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Voor wie?
Onze doelgroep betreft baby’s, peuters en kleuters van 0 tot en met 5 jaar  
(of einde kleuterschool) en hun ouders/verzorgers met het vermoeden van een 
kinderpsychiatrische stoornis en/of een vroeg-relationele verstoring tussen kind 
en ouder. 
Wij bieden hulp aan gezinnen uit verschillende culturen en met een 
uiteenlopende sociaal-economische status. 

Je kan als ouder bij deze afdeling terecht wanneer je je vragen stelt bij de 
ontwikkeling en/of het gedrag van je kind:

 > Wanneer je bezorgd bent over het eet-, slaap-, of huilgedrag van je kind.
 > Wanneer je kind zo angstig, verdrietig, boos of koppig is dat het hem/haar 

hindert in zijn/haar ontwikkeling.
 > Wanneer je kind iets ergs heeft meegemaakt.
 > Wanneer je kind weinig reageert op zijn omgeving of er weinig interesse in 

toont.
 > Wanneer je kind druk en impulsief gedrag toont.
 > Wanneer je je zorgen maakt over taalontwikkeling/communicatie.

Terugbetaling van de consultaties bij de kinder-en jeugdpsychiater is 
mogelijk wanneer je doorverwezen wordt door je huisarts of een andere arts 
(bijvoorbeeld kinderarts, arts van Kind en Gezin). 
Samenwerken met andere hulpverleners die al betrokken zijn bij het gezin, 
vinden we belangrijk.
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Wat?
ZNA UKJA afdeling Jong kind en gezin biedt vroegdiagnostiek en behandeling 
aan baby’s, peuters tot en met 5 jaar (of einde kleuterschool), bij wie er zorgen 
zijn over hun ontwikkeling, gedrag en/of de ouder-kind-interactie.

Werking
Onze werking omvat vroegdiagnostiek en behandeling van moeilijkheden op 
diverse ontwikkelingsdomeinen. De vroege sociale en emotionele ontwikkeling 
van jonge kinderen in relatie tot hun ouders of andere primaire verzorgers 
staat hierbij centraal. Vroegtijdige interventie is essentieel om een bedreigde 
ontwikkeling bij jonge kinderen terug op de rails te zetten. 

Binnen de drie maanden krijgen jullie een eerste gesprek bij de kinder- en 
jeugdpsychiater of psycholoog. Tijdens dit gesprek, luisteren we naar jullie 
verhaal en bekijken we samen hoe we jullie het best verder helpen. We vinden 
het belangrijk je kind en jullie als ouders beter te leren kennen om zo goed 
mogelijk een antwoord op jullie vragen te kunnen geven. Dit doen we tijdens 
een 5-tal gesprekken en/of onderzoeken. De psycholoog en/of kinder- en 
jeugdpsychiater praat met jullie als ouders over de ontwikkeling van je kind en 
leert jullie beter kennen. Hij/zij brengt ook de spel- en denkontwikkeling van je 
kind in kaart. De logopedist onderzoekt de taal- en spraakontwikkeling van je 
kind. De kinesitherapeut kijkt naar de motoriek van je kind. Al deze observatie- 
en gespreksgegevens worden met jullie besproken tijdens een adviesgesprek 
met de arts en psycholoog. In dit gesprek wordt ook samen gezocht naar de 
meest geschikte ondersteuning voor jullie als ouders en voor jullie kind. 

Voor baby’s, peuters en hun ouders is de ondersteuning steeds ambulant. Het 
merendeel van de kleuters wordt eveneens samen met zijn/haar ouders via een 
ambulante werking verder geholpen. Soms is een meer intensieve vorm van 
diagnostiek en/of behandeling meer aangewezen. Dan bestaat de mogelijkheid 
binnen onze dienst van een dagopname of dag- en nachtopname. Er kan ook 
rechtstreeks hiernaar verwezen worden, als direct duidelijk is dat dergelijke 
intensieve vorm van hulpverlening aangewezen is. 
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Het team
De afdeling Jong kind en gezin is multidisciplinair samengesteld en 
bestaat uit: kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen/psychotherapeuten, 
een psychomotorisch therapeut, een ergotherapeut, logopedisten, 
verpleegkundigen/opvoedkundigen en leerkrachten. 
De eindverantwoordelijke voor de zorg en de behandeling is de kinder- en 
jeugdpsychiater. 

Kinder- en jeugdpsychiaters: 
 > dr. Jo Wellens
 > dr. Didier Walleghem
 > dr. Bea Langenaeken

Ombudsdienst
Francine Wauters
0471 95 48 44
03 281 11 99 (fax)
heepu.ombuds@zna.be
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ZNA UKJA 
ZNA UKJA is een van de gespecialiseerde ziekenhuizen van ZNA en heeft een 
samenwerkingsakkoord met de Universiteit Antwerpen (UA) en het Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Deze nauwe samenwerking garandeert een 
kwalitatief hoog niveau van kinder- en jeugdpsychiatrische zorg en resulteert in 
een behandeling op maat van de patiënt.

ZNA UKJA biedt diagnose, advies, crisistussenkomst en behandeling 
aan kinderen en adolescenten met ernstige emotionele, gedrags- en 
ontwikkelingsproblemen. Dit kan gebeuren onder de vorm van poliklinische 
zorg, zorg aan huis, zorg op school of onder de vorm van een dagopname of een 
dag- en nachtopname .

Bij meer dan één op de tien kinderen en jongeren is er sprake van een zodanig 
probleem dat ontwikkeling en functioneren in het dagelijks leven thuis, op 
school en in de relatie met leeftijdsgenoten erdoor gehinderd worden. 

In ZNA UKJA zetten wij ons in om deze kinderen, jongeren en hun gezin te 
helpen op basis van een geïntegreerde bio-psycho-sociale visie, rekening 
houdend met de meest recente wetenschappelijke verworvenheden inzake 
diagnostiek en behandeling. 

Fundamenteel in onze visie is dat kinderen en jongeren niet adequaat geholpen 
kunnen worden zonder dat ouders, gezin en school intensief bij de behandeling 
betrokken worden.

In alles wat gepland wordt of gebeurt, wordt expliciet rekening gehouden met 
de internationaal aanvaarde rechten van het kind.

ZNA UKJA staat onder leiding van: 
Erwin Heylen, algemene coördinatie
dr. Linda Van Grootel, diensthoofd
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Notities:
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ZNA UKJA, site ZNA Middelheim
Afdeling Jong kind en gezin
Lindendreef 1
2020 Antwerpen

03 280 49 00
03 280 49 14 fax
mi.ukja@zna.be


