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Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Hechtingsproblematiek 
bij kinderen

Signaleren, begeleiden en behandelen  

Donderdag 6 december 2018
*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Meer informatie?
Annette de Wolff, senior

congresontwikkelaar en

-coördinator
a.dewolff@medilex.nl
030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Hechtingsproblematiek bij kinderen
Signaleren, begeleiden en behandelen

Datum
Donderdag 6 december 2018

Locatie
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht

Prijs
Dagprogramma       9.30 - 16.00 uur      €395,-  
 
Accreditatie aangevraagd
 •  Jeugdzorgwerkers
 •  Maatschappelijk werkers
 •  Medisch specialisten
 •  Orthopedagogen
 •  Psychologen
 •  Verpleegkundigen
 •  Verpleegkundig specialisten De volgende congressen/cursussen 

zijn wellicht ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Tweedaagse cursus 
Jeugdrecht voor 
zorgprofessionals 
Woensdag 7 november en 
donderdag 22 november

www.medilex.nl/cursus_jeugdrecht 

www.medilex.nl/hechtingsproblematiek   
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/hechtingsproblematiek  

Slapen, eten 
en zindelijk worden
Donderdag 8 november

www.medilex.nl/ontwikkelingkinderen



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Riet Fiddelaers-Jaspers, hechtings- en verliesdeskundige, opleider en 

therapeut Expertisecentrum Omgaan met Verlies

(On)veilige hechting - waar hebben we het over?
Paulien Kuipers, GZ-psycholoog, kinderpsycholoog en directeur Stichting Kinderleven en auteur van het boek 

‘Eerste hulp bij hechting’

   •    Vertoning film
   •    Hoe verloopt het hechtingsproces in de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen?
   •    Welke hechtingsstijlen zijn er?
   •    Risicofactoren voor het ontstaan van hechtingsproblematiek
   •    Welke signalen wijzen op een onveilige hechting bij kinderen?
   •    Ouders en kind op een positieve wijze opnieuw met elkaar verbinden 

Koffie- en theepauze

Begeleiden van kinderen en ouders met hechtingsproblematiek
Giel Vaessen, behandelcoördinator, gezinstherapeut en auteur ‘Als hechten moeilijk is’

   •    Inzicht in patronen van gezinnen met hechtingsproblemen
   •    Hoe communiceert u met ouders van onveilig gehechte kinderen?
   •    Bij welke begeleiding zijn kinderen met hechtingsproblemen en hun ouders gebaat?
   •    Handvatten voor het bevorderen van de gehechtheidsrelatie tussen ouders en kind

Trauma bij onveilig gehechte kinderen
Riet Fiddelaers-Jaspers, hechtings- en verliesdeskundige, opleider en therapeut Expertisecentrum Omgaan met 

Verlies

   •    Wat is de relatie tussen hechting, breinontwikkeling en traumareacties?
   •    Welke impact heeft een onveilige hechting op de verwerking van een ingrijpende verlieservaring?
   •    Wat hebben getraumatiseerde én onveilig gehechte kinderen nodig?

Verzorgde lunch
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Hechtingsproblematiek bij kinderen 
Signaleren, begeleiden en behandelen

Verdiepingssessies | 14.00 tot 16.00 uur 
In de middag volgt u één verdiepingsessie naar keuze. 

A. Eerste hulp bij hechting
Paulien Kuipers, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en directeur Stichting Kinderleven en auteur van het boek 

‘Eerste hulp bij hechting’

Het in een vroeg stadium onderkennen van hechtingsproblemen is belangrijk. Professionals kunnen een 
essentiële bijdrage leveren aan het versterken van de band tussen ouders en kinderen. Tijdens deze 
verdiepingsessie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt hoe taal - de taal van het 
hart - kan helpen om de band tussen ouders en kind te helen. 

B. Hechting en complexe scheiding
Katinka Knook en Diana te Beek, beiden Orthopedagoog Generalist binnen expertise team complexe echtscheidingen 

Altra specialistische jeugdzorg

Complexe echtscheidingen brengen een veelvuldigheid aan ingewikkeldheden met zich mee voor zowel 
de betrokkenen als de hulpverleners. Tijdens deze verdiepingssessie wordt aandacht besteed aan het 
relatietrauma dat een ouder opgelopen kan hebben door het meemaken van een (complexe) echt-
scheiding. Het effect van een relatietrauma op het hulpverleningsproces wordt besproken. Daarnaast 
wordt dieper ingegaan op het loyaliteitsconflict waarin een kind gevangen kan zitten door de scheidings-
situatie. Na afloop van deze verdiepingssessie heeft u veel concrete tips en handvatten gekregen om in 
de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan. 

C. Intergenerationele overdracht doorbreken
Giel Vaessen, behandelcoördinator, gezinstherapeut en auteur ‘Als hechten moeilijk is’

Onveilige hechting wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Ouders met hechtingsproblematiek 
zijn door hun eigen problemen met enige regelmaat minder goed in staat om sensitief te reageren op de 
uitingen van het kind. Hierdoor kan het kind zelf ook hechtingsproblemen gaan ontwikkelen. Tijdens deze 
praktische verdiepingssessie krijgt u handvatten aangereikt voor het doorbreken van de intergenerationele 
overdracht van verstoorde hechting. 


