elien* (17) zit in ‘Van Celst’ in Antwerpen, een afdeling van Jeugdzorg Emmaüs. Ze 
wordt daar samen met nog 22 meisjes begeleid voor hevige en wisselende emoties, 
zelfdestructief en suïcidaal gedrag, een negatief zelfbeeld en grote problemen in 
relaties met anderen. De standvastigheid waarmee ze haar verhaal vertelt, vraagt niet 
om tegenargumenten – dit is geen jong meisje dat stiekem wil horen dat ze helemaal 
niet zo mollig is als ze vreest. Wat ze zegt, is haar wetenschap, gebaseerd op de zeven 
verschillende scholen en de jaren jeugdpsychiatrie die ze op haar zeventiende al 
achter de rug heeft. 



‘Het leven heeft me tot nu toe zelden tegengesproken’, zegt Elien. ‘Mijn vader is 
vertrokken met de boodschap dat hij niets meer met me te maken wilde hebben. Ik 
ben op verschillende scholen weggepest en de buitenwereld reageert afwijzend als ze 
hoort dat ik in een jeugdinstelling zit. Tijdens een stage in een rusthuis kreeg ik te 
horen dat ik nooit een job zal vinden in de verzorgingssector. Omdat ik niet geschikt 
ben.’ 

Niet geschikt. Elien heeft vandaag zeven stoffen vlagjes aan elkaar gestikt met een 
naaimachine. Wanneer begeleider Jonas haar na afloop van de ateliernamiddag 
vraagt hoe haar dag was, vertelt ze dat ze dit niet had verwacht. ‘Ik ben huilend 
opgestaan en voelde dat het moeilijk zou zijn. Maar ik heb mijn best gedaan. Al denk 
ik dat ik straks op mijn kamer een weerslag zal krijgen.’ Jonas complimenteert haar 
voor haar inzet. De andere meisjes vallen hem bij. 

‘Ik besef heus wel dat ik aan mezelf moet werken’, zegt Elien. ‘Daarom ben ik hier 
ook. Een van mijn problemen is dat ik mezelf ondergeschikt maak aan anderen. 
Simpelweg omdat anderen altijd lijken te weten wie ze zijn en waarvoor ze staan. En 
daar kan ik niet tegenop, want ik heb geen zelfbeeld. Ik weet niet wie ik zie wanneer 
ik in de spiegel kijk.’ 

Het is half vier in de namiddag en Elien gaat terug naar haar kamer. 

Straf 

Als je een been breekt, doe je er gips rond. Als je een burn-out hebt, schakel je de hulp 
in van een psychiater of psychotherapeut. Kortom, als het probleem duidelijk is, is de 
oplossing dat doorgaans ook. Maar ‘de meisjes van Van Celst’ vallen al jaren tussen 
twee stoelen. Ze zijn roekeloos, impulsief en agressief zowel tegenover anderen als 
tegenover zichzelf. Op school spijbelen ze en worden ze door hun moeilijk gedrag 
uitgesloten of geschorst. Ouders staan machteloos, vriendschappen en relaties breken 
af. Het zijn meisjes waar straf geen vat meer op heeft. En aan de diagnose ‘moeilijk’ 
kleeft geen pasklaar antwoord. 

Nochtans hebben ze de hulp om volwassen te worden meer dan nodig. Krijgen deze 
meisjes geen aangepaste behandeling, dan kunnen ze als volwassene een borderline 
persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen en hebben ze tot vijf à tien procent meer kans 
om zelfmoord te plegen. Vandaag komen deze jongeren doorgaans in 
gemeenschapsinstellingen terecht, waar ze hen bij een zelfmoordpoging toch moeten 
doorverwijzen naar de jeugdpsychiatrie. Maar in de psychiatrie horen deze jongeren 
evenmin thuis, dus worden ze na een crisisopname terug naar afzender gestuurd. 
Daar is ondertussen geen plaats meer en de jongere mag in een andere instelling 
helemaal opnieuw beginnen: nieuwe hulpverleners, nieuwe jongeren, nieuwe 
omgeving, oud verhaal. 

Oudercontact 

Van het kastje naar de muur, Cloë (16) deed het al vierendertig keer. ‘Ik ga mijn 
verhaal echt niet opnieuw vertellen’, reageert ze op de mededeling dat we een artikel 
schrijven over Van Celst. En we worden lucht, terwijl ze voortpraat met haar 
begeleider. Dat ze zenuwachtig is omdat haar moeder straks mee gaat naar het 
oudercontact op school. Het blijkt het enige verhaal waar ze nog energie in wil 



stoppen: de hoop dat haar moeder, ook al heeft die haar eigen problemen, haar 
misschien toch nog zoiets als een thuis kan bezorgen. ‘In de ogen van buitenstaanders 
ben ik een probleemjongere’, hoor ik Cloë later zeggen in een filmpje dat de directie 
maakte naar aanleiding van het bezoek van minister Jo Vandeurzen. ‘Maar ik ben 
hier wel beland omdat mijn ouders het leven niet aankunnen.’ 

Cloë’s vader stierf aan een overdosis en heeft ze nooit gekend. Begeleider Jymco 
Manssens zegt ons dat de kans reëel is dat Cloë’s moeder de afspraak straks op het 
laatste moment afzegt. Dat is al vaker gebeurd en het is elke keer een ongelooflijke 
teleurstelling. ‘Je hebt geen idee hoezeer deze meisjes verlangen naar 
voorspelbaarheid.’ 

Onzin 

Seksueel misbruik, mishandeling, gebroken gezinnen, afwezige vader of moeder. De 
grond waarin de meisjes van Van Celst hun wortels hebben, is van het kleitype. 
Aanwezig bij elke stap en moeilijk af te schudden. Jeugdzorg Emmaüs startte een jaar 
geleden voor dit type jongeren een nieuw ‘huis voor begeleiding’: de afdeling Van 
Celst moet het eindeloze verpotten van kwetsbare jongeren voorkomen. 

‘Het principe is eenvoudig’, legt algemeen directeur Luc Claessens uit. ‘Door samen te 
werken met het Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen 
(UKJA) kunnen we de meeste meisjes garanderen dat ze hier in Van Celst hun plek 
hebben. Maken ze een crisis door, bijvoorbeeld een inzinking of een situatie waarin ze 
zichzelf krassen, dan kunnen ze voor een spoedopname terecht in het UKJA. De 
hulpverleners blijven dezelfde en het traject dat ze hier afleggen, wordt voortgezet 
zodra ze terugkeren.’ Niemand valt hier tussen twee stoelen, niemand loopt het risico 
gedumpt te worden aan het Antwerps justitiepaleis. 

‘De reactie van Maggie De Block dat er voldoende plaats is in de kinderpsychiatrie, is 
je reinste onzin’, reageert Claessens op het incident van tien dagen geleden. ‘Met 
wachtlijsten kun je alles bewijzen: dat de nood niet zo hoog is, dat vraag en aanbod op 
elkaar zijn afgestemd. Maar de praktijk leert ons iets anders. Wat met de jongeren die 
zonder hulp thuis in een schrijnende situatie zitten? Wat met de jongeren die al 
anderhalf jaar in een gesloten instelling verblijven? Er is een tekort en daarover is 
geen discussie mogelijk.’ 

Vandaag wonen 23 meisjes in Van Celst, verdeeld per drie of vier in aparte groepen. 
Afhankelijk van hun behandeling en de vooruitgang die ze boeken, winnen ze telkens 
een stukje vrijheid: van samenleven in groep naar kamertraining, waar ze meer vrije 
tijd hebben. Daarna op studio, waar ze met geld leren omgaan en uiteindelijk mobiele 
begeleiding, om het buiten de instelling te proberen. Stap voor stap leren hoe je dat 
doet, rechtop lopen in klei. 

Oudercontact 

Het aantal meisjes dat kampt met psychische problemen groeit. Naar de oorzaken is 
het gissen. ‘We hebben wel vermoedens maar er is nog geen wetenschappelijk bewijs’, 
zegt kinder- en jeugdpsychiater Corine Faché van UKJA. ‘Wat deze meisjes wel 
allemaal gemeen hebben, is dat er niemand was die hen juist aanvoelde en er op tijd 
en gepast op heeft gereageerd. Maar ook in de hulpverlening konden deze jongeren 



niet rekenen op een continue zorg doordat ze in verschillende voorzieningen werden 
geplaatst. Vertrouwen opbouwen in anderen, in de samenleving of in zichzelf wordt 
dan bijzonder moeilijk.’ 

Om die continuïteit in de zorg te kunnen garanderen, moeten jeugdzorg, 
jeugdpsychiatrie en justitie intenser samenwerken, zegt Faché. ‘Als instelling kun je 
zoiets niet alleen: daarvoor is de problematiek van deze jongeren te complex.’ 

Problemen zien, begrijpen en aanpakken is bijzonder moeilijk. Dat blijkt ook binnen 
de hulpverlening zelf. ‘We zien dat er voor deze problematiek meer bedden in de 
jeugdzorg door jongens worden ingenomen’, zegt Faché. ‘Dat komt omdat jongens die 
zich agressief gedragen, vaak als daders worden gezien. Meisjes die dezelfde feiten 
plegen, worden vaker als slachtoffers bestempeld, waardoor ze minder snel de 
gepaste hulpverlening krijgen.’ 

We polsen een dag later bij de directie hoe het oudercontact voor Cloë is verlopen. ‘De 
moeder is meegeweest. Knap hoe ze er – ondanks haar eigen problemen – voor haar 
dochter was. En Cloë heeft een schitterend rapport.’ Wie zei dat in klei niets groeit? 

* Om hun privacy te kunnen garanderen, krijgen de meisjes in dit artikel een fictieve 
naam. 
 


