Motie Beleid ontwikkelen voor tijdige signalering en begeleiding KOPP kinderen
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 25 januari 2018, gehoord de
beraadslagingen aangaande Rekenkameronderzoek “Jeugdhulp, reden tot zorg?”, evaluatie Sociaal
Domein en landelijk nieuws over problematiek in de jeugdzorg,
Constaterende dat:
1. Nederland ongeveer 405.000 ouders telt met psychische en/of verslavingsproblemen;
2. Deze ouders samen 577.000 kinderen onder de 18 jaar hebben, de zogenaamde KOPP of
KOV- kinderen*, hiervan zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger;
3. Kinderen van deze ouders een 2 tot 3 keer zo grote kans hebben om zelf ook psychische
problemen of verslaving te ontwikkelen in hun leven ten opzichte van kinderen die opgroeien
met ouders die deze problemen niet hebben;
4. Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat 65% van de kinderen van ouders met een
depressie en/of angststoornis op 35-jarige leeftijd zelf een depressie en/of angststoornis
heeft of heeft gehad;
5. Deze minderjarige KOPP/KVO kinderen 5 x vaker een beroep doen op de gespecialiseerde
jeugd-GGZ dan kinderen van ouders zonder psychische problemen,
Overwegende dat:
1. Een deel van deze kinderen in Woerden woont en al dan niet al gebruik maakt of zal moeten
gaan maken van jeugdzorg;
2. Een deel van deze kinderen nog niet in beeld is, maar mogelijk wel gebaat zou kunnen zijn bij
vroegtijdige signalering en gepaste interventies;
3. Deze vroegtijdige signalering en gepaste interventies op lange termijn mogelijk psychische
problemen bij deze kinderen en jongeren kunnen beperken of voorkomen;
Verzoekt het college om:
1. Een informatiebrief te verspreiden onder betrokken partijen (bijvoorbeeld
consultatiebureaus, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basis-, middelbare, mbo- en
andere onderwijsinstellingen, sportverenigingen etc.) waarin zij geïnformeerd worden over
deze KOPP/KVO problematiek en de ernst hiervan. In de brief wordt aangegeven dat deze
betrokken partijen een belangrijke rol kunnen spelen in de tijdige signalering. Tevens komt er
een advies in te staan met betrekking tot de mogelijkheden voor doorverwijzing naar
instanties waar ouders, jongeren en hun omgeving terecht kunnen om tijdig gepaste hulp te
ontvangen.
2. De samenwerking te zoeken met deze vindplaatsen van kinderen en jongeren en in deze
samenwerking actief aandacht te vragen voor deze kinderen en hun omgeving.
3. Binnen de huidige structuren beleid te ontwikkelen waarin deze kinderen tijdig in beeld
komen en gepaste interventies kunnen worden ingezet, teneinde te voorkomen dat deze
kinderen op latere leeftijd zelf Psychische problemen en/of verslaving gaan ontwikkelen en
dit generatie op generatie wordt overgebracht met alle kosten die dit met zich meebrengt.
4. Dit beleid op te nemen in de Staat van Woerden en/of nieuw te ontwikkelen beleidsplannen
binnen het sociaal domein.
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En gaat over tot de orde van de dag.
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