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mArquee = 
- Transistiepsychiatrie; 16-24jaar
- Kortdurende opname; 15 weken
- Crisisgroep: max. 4 weken
- Open afdeling



• Als het lukt, komt er nu een filmpje aan.



Visie en kader (1)

• Geïntegreerd psychotherapeutisch model:
– Systeemtheorie

Veel voorkomend thema; vele verbindingen verbroken. Terug op zoek gaan 
naar verbinding

– Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet



Visie en kader (2)

• Jongeren zoveel mogelijk betrekken 
– Trajectbesprekingen

– Jongerenraad

• Geen vrijheidsbeperkende maatregelen



Raising Skills

• Respect and celebrate differences

• Always keep an open mind

• In every crisis there is opportunity

• Safety first! 

• In doing something, do it with love or never do it at all 

• Nothing about me without me

• Growing up within boundaries is being cared for –the sky is 
not the limit



Doelgroep

• Jongeren tussen 16-25 jaar

• Complexe psychische problemen

• Adolescentaire problemen

• Ontwikkeling vastgelopen

• Geen diagnose specifieke groepen

• Open deur



Afdelingsstructuur



Aanbod (1)

• Behandelgroep
– Residentieel

– Daghospitaal

– Wachtlijst (gemiddeld 2-3maanden)

• Crisisgroep
– Programma gericht op rust en stabilisatie

– Crisishandvaten

– Max 4 weken

– Geen wachtlijst



Aanbod (2)

• Groepsgericht programma
– Verbale groepssessies

• Groepsgesprek, psycho-educatie, weekendbespreking, …

– Non-verbale groepssessies
• Beeldende, muziek, beweging, …

• Individuele accenten:
– Individueel Begeleider

– Psycholoog

– Dokter



Instroom

• Laagdrempelig: aanmelding mogelijk door ouders, 
hulpverlening, …

• Aandachtspunten:
a) Leeftijd
b) Regio
c) Motivatie jongeren
d) Betrokken context
e) Stabiele woonsituatie
f) Open deur haalbaar
g) Geen middelengebruik
h) IQ
i) Reeds ambulant traject gehad



Supra – regionale werking



Aanmeldingen

• 375 aanmeldingen (2018)

• Verhouding jongens – meisjes: 40 – 60



Aanmeldingen

• Hoge aantal aanmeldingen door familie (30%)



Aanmeldingen

• Suïcide risico en gesloten deur



Ontslagen

• Duur van de behandeling

– M1: 84 dagen (tgo 55 dagen in 2017)

– M2: 112 dagen (tgo 102 dagen in 2017)

• 87% van de ontslagen naar ouderlijk gezin of 
ander gezinsmilieu

• 91% van de gevallen ontslag met wederzijds 
akkoord



Na mArquee ?!

• Ambulant traject buiten mArquee
– Privé

– CGG

– Contextbegeleiding

– Care Team

• Andere afdelingen:
– Langduriger traject

– Diagnosespecifiek traject

• Begeleid zelfstandig wonen



VRAGEN?


