
                                                    
        

“Door de ogen van …  de moeder, de vader, de baby, de 

hulpverlener” 

 

Een nieuwe kijk op het stagneren van hulp aan 

gezinnen met jonge kinderen 
Programma  
 

12.30 uur         Inloop  

13.00 uur         Opening door dagvoorzitter 

Corina Wiersma – de Wagt 

13.05 uur         Introductie van IMH Netwerk Friesland 

  Heleen Mülder, voorzitter 

13.10 uur Introductie Ouder-Kindgroep Jeugdhulp Friesland 

  Elze Smallenbroek- van der Mast  

13.20 uur         “Regulatie in de baby-/peutertijd, met aandacht voor de rol van de vader.” 

  Bert Derkx  

14.15 uur         Pauze  

14.30 uur         Parallelsessies Workshops 

  Workshop 1:  Rouw in de kinderkamer 

Workshop 2: Steeds op het verkeerde been gezet: wat als ouders 

onvoorspelbaar zijn?  

  Workshop 3:  Hoe houd ik mijn kind in leven? 

  Workshop 4:   Een gezin met een meervoudig beperkt kind    

  Workshop 5: Iedereen prikkelgevoelig en wat dan? 

  Workshop 6:  Zoveel ogen, zoveel stemmen 

15.45 uur         Pauze  

16.00 uur         Terugkoppeling workshops en integratie met theorie 

  Bert Derkx 

16.30 uur Waarom Foar Fryske Bern dit IMH-symposium ondersteunt 

  Pieter van der Zwan  

16.35 uur         Afsluiting door de dagvoorzitter 

  Drankje, napraten en netwerken  

17.30 uur         Einde 

 

U kunt bij binnenkomst een workshop kiezen, waarvoor u een kaartje ontvangt, per 

workshop zijn er max. 15 deelnemers mogelijk. 

 

 

Wij verwelkomen u graag op 3 april a.s.! 

 



                                                    
 

 

Workshop- beschrijvingen 
 

Workshop 1:    Rouw in de kinderkamer 

Door Nynke van der Velde, Nynke Steensma en Luciënne van der Molen  (OKG) 

In deze workshop denken we samen na over stagnatie in de hulp vanuit de Ouder en Kind groep aan 

een gezin waarbij vroegkinderlijk trauma bij moeder, rouw en verlies belangrijke thema’s zijn.  De 

hulpverlener ziet dat deze thema’s doorspelen in de ouder-kindrelatie maar ervaart dat deze moeilijk 

bespreekbaar zijn. Ouders hebben de hulpvraag: “repareer mijn kind”.  

 

Workshop 2: Steeds op het verkeerde been gezet: wat als ouders onvoorspelbaar zijn?  

Door Els Hamersma, Yke de Hoop en Jenneke van der Veen (OKG) 

Stel dat bij aanvang van de behandeling overeenstemming lijkt over de hulpvraag en een gezamenlijk 

plan van aanpak en dit tijdens het traject dusdanig wisselt dat steeds opnieuw ‘gestart’ lijkt te 

moeten worden? De onvoorspelbaarheid van ouders met psychiatrische problematiek kunnen je 

telkens op het verkeerde been zetten, met gevoel van ontreddering en frustratie als gevolg. In deze 

workshop gaan we, vanuit de IMH-visie, naar een casus kijken met soortgelijke stagnatie.  

 

Workshop 3:  Hoe houd ik mijn kind in leven? 

Door Houkje Bergsma, Elze Smallenbroek- van der Mast en Anna Reina de Haan (OKG) 

In deze workshop gaan we met elkaar kijken naar stagnatie in de hulp aan een gezin waarbij 

vroeggeboorte en de daaruit voortvloeiende eetproblematiek centraal staan.  

De hulpverleners ervaren in de behandeling stagnatie rond thema’s als loslaten, controle en 

vertrouwen. Hoe nu verder?  

 

Workshop 4:   Een gezin met een meervoudig beperkt kind    

Door Eeuwkje Kraak, Karin Murk en Tjalling de Vries (INFr). 

Een meervoudig beperkt kind in het gezin: wat doet dat met jou als vader, als moeder, als broer of 

zusje, wat doet het de omgeving? Hoe verhoud je je hiertoe als betrokken hulpverlener? 

In deze workshop zullen deze aspecten aan bod komen vanuit het perspectief van alle betrokkenen. 

 

Workshop 5: Iedereen prikkelgevoelig en wat dan? 

Door Marieke Zonderland, Frederike Laansma (INFr) en Sytske Buma.  

Onzekere ouders met psychiatrische problematiek krijgen een kindje met een medische aandoening 

die veel onzekerheden met zich meebrengt: goedbedoelde adviezen schieten tekort. Wat is wijsheid? 

Tijdens onze workshop willen wij u meenemen naar de belevingswereld van deze dreumes en zijn 

ouders en onze zoektocht naar passende hulpverlening. 

 

Workshop 6:  Zoveel ogen, zoveel stemmen.     

Door Marten Sprenger en  Heleen Mülder (INFr).   

Een gebroken gezin van gescheiden ouders en een kleuter  waar in de loop van de tijd steeds meer 

instanties bij betrokken raken en de onrust toeneemt. De verschillende belangen zorgen voor 

stagnatie in het hulpverleningsproces. Als uitweg wordt verwezen naar een nieuwe hulpverlener, 

alleen: ook bij het opstarten hiervan lopen verwachtingen en belangen uiteen. Wat betekent dit voor 

de gezinsleden, de hulpverlener, de verwijzer? En hoe nu verder? 



                                                    
 

 

Personalia 
 

 
Houkje Bergsma, Orthopedagogisch Begeleider 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden van Jeugdhulp Friesland 

 

Sytske Buma, kinder- en jeugdpsychiater, psychoanalytisch psychotherapeut/ psychoanalytica (jeugd 

en volwassenen). 

Werkzaam bij GGZ Drenthe, afd. Jeugd en Team Het Jonge Kind en in eigen praktijk te Groningen. 

 

Bert Derkx,  MD, MSc, MA, PhD. Kinderarts niet praktiserend (NVK), psychoanalyticus (NVPA), IMH-

specialist (DAIMH, WAIMH), medisch antropoloog, kunsthistoricus. 

Werkzaam in eigen praktijk psychodynamische psychotherapie en coaching en als supervisor 

intervisie medisch specialisten (in opleiding), adviseur op het gebied van wetenschap in relatie tot 

moderne kunst Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam, schrijver.   

Op alle bovengenoemde gebieden publiceerde hij en hij is mede-redacteur en schrijver van het enige 

Nederlandse Handboek Infant Mental Health (2011).  

 

Anna Reina de Haan, Kinderfysiotherapeut 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden van Jeugdhulp Friesland 

 

Els Hamersma, Orthopedagogisch Begeleider 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden van Jeugdhulp Friesland 

 

Yke de Hoop, Methodisch Ouderbegeleider 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden van Jeugdhulp Friesland 

 

Eeuwkje Kraak, Preverbaal logopedist  
Werkzaam in Logopediepraktijken te Joure en Heerenveen en bij Stottercentrum Friesland. 
Lid IMH Netwerk Friesland. 
 

Frederike Laansma, Preverbaal logopedist 

Werkzaam in Logopediepraktijk Huizumerpoort te Leeuwarden. 

Lid IMH Netwerk Friesland.  

 

Luciënne van der Molen,  Orthopedagogisch Begeleider. 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden van Jeugdhulp Friesland. 
 
Heleen Mülder Klinisch psycholoog , kinder- en jeugdpsychotherapeut, IMH-specialist, supervisor. 

Werkzaam in maatschap Psychotherapie Jeugd Drachten met twee collega’s.  

Voorzitter IMH Netwerk Friesland. 

 

 

 

 



                                                    
 

 

 

 

 

 

Karin (KMW) Murk,  Kinderergotherapeut 

Werkzaam bij ErgoActief Heerenveen, praktijk voor kinderergotherapie. 

 Lid IMH Netwerk Friesland.  

 

Elze Smallenbroek- van der Mast, GZ-psycholoog/ Orthopedagoog 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden van Jeugdhulp Friesland. 
 

Marten Sprenger, Systeemtherapeut 

Werkzaam bij Therapeuticum Joure, behandelingen van jonge kinderen, jongeren, volwassenen en in 

eigen praktijk voor gezins- en relatietherapie te Sneek en Joure. 

Lid IMH Netwerk Friesland. 
 
Nynke Steensma, logopedist/ klinisch linguïst 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden van Jeugdhulp Friesland. 
 
Jenneke van der Veen, Orthopedagogisch Begeleider 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden van Jeugdhulp Friesland. 
 
Nynke van der Velde, Orthopedagogisch Begeleider 
Werkzaam bij de Ouder-Kindgroep te Leeuwarden Jeugdhulp Friesland. 
 
Tjalling de Vries, kinderarts 
Werkzaam bij het Medisch Centrum Leeuwarden. 
Consulent van IMH Netwerk Friesland. 
 
Corina Wiersma-de Wagt, Gedragswetenschapper, Orthopedagoog-Generalist NVO, Supervisor. 
Werkzaam als  Manager Behandelzaken BEC jonge kind van Jeugdhulp Friesland.  
 
Marieke Zonderland, kinderfysiotherapeut  
Werkzaam bij Ouder-Kindgroep van Jeugdhulp Friesland en Integra Harlingen. 
Lid IMH Netwerk Friesland. 
 
Pieter van der Zwan, projectleider Foar Fryske Bern. 
 

 


