
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Trauma bij baby's en peuters
Als woorden tekort schieten

 Dinsdag 16 november 2021  Wegens succes herhaald!

Programma
 Inlogmogelijkheid voor de Livestream 

 

Hoe ontstaat een preverbaal trauma?

Welke uitingen of gedragingen toont een kind dat nog niet of nauwelijks kan praten?

Hoe kunt u de signalen op de juiste manier interpreteren?

Het belang vroeg onderkennen voor de ontwikkeling van een kind

 

 

 

 

psychotherapeut, GZ-psycholoog

Hoe ontstaat een trauma in de relatie met ouders en wat is een verstoorde hechting? 

Welk verband bestaat er tussen trauma en hechting? 

Hoe kunt u hechtingsproblemen signaleren? 

Wat zijn de gevolgen van hechtingsproblemen voor kinderen en hun gezin? 

 

 

, verlies- en traumadeskundige, opleider/therapeut

09:00 -

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Riet Fiddelaers-Jaspers, verlies- en traumadeskundige, opleider/therapeut

09:45 - Preverbaal trauma en trauma bij zeer jonge kinderen herkennen 

Gerinda van Haaften, GZ-psycholoog/IMH-specialist 

10:45 - Ruimte voor vragen

11:00 - Koffie- en theepauze

11:15 - Hechtingsproblematiek, de invloed van ouders/gezin en beschermende factoren 

Anja Dumoulin, 

12:15 - Ruimte voor vragen

12:30 - Lunchpauze 

 

Het effect van trauma op het gezin als systeem 

Riet Fiddelaers-Jaspers

13:30 



Kan een trauma in de baarmoeder al ontstaan?

Wat is de invloed van trauma van de ouder(s) voor het kind?

Welke verschuivingen vinden er systemisch plaats in het gezin bij trauma?

Hoe herstel je de positie van het kind binnen het gezin?

 

 

 

 

 

Marianne Went, klinisch psycholoog, psychotherapeut

Hoe maakt u het trauma bespreekbaar met ouders?

Hoe verloopt een behandeling en welke resultaten mogen worden verwacht?

Ouder-kind traumatherapie, EMDR ingebed in een hechtingsgerichte systeemtherapie

Hoe ziet de toekomst eruit voor een kind dat jong getraumatiseerd is?

 

 

 14:30 - Ruimte voor vragen

 14:45 - Koffie- en theepauze

 15:00 - Behandelmogelijkheden, de rol van ouders in de behandeling en de toekomst 

 16:00 - Ruimte voor vragen

 16:15 - Afsluiting door de dagvoorzitter


