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Verwaarloosde Verwaarlozing
Donderdag 26 mei 2016, De Meervaart, Amsterdam
Deelnemen kan als onderdeel van EUCCAN
of als zelfstandig middagsymposium

“Risico’s van ziekte en zorg in het
gezin en wat we eraan kunnen doen”

Als een gezin te maken krijgt met langdurige ziekte
en zorg, is de focus van zorgverleners en van het
gezin zelf primair gericht op het zieke gezinslid. Dan
kan er om verschillende redenen onvoldoende oog
zijn voor wat het voor kinderen betekent als een van
de ouders of een broertje of zusje een chronische
lichamelijke ziekte, psychische problematiek,
een verslaving of een cognitieve beperking heeft.
Verwaarlozing ligt op de loer. Vaker gaat het om
subtiele verschuivingen in de gezinsdynamiek,
waardoor ook kinderen (te) zwaar belast worden
met zorgen en verantwoordelijkheden.
Chronische stress en verwaarlozing hebben een
grote impact op het opgroeiende brein. U wordt
bijgepraat over wat bekend is over die impact
en over hoe wij als zorgverleners kinderen die
opgroeien met ziekte en zorg én hun ouders
tot steun kunnen zijn om verwaarlozing en
overbelasting te voorkomen.
We begroeten u graag op 26 mei 2016!
Els Jonker, jeugdarts en ambassadeur Jonge Mantelzorg
Annemiek Jaspers, SCEM

Programma
13.30 uur

Welkom en inleiding
Opgroeien met ziekte en zorg, ook uw zorg? Introductie van het thema
• Els Jonker

14.00 uur

De verwaarlozing van onze grootste biologische gaven en de essentie van ritme
en relaties
	Wat doet chronische stress met de hersenontwikkeling van kinderen? Wat zijn
hiervan de gevolgen op langere termijn? Hoe werken beschermende factoren?
• Roland Verdouw
14.30 uur
Broers en zussen op koers houden
	Kinderen die een broer of zus hebben met een chronische ziekte, krijgen met
dingen te maken die andere kinderen niet meemaken (zoals zorgen om je zieke
broer/zus, ouder(s) die vaak in het ziekenhuis zijn). In de OpKoerscursus leren
de kinderen beter omgaan met moeilijke situaties die ze meemaken door de
ziekte van hun broer of zus.
• Martha Grootenhuis
15.00 uur

Pauze

15.30 uur
‘Ik wil graag overeind blijven’
	Ouders met een psychiatrische ziekte en/of verslaving doen vaak, onbewust
of ongewild, een beroep op hun kinderen. Kinderen zijn en blijven tot het
uiterste loyaal aan hun ouders. Door hen tijdig uw aandacht te geven en hen
naar preventieve ondersteuning toe te leiden kunt u een belangrijke bijdrage
leveren aan hun wens overeind te blijven.
• Nel Petilon
16.00 uur

Het probleem is het probleem, niet de ouder
Een samenwerkingsrelatie die nieuwe sporen opent….
	Ouders kunnen onthand raken in hun opvoedingsparcours. Hun ouderidentiteit
komt onder druk. Ze zijn daarbij gevoelig voor hoe er naar hen gekeken wordt.
In ouderbegeleiding is het niet helpend om ouders op de onderzoekstafel
te leggen en uitvoerig te analyseren. Samen onderzoeken wat belemmert,
wat ze graag wensen voor hun kinderen en waar ze staan als ouders, biedt
mogelijkheden om andere ouder-verhalen te schrijven.
• Sabine Vermeire
16.30 uur

Afsluiting

Voor meer informatie over de presentaties en het programma zie www.euccan.eu

Inschrijven
Dit symposium wordt georganiseerd in het kader
van de 3rd European Conference on Child Abuse
and Neglect (EUCCAN). U kunt zich inschrijven
voor uitsluitend deze Nederlandstalige middag of
voor meerdere EUCCAN onderdelen. Inschrijven
geschiedt via het registratieformulier op
www.euccan.eu. Na inschrijving ontvangt u een
bevestigingsemail en factuur van SCEM. Uw
inschrijving is definitief als uw betaling is voldaan.
Het inschrijfgeld bedraagt: E 95,(voor deelname aan alleen deze middag)
Deelname hele donderdag: E 225,(na 1 februari E 335,-)
Deelname geheel programma EUCCAN (3 dagen):
E 585,- (na 1 februari E 695,-)

Doelgroep
Jeugdartsen en -verpleegkundigen,
huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkers (ZAT, CvB, school,
gezinscoach), sociale wijkteams,
medewerkers Veilig Thuis, preventiewerkers, POH’s en andere belangstellenden
Accreditatie
Aangevraagd bij Kwaliteitsregister
V&V, ABSG en Registerplein (v/h
BAMw). Bij voldoende belangstelling
uit een discipline zal aanvullend
accreditatie worden aangevraagd
Datum en locatie
Donderdag 26 mei 2016
De Meervaart
Meer en Vaart 300
1068 LE Amsterdam (betaald parkeren)

Voorzitter en sprekers
Prof.dr. M.A. Grootenhuis • hoofd psychosociale
research & zorginnovatie, Prinses Maxima
Centrum voor kinderoncologie, Utrecht en Emma
Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam

Drs. N.G. Petilon • orthopedagoog, GGNet,
Apeldoorn
Drs. R. Verdouw • kinder- en jeugdpsychiater i.o.,
De Bascule academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie, Amsterdam
Drs. S. Vermeire • staf, narratief en systeemtheoretisch opleider en psychotherapeut,
Interactie-Academie vzw, Antwerpen, België

Meer informatie?
www.euccan.eu

SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten:
www.scem.nl

25178

Drs. P.J. Jonker (dagvoorzitter) • jeugdarts GGD
Noord- en Oost-Gelderland en ambassadeur Jonge
MantelZorg van Jeugdartsen Nederland (AJN) en
JMZ PRO

