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Binnen een ziekenhuis worden er tal van functies vervuld door zorgverleners, kaderleden,
paramedici, psychologen, interculturele bemiddelaars, verpleegkundigen voor spelbegeleiding,
artiesten, enz....
In deze editie maken we nader kennis met de taak van verbindingspsycholoog. Claire Van Pevenage
is doctor in de psychologie en werkt op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Wij vroegen haar om haar werk als verbindingspsychologe in
de kindergeneeskunde toe te lichten.
Wat kunnen we verstaan onder verbindingspsychologie of –psychiatrie in de
kindergeneeskunde?
Claire Van Pevenage: De verbindingspsycholoog kan tussenkomen op verschillende niveaus en op
verschillende tijdstippen, maar hij werkt vooral op andere afdelingen dan de psychiatrie: algemene
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kindergeneeskunde, oncologie, intensieve zorgen, enz.
Wanneer wordt er op hem een beroep gedaan?
C.V.P.: Hij komt tussen bij noodsituaties: wanneer de ziekte een kritisch punt bereikt, wanneer de
medische pathologie zou kunnen gepaard gaan met psychologische problemen of bij een specifieke
psychologische of psychiatrische pathologie (bijv. zelfmoordpoging).
Hij heeft vaak te maken met dramatische situaties. Bij aanhoudend lijden, bij het aankondigen van
een handicap, bij het levenseinde, bij een terugval, bij een zware chirurgische ingreep... biedt de
verbindingspsycholoog een ander tijdskader. Hij werkt samen met alle zorgverleners binnen een
globale benadering van het kind, dat een biologisch psycho-sociaal wezen is. Men moet daarbij
rekening houden met de psychologische en culturele factoren van de ziekte, met het individuele en
familiale psychisch lijden, met de somatische affectie en haar impact op de psyche, met de
narcistische gekwetstheid, het rouwen om een functie, de handicap...
Kunnen dergelijke psychologische tussenkomsten ook preventief gebeuren?
C.V.P.: De verbindingspsycholoog kan soms werken vanuit een preventieve optiek. Hij begeleidt
dan kinderen en hun gezinnen zonder dat er sprake is van ernstige psychologische problemen, maar
die met het oog op de ziekte of de chirurgische ingreep zouden kunnen kampen met
persoonlijkheidsstoornissen of problemen binnen het gezin.
Een deel van het werk heeft te maken met psychologische problemen die de ziekte opwekken,
onderhouden of verergeren. Denk maar aan patiënten die hun behandeling niet volgen.
De verbindingspsycholoog kan ook tussenkomen in de eerste lijn bij situaties van verwaarlozing of
mishandeling. Hij werkt dan samen met de wereld van de jeugdzorg, of zelfs de juridische wereld.
In bepaalde situaties doet men een beroep op de verbindingspsycholoog wanneer symptomen geen
medische verklaring hebben en de kinderartsen een psychosomatisch ziektebeeld vermoeden.
Welke plaats heeft de verbindingspsycholoog binnen het zorgteam?
C.V.P.: De verbindingspsycholoog kan zich ook meer richten naar het zorgteam. Hij focust dan op
de opleiding en sensibilisering van de pediatrische teams voor de psychologische, psychiatrische en
psychopathologische aspecten. Hij kan de schakel vormen tussen het kind, het gezin en de
zorgverleners, met name in gevallen met «moeilijke patiënten» of «moeilijke gezinnen».
Claire, bedankt voor dit gesprek en veel succes nog!
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