Deskundigheid

MINI-COLLEGE
Hechting en trauma
“Jeugdzorgkinderen” groeien vaak op
in problematische opvoedsituaties.
Ze lopen een verhoogd risico op hechtingsproblemen en als gevolg daarvan
sociale- emotionele en gedragsproblemen en psychopathologie.
Jonge slachtoffers, van huiselijk geweld
of andere traumatische ervaringen in
het gezin, lopen een groot risico op
het ontwikkelen van traumaklachten.
Onderzoek laat zien dat deze problematiek niet ‘vanzelf’ overgaat en dat
ontwikkelingsproblematiek het gevolg
is. De gevolgen van de traumatisering
zijn meestal ernstig doordat het de in
ontwikkeling zijnde hersenen negatief
beïnvloedt.
Je werkt met kinderen binnen problematische opvoedsituaties of binnen
het onderwijs. Maar wat weet jij van
trauma en hechting?

Grip op veilig leven

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel

Expertisecentrum Bescherming en
Veiligheid deelt kennis, expertise en
ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en
gezinsproblematiek. Dit doen we door
het trainen, adviseren en inzetten van
professionals.

Deskundigheidsbevordering
Duurzaam inzetbare professionals
Diagnostiek voor jeugd en gezin

Het Expertisecentrum is onderdeel van
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Jeugd- en Gezinsbescherming en
Veilig Thuis), dat bescherming biedt
aan kinderen, jongeren en
volwassenen in Friesland.

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden
T. 058 – 2333 800
E. expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
I. www.expertisecentrumbv.nl

Hechting en trauma
Voor wie?
Voor alle professionals die werken met kinderen en gezinnen: jeugdzorg, gebiedsteams, onderwijs, (jeugd)gezondheidszorg, zorgboerderijen en andere geïnteresseerden.
Inhoud:
Een interactief mini-college over de achtergrond van hechting en de effecten van trauma op de ontwikkeling van het
kind. Er is aandacht voor de theorie, de meest recente ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en voor de praktijk.
Wat leer je?
• Historie hechtingstheorieën
• 4 hechtingsstijlen
• Chronische traumatisering
• Intergenerationele overdracht van psychopathologie
• Effectieve interventies (bijv. EMDR)
Praktische informatie:
• Een bijeenkomst van 2 uur.
• Maximaal 25 deelnemers.
• Een bewijs van deelname voor informeel leren SKJ
• In company; op locatie opdrachtgever, data in overleg.
• Incompany, open aanbod of online?
		 Kijk voor de actualiteit op onze website.

