
-  We zijn op zoek naar 40 deelnemers:       
 20 kinderen en hun ouder(s) starten 
 met therapie meteen na het eerste on-
 derzoekmoment (behandelgroep).  
 De andere 20 kunnen, indien gewenst, 
 nog starten met therapie na het tweede 
 onderzoekmoment (controlegroep). 

- Deelnemers kunnen opstarten in de     
 loop van het schooljaar 2019-2020. 

- Deelname aan de studie is gratis. 
 Therapiesessies hoeven niet betaald te 
 worden. 

- Na elke onderzoeksessie krijgen de 
 deelnemers in totaal twee filmtickets als 
 beloning.  

- Misschien werd er bij VAGGA aangemeld 
 voor een andere therapievorm dan in de 
 studie wordt aangeboden (bijvoorbeeld 
 individuele kindertherapie).                      
 Binnen het kader van het project hebben 
 wij echter niet de mogelijkheid om een 
 ander soort therapie aan te bieden.       

Wat moet je weten? 

Contact:  CGG Vagga 

   Belgiëlei 147a 
   2018 Antwerpen 

   03/256 91 20 

Contactpersoon: Leen Van Vlierberghe 

   leen.vanvlierberghe@vagga.be 

     

Onze website: www.vagga.be  
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Hoe bereik je ons? 

VAGGA Jeugdzorg 

http://www.vagga.be


Dit project  is een samenwerking 

van verschillende partners. De studie 

wordt gefinancierd door het Rode Neuzen 

Fonds, samen met het Fonds voor Weten-

schappelijk Onderzoek Vlaanderen. Prof. 

Guy Bosmans (KULeuven) is de promotor 

van het project. Samen met CGG VAGGA 

voert Leen Van Vlierberghe (KULeuven en 

CGG VAGGA) de studie uit. 

Als een kind last heeft van gedrags– of emotionele 

moeilijkheden, kan dit de relaties thuis sterk onder 

druk zetten. Als ouder wil je er zijn voor je kind, maar je 

weet niet meer wat er in hem/haar omgaat en hij/zij 

laat zich zo moeilijk helpen of troosten. In deze thera-

pie zoeken we met ouders en kinderen samen naar 

manieren om daarin terug beweging te krijgen. We 

doen dit op een speelse en creatieve manier en werken 

in kleine stapjes. We filmen de oefenmomenten en be-

spreken samen wat goed loopt. Zo proberen we bij 

ouder(s) en kind het vertrouwen op elkaar te kunnen 

rekenen, ook en vooral als het moeilijk gaat, opnieuw 

een duwtje in de rug te geven. Concreet bestaat de 

therapie uit 16 wekelijkse sessies van ongeveer 1,5 uur. 

 

We onderzoeken of de therapie het vertrouwen tus-

sen ouder(s) en kind echt versterkt en of dit een 

effect heeft op de psychische klachten bij het kind. 

Daarom willen we een groep kinderen en ouders die 

de therapie volgde (behandelgroep), vergelijken met 

een groep kinderen en ouders die de therapie niet 

kreeg (controlegroep). 

Bezoek zeker ook onze website! 
www.vagga.be  
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Hoe verloopt de studie? Wie kan meedoen? 

 

Loting bepaalt wie in de behandelgroep terechtkomt 

en wie in de controlegroep. De eerste afspraak is 

voor alle deelnemers een onderzoekmoment waarbij 

ouder(s) en kind vragenlijsten invullen en een aantal 

opdrachten uitvoeren (duur: ongeveer 2 uur). Na een 

viertal maanden herhalen we ditzelfde onderzoek. 

Deelnemers uit de controlegroep hebben in de 4 

maanden ertussen geen afspraken. De behandel-

groep volgt in deze 4 maanden de therapie. 

Deelnemers uit de behandelgroep komen 3 maanden 

na het einde van de therapie nog eens terug voor een  

laatste onderzoekmoment.       

- Ze verwezen zijn naar het Latentieteam van 

VAGGA voor therapeutische hulp; Er moet 

sprake zijn van ernstige psychische  proble-

men bij het kind waarvoor hulp uit de omge-

ving en eerstelijnszorg onvoldoende zijn 

(CGG-problematiek)   

- De gevraagde therapeutische hulp niet      

meteen kan opgestart worden       

- Het kind tussen 7 en 12 jaar oud is 

-  Er binnen het gezin Nederlands of Engels met 

elkaar wordt gesproken   

- Bij echtscheiding ook de ouder die niet     

deelneemt akkoord is dat zijn/haar kind mee-

doet met de studie    

-  Het kind in een voorziening verblijft  

-  Er bij het kind sprake is van (een vermoeden 

van) een autismespectrumstoornis   

-  Er sprake is van (een vermoeden van)        

onveiligheid of geweld binnen het gezin


