
EUREGIONALE SAMENWERKING IN DE KINDER- EN 
JEUGDPSYCHIATRIE
People-2-people project “Terug naar school”

LVR Essen-Duisburg, LVR Viersen, GGNet, Karakter

Vorführender
Präsentationsnotizen
Introduction of ourselves and the partnersMotivation for cross-border collaborationExplanation of Euregio projects (School refusal and diagnosis differences)One or two slides on some preliminary resultsRelevance to municipalities / inhabitants of the Euregio Rijn-Waal area.Invitation to Euregio symposium 11th of  DecemberTake home message



Wie ben ik

Bas de Veen, MSc.
Projectmanager Innovatie
Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie

b.deveen@karakter.com
+316 15 65 1986

Vorführender
Präsentationsnotizen
Introductie van mijzelfIntroductie van Karakter / wat voor organisatie is Karakter- Non-profit specialistische KJP die de KJp voor het Radboudumc verzorgt.

mailto:b.deveen@karakter.com


Vorführender
Präsentationsnotizen
Samenwerking met partners en Euregio Rijn-Waal uitleggen- Wie zijn betrokken bij de projecten?







NL – D: 
Overeenkomsten en verschillen
Verschillen: 
- Diagnoseverdelingen
- Behandelaanbod

Overeenkomsten:
- Schoolverzuim 
- Artsen- en specialistentekort in bepaalde regio’s
- Toenemende druk op de geestelijke gezondheidszorg
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Euregionale kennisuitwisselingsprojecten
“Terug naar school”

• Verschillen Nederlandse-Duitse 
schoolsystemen

• Verschillen in wetgeving en betrokken 
instanties

• Onderzoeken van probleem schoolverzuim in 
de kinder- en jeugdpsychiatrie

“Transnationale vergelijking van 
diagnosestelling in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie“

• Verschillen Nederlandse-Duitse zorgsysteem
• Onderzoeken van diagnoseverdelingen kinder-

en jeugdpsychiatrie
• Vergelijken van diagnostische focus 

professionals kinder- en jeugdpsychiatrie
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Schoolverzuim in Nederland

Vorführender
Präsentationsnotizen
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Gevolgen schoolverzuim
Verhoogd risico op:

• Verslechterde schoolprestaties

• Vroegtijdig schoolverlaten

• Sociale isolatie

• In de toekomst niet mee kunnen draaien in de maatschappij



Doelen
• Verschillen Nederlandse-Duitse schoolsystemen

• Verschillen in wetgeving en betrokken instanties

• Onderzoeken van probleem schoolverzuim in de kinder- en 
jeugdpsychiatrie



Desk research
- Cijfers (CBS)
- Literatuur
- Schoolsystemen

Vragenlijst
- SNACK
- SDQ
- Diagnose

Casus
- NL/D Onderwijssysteem
- NL/D Wetgeving
- Betrokken instanties

Interviews
- Kwalitatief onderzoek
- Beleving jongeren /

ouders
- Verbeterpunten
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Conclusie
• Complex probleem met verschillende oorzakelijke factoren

• Goede overeenstemming tussen zorg en onderwijs is essentieel

• Uniforme real-time data over schoolverzuim ontbreekt



Vooruitzichten euregionale 
samenwerking
• Nieuwe people-2-people projecten

• Opzetten gezamenlijke opleiding kinder- en jeugdpsychiaters

• Schrijven aanvraag grote INTERREG subsidie 

• Euregionaal symposium “Grensverleggend innoveren in de 
jeugdzorg” op woensdag 11 december 2019



Euregionaal symposium



Dank voor uw aandacht





Conclusie
• Profiteren van kennis en expertise

• Nieuwe inzichten over de aanpak van maatschappelijke problemen 
in de jeugdzorg

• Internationale kennisdeling als drijver van innovatie
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