
29 oktober 2015

Nadia Kadhim

Marianne Frieling

‘KOPP EEN HOOFDZAAK’



http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/33
7649



Welkom!

Korte in leiding over KOPP

Nadia vertelt 

Gesprek met publiek



1. Hoeveel KOPP/KVO-kinderen groeien in
Nederland op?

a. 577.000

b.  223.000

c.  350.000

Quiz



•Cijfers van het Trimbos instituut:
•Ruim 400.000 volwassenen met psychische problemen

96% psychische problemen en 4 % verslavingsproblemen
•De cijfers zijn gebaseerd op een berekening van het aantal ouders 
dat het in het jaar van het onderzoek een stemmingsstoornis, een 
angststoornis of ADHD had. Andere psychische problemen zijn niet 
meegenomen, omdat hierover geen recente cijfers bekend waren. 
Denk daarbij aan ouders met een psychose, eetstoornis, schizofrenie 
of borderline. De cijfers over KOPP-kinderen zouden hoger zijn 
wanneer deze cijfers wel waren meegenomen.
•Vorig jaar gingen we uit van 1.600.000



2. Hoeveel huidige KOPP/KVO kinderen 
kom je over 15 jaar tegen in de volwassen 
GGZ?

a. minstens 84.000

b.   minstens 124.000

c. minstens 192.000

Quiz



3. In welke leeftijdscategorie loopt het kind 
het grootste risico wanneer het opgroeit bij 
een ouder met psychische of verslavings-
problemen?

a. 0-5 jaar

b.  6-12 jaar

c. 12-23 jaar

Quiz



Nog even op een rijtje

• Betreft 577.000 kinderen; ( eigenlijk1,6 miljoen)

• 33% ontwikkelt chronische problematiek; 

• Wanneer beide ouders psychische problemen hebben, dan heb je 66% 

kans op eigen stoornis;

• KOPP/KVO kinderen lopen 2x zoveel risico slachtoffer te worden van 

mishandeling en geweld.



Beinvloedende factoren:
-Preventiemaatregelen zijn effectief 
gebleken, het vermindert de kans dat 
KOPP/KVO zelf problemen ontwikkelen.
- Contact tussen ouder en kind versterken
- Psycho-educatie aan kind geven 

lotgenootjes ontmoeten (bijv in  
KOPP/KVO groep)

- Ontschuldigen kind en ouder 
- Opvoedingsondersteuning aan (gezonde) 
ouder
- Steunend (sociaal) netwerk rondom 
ouder
- Steunend sociaal netwerk rondom kind
- Versterking sociale vaardigheden en 
copingvaardigheden kind  (bijv. in KOPP 
KVO groep)



KOPP/KVO-interventies

• KOPP/KVO-groepen, vanaf 4, 6 of 8 jaar waarbij 
ontschuldigen het schaamte en schuldgevoel 
vermindert.

• Opvoedingsondersteuning: Kopopouders
•  Individuele KOPP-kindgesprekken
• www.survivalkid.nl
• www.kopstoring.nl
• www.kopopouders.nl
• www.drankjewel.nl
• www.lotgenootje.nl

Cijfers van Trimbos: De GGZ bereikt 2500-5000 KOPP per 
jaar , de verslavingszorg 300-5000 KVO per jaar. Dat is 
nog veel te weinig!


