
Je ouder is psychisch ziek. Anderen zeggen misschien dingen die je kwetsen zoals ‘in

de war’ of ‘gek’.

Het kan zijn dat je mama of papa psychische problemen heeft, bijvoorbeeld een

depressie. Een psychisch probleem kan je vergelijken met een ziekte. Mensen die

het hebben, controleren hun gevoelens minder en doen soms ook anders.

Psychische problemen zijn van alle tijden en alle leeftijden en ze komen in alle

culturen voor. De problemen hebben een grote impact op de persoon maar ook

voor de kinderen kan dit zeer zwaar wegen.

De problemen van je ouders hebben invloed op het hele gezin. Dus ook op jou. De

situatie thuis is anders dan bij anderen. Kinderen van ouders met psychische

problemen reageren niet allemaal hetzelfde. De ene trekt zich stilletjes terug, mijdt

contact met vrienden en stopt met zijn activiteiten. De andere doet er alles aan om

veel weg te zijn thuis. Nog anderen proberen de taken van de ouders over te

nemen, zodat alles vlot blijft verlopen.

Blijf niet zitten met je vragen of gevoelens en praat erover met mensen die je

vertrouwt.

Chat met CLB

Een chatgesprek duurt maximum
45 minuten en is anoniem.
Ma/di/wo/do: 14-21u.

Door Zitdazo 11-24 jaar

MIJN OUDER HEEFT PSYCHISCHE PROBLEMEN. WAT

NU?

PRAAT EROVER

Ga langs bij TEJO

Vind een TEJO in je buurt voor
gratis therapeutische hulp. Maak
liefst eerst een afspraak via
telefoon of mail.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Bekijk activiteiten van
Similes - KOPP/KOAP groep

KOPP/KOAP staat voor kinderen
van ouders met een psychische
en/of
afhankelijkheidsproblematiek. De
gespreksgroepen van Similes zijn
er voor 18+. Je leert mensen
kennen die in een gelijkaardige
situatie zitten als j i j : ze dragen
zorg voor een psychisch
kwetsbare ouder. Alleen in
Leuven, Antwerpen en Gent.

https://www.clbchat.be/
https://tejo.be/vind-een-tejo-huis/lijst/
https://awel.be/forum
https://nl.similes.be/activiteiten/

