Bijkomende analyses op de wachttijdenstudies: inzoomen op hulpverleners van jongeren.

Vooraf: voor elk onderzoek geldt dat je de context en de methode van de studie moet begrijpen om de resultaten goed te kunnen interpreteren. In onze
beide studies werkten we met online vragenlijsten die via sociale media werden verspreid. Dit impliceert mogelijk dat er een selectiebias optreedt, gezien
sommige groepen respondenten misschien geen of minder toegang hebben tot internet. Er is geen controle op de representativiteit van de steekproef,
mede door de selectiebias waarvan sprake, maar ook gezien respondenten zelf kunnen beslissen om al dan niet deel te nemen. Verder werken we met
zelfrapportage, en niet met objectieve data. Dit houdt het risico in dat mensen fouten maken bij het antwoorden, mogelijk ook omdat ze zich bepaalde
aspecten niet meer juist herinneren. En tenslotte, soms komen we op relatief kleine subgroepen uit. Hoe kleiner de groep, hoe minder betrouwbaar de
bevindingen.
Ondanks deze kanttekeningen worden onze bevindingen bevestigd door het werkveld, wat toch als een soort validering kan worden beschouwd.

Voor deze bijkomende analyses hebben we die hulpverleners geselecteerd die aangaven (ook) met jongeren te werken. Het gaat over 649 hulpverleners in
totaal, waarvan 65 psychiaters, 482 klinische psychologen, 29 orthopedagogen en 73 therapeuten (anders dan psychiater, psycholoog of orthopedagoog).
Psychiaters die met jongeren werken hebben doorgaans een langere wachttijd dan klinische psychologen; ruim 70% van de psychiaters hebben de eerste
drie maanden geen ruimte, tegenover ongeveer een kwart van de psychologen.

Over alle respondenten heen, geeft 56% aan geen wachtlijst bij te houden, omdat dat niet nodig is of omdat ze pas nieuwe begeleidingen starten als er tijd
is, zonder gebruik te maken van een wachtlijst. Voor wie (ook) met jongeren werkt, werkt ongeveer de helft van de clinici met een wachtlijst. Bijna 1 op drie
van de psychiaters die ook met jongeren werkt, maakt gebruik van een wachtlijst, tegenover ruim de helft van de klinisch psychologen.

Twee op drie psychiaters en een op drie psychologen die (ook) met jongeren werken, had ten tijde van de bevraging (februari 2021) een aanmeldstop.

Er werd door driekwart van de psychologen en psychiaters die met jongeren werken aangegeven dat Covid tot een (sterke) toename in de aanmeldingen
heeft geleid.

