
Door Vincent Smit



 Informatie over KOPP en de KOPP/KVO 
groepen en handvatten geven om te 
gebruiken in het gesprek met ouder(s) en 
kind



 Verband stoornis ouder en problematiek kind



 parentificatie;
 wil geen vriendjes mee naar huis nemen;
 schaamte- en schuldgevoelens;
 cijfert zichzelf weg;
 geringe copingvaardigheden;
 schoolverzuim;
 Separatieangst.





 Contact maken, afzonderlijk en samen met 
kind

 Ouders uitleg laten geven aan de kinderen
 Gescheiden ouders
 In hoeverre is school op de hoogte?
 Signaleren van problematiek zeker in 

thuissituatie
 Voorlichtingsmateriaal



 Ik kan me voorstellen dat als je somber bent het 
niet makkelijk is om voldoende aandacht te 
geven aan de kinderen…

 Merk je wel eens dat je kind boos is of verdrietig 
is als als je je niet goed voelt….

 Op welke momenten vind je het ‘t moeilijkst om 
de kinderen aandacht te geven?

 Als ik aan je kind zou vragen wat er met je aan 
de hand is, wat zou je kind dan zeggen?

 Aan gezonde ouder:
 Denkt u dat het de kinderen ook opvalt als het 

niet goed gaat met de zieke ouder? 



Belangstelling tonen, doorvragen
Luisteren
Signaleren



 Wanneer of waaraan merk je dat het niet goed 
gaat met je vader/moeder?

 Stel dat een vriendje aan je vraagt wat er met 
je vader of moeder aan de hand is, wat zou jij 
dan zeggen?

 Mijn ervaring is dat een kind altijd een ouder 
wil helpen als dat niet goed gaat. Hoe doe jij 
dat?

 Zit je je wel eens af te vragen of de ziekte 
erfelijk is?



 SIK lijst



 Samen met Brijder/Triversum

 Isolement doorbreken
 Informatie geven over psychiatrische 

ziektebeelden
 Gevoelens te leren (h)erkennen en uiten
 Competentie te verhogen
 Schaamte te verminderen



 Kennismaken, regels
 Praten over en uiten van gevoelens
 Gevolgen voor de dagelijkse situatie
 Sociaal netwerk leren gebruiken en 

uitbreiden
 Omgaan met reacties uit de omgeving
 Oefenen met sociale vaardigheden
 Afsluiten



De Doe-Praat Groep bleek effectief in het 
verminderen van negatieve cognities bij 
kinderen, het verhogen van het gebruik van 
sociale steun in het netwerk en het verhogen 
van het gevoel sociaal geaccepteerd te worden.



 Open praten over problematiek vermindert 
schuld en angst bij kind .

 Wees duidelijk en herhaal: niet schuld van 
kind

 Kijk goed naar reactie van kind
 Betrek naasten die zouden kunnen helpen
 Kind laten praten met anderen
 Regelmaat is voor kind belangrijk
 School informeren
 Knipoog en knuffel



 Ga bij gezinnen altijd direct na of het al dan niet om een KOPP-gezin 
gaat.

 Let, behalve op algemene emotionele en gedragsproblemen van een 
jeugdige, ook op signalen die kunnen wijzen op KOPP-problematiek, 
zoals parentificatie en geen vriendjes mee naar huis nemen.

 Let op het type stoornis van de ouder, omdat dit type verband houdt 
met het soort problemen dat de jeugdige kan ontwikkelen.

 Ga na of er sprake is van een eventueel cumulatief effect van meerdere 
negatieve gevolgen, die gezamenlijk resulteren in (ernstigere) KOPP-
problematiek.

 Wanneer wordt opgemerkt dat ouders bang zijn voor uithuisplaatsing 
van het kind kan ter geruststelling van de ouders worden aangegeven 
dat uithuisplaatsing een uiterste maatregel is; hulp wordt in eerste 
instantie zo dicht mogelijk bij de jeugdige, in het gezin, of anders om 
het gezin heen geboden.



 www.richtlijnenjeugdhulp.nl/kopp



 Ga je eigen caseload globaal na: hoeveel 
kinderen zijn hierbij betrokken?

 Hoe is het voor jou om de invloed van de 
psychiatrisch ziekte van de ouder 
bespreekbaar te maken?

 Wat gaat hierin goed en wat kan hierin beter?


