WOENSDAG 3 FEBRUARI 2021 – ONLINE WEBINAR
OVERLEGPLATFORM KINDERMISHANDELING REGIO MOL
Beste,
Het Overlegplatform Kindermishandeling regio Mol bestond in 2020 30 jaar. Ons jubileum viel in het
water door een u allen gekende reden maar het thema van de geannuleerde studienamiddag laat ons
niet los. Daarom willen we u alsnog uitnodigen voor een online Webinar.
We behouden onze insteek maar zullen dit online brengen nl.

‘ Trauma-sensitief werken met gezinnen.
Aan de slag bij verontrusting en kindermishandeling.’
“Hulpverleners komen in contact met situaties waar, door toedoen van geweld door ouders of
zorgdragers, ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden beperkt en/of geschaad. Ouders
handelen soms vanuit een eigen traumageschiedenis waardoor hun ouderschap in het hier en nu
onder druk staat. Wanneer ze door hulpverleners worden aangesproken behoeft dit dan ook de
nodige zorg en specifieke aanpak. Vaak worden ouders getriggerd door de boodschap dat ze van ons
krijgen. We worden door hen dan als bijzonder onveilige hulpverleners ervaren. Dit lokt soms heftige
emoties uit. Hoewel dit niet persoonlijk naar ons gericht is, is het als hulpverlener niet altijd
gemakkelijk om deze emoties van ouders te verdragen en te containen.
Kinderen komen vaak overspoeld door emoties bij een hulpverlener toe. Naast de opgelopen
trauma’s, zorgen wij (met al onze vragen) zelf voor heel veel stress. Onze kennis over (meervoudig)
trauma en de aanpak ervan, helpt ons om hen in gesprekken/spelsessies op een ondersteunende en
containende manier te begeleiden.”
Vanuit onderzoek is intussen duidelijk dat situaties van geweld, verwaarlozing en traumatische stress,
een ernstige impact kunnen hebben op de ontwikkeling van kinderen. Het onderkennen van signalen
die op deze situaties kunnen wijzen, is dan ook van groot belang.
Daarnaast is evenzeer duidelijk dat het van gezinnen, omstanders en hulpverleners een moedige en
doordachte aanpak vraagt om deze patronen van geweld en verwaarlozing op een zorgzame manier
bespreekbaar te maken.
In dit webinar willen we stilstaan bij de impact van traumatische stress op de werking van de
hersenen, en op de ontwikkeling van kinderen. Traumatische stress kan voor ernstige emotionele
ontregling zorgen bij kinderen, gezinnen en ouders. Vanuit het perspectief trauma sensitief handelen,
staan we in deze lezing stil bij uitgangspunten en handvatten die kinderen en ouders kunnen
ondersteunen in het bespreekbaar maken van de destructieve omgangspatronen.

De eerste spreker komt uit de praktijk: Bart Weustenraad, teamcoördinator op het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen. Hij werkt al jaren als systeem psychotherapeut
met gezinnen rond de thematiek trauma en geweld.
Ook onze tweede spreker heeft heel wat ervaring: Dr. Inge Vanderstraete is kinderpsychiater en
ook werkzaam op het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling als medisch directeur en
vertrouwensarts. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk, is betrokken als trainer bij vormingscentrum
Rapunzel en heeft een bijzondere interesse in de impact van complex trauma op de ontwikkeling van
kinderen.
Datum: Woensdag 3 februari 2021 van 10.00u tot 11.30u
Online: via link - meer info volgt de week voordien.
Voor meer info en inschrijving: huisvanhetkind@gemeentemol.be , 014 33 15 81. Vermeld bij
inschrijving ook je functie en dienst/instantie.
Van harte welkom!
Overlegplatform Kindermishandeling regio Mol

