
 

     

      

  

 

Aankondiging van de refereeravond die door de samenwerkende organisaties Accare, Ambiq, Elker/Het 
Poortje, GGZ Drenthe KJP, Jeugdhulp Friesland, Jonx , Yorneo, Molendrift en OCRN wordt georganiseerd 
voor medewerkers in de hulp aan jeugd:  

  

 

Dinsdag 12 juni 2018 

  

Theater De Nieuwe Kolk 

Weierstraat 1 te Assen 

  

Trauma bij vluchtelingenkinderen 

   

 

 

Vluchtelingenkinderen zijn kinderen in Nederland in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die met hun ouders of alleen 

hun thuisland hebben moeten ontvluchten wegens gegronde vrees voor de eigen veiligheid en het ontbreken 

van bescherming hiertegen. Alle kinderen die in Nederland leven hebben recht op goede ondersteuning, 

onderwijs en een veilige omgeving om in op te groeien. Dat geldt ook voor vluchtelingenkinderen, zonder of 

met verblijfsstatus. Vluchtelingenkinderen zijn niet anders dan andere kinderen, maar een deel van hen heeft 

extra begeleiding nodig omdat ze traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt. Die vormen een risico 

voor een positieve ontwikkeling. (NJI).  

 

In de introductie op het onderwerp wordt ingaan op de achtergronden van vluchtelingenkinderen vanuit 

een kinderrechtelijk perspectief, de functie van het kinderrechtenverdrag voor het migratiebeleid en welke 

bijdrage je kan leveren om belangen van kinderen een overweging te laten zijn in besluitvorming. Ook wordt 

aandacht besteed aan het belang te luisteren naar de verhalen van vluchtelingenkinderen. Vervolgens komt 

aan de orde wat behandelmogelijkheden in het algemeen bij getraumatiseerde vluchtelingenkinderen zijn? 

Waar moet je afblijven en waar kun je wel aankomen? “Slapende honden; wakker maken? Of niet?” Wanneer 



is er aanvullende expertise nodig van bv. Centrum ’45? Kun je traumabehandeling met een tolk doen? Op 

welke specifieke factoren moet je letten? Kun je behandelen als er geen hechtingsfiguren zijn? Na de pauze 

is er aandacht voor gezinnen, welke curatieve programma’s zijn er met welke onderzoeken en 

onderzoeksresultaten? En aandacht voor uitzonderingen en specifieke factoren. 

  

Programma 

Tussen 17.00 en 18.00 uur is de inloop; registratie en ontvangst met broodjes en soep 

18.00 uur: Introductie: Vluchtelingenkinderen; wat weten we van ze, door Elianne Zijlstra 

18.35 uur: Behandelmogelijkheden bij getraumatiseerde kinderen (m.n. Narratieve Exposure Therapie), door 

Annemariek Sepers 

19.20 uur: Pauze  

19.40 uur: Preventieve en curatieve programma’s voor gezinnen (m.n. Multi Family Therapy), door 

Annemariek Sepers 

20.45 uur: Afsluiting en vragen 

 

Sprekers  

 Mevrouw Elianne Zijlstra is als universitair docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen 

(RuG) en is coördinator van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en 

Vreemdelingenrecht. Ze is gepromoveerd op een studie naar het belang van het kind in het 

vreemdelingenrecht. In haar huidige onderzoek richt ze zich op de weging van belangen van 

kinderen in de vreemdelingenprocedure, de opvang en welzijn van alleenstaande gevluchte 

kinderen in Nederland en ze is betrokken bij studies gericht op het welzijn van kinderen na 

(gedwongen) terugkeer 

 Mevrouw Annemariek Sepers is klinisch psycholoog, psychotherapeut, EMDR practitioner en 

supervisor VGCT. Zij is werkzaam bij Centrum 45, Het kind en gezin team en geeft freelance 

trainingen bij Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling en GITP  

Leestips  

 Asen, E. (2002) Multiple family therapy; an overview. Journal of family therapy, 24: 3-16 

 Mooren, T., Bala, J. (2016) Goed ouderschap in moeilijke tijden; handleiding voor meergezinsgroepen 

met vluchtelingen 

 Jongedijk, R. (2014) Levensverhalen en psychotrauma; Narratieve exposure therapie in theorie en 

praktijk 

 Boom.Greenwald, R. (2013) Behandeling van gedragsproblemen; een trauma georienteerde benadering 

 http://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2017/06/posttraumatische-stress-bij-kind-in-een-paar-

uur-succesvol-te-behandelen.html 

 

Accreditatie 

Er is accreditatie aangevraagd bij SKJ jeugd en gezinsprofessionals, NIP/NVO orthopedagogen-generalisten 

, NVvP, FGzPt, SRVB, EMDR en VSR 

https://accare.us15.list-manage.com/track/click?u=038190654740c24f0e37fd473&id=ff8ec45e14&e=654015c2bf
https://accare.us15.list-manage.com/track/click?u=038190654740c24f0e37fd473&id=ff8ec45e14&e=654015c2bf


 

 

Live-streaming 

De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén 

accreditatiepunten. 

 

Inschrijven 

Tot en met 7 juni a.s. kan worden ingeschreven, inschrijving is verplicht. Op het inschrijfformulier geeft u aan 

of u de bijeenkomst op locatie of via de livestream wilt volgen. 

 

Inschrijven  

 

 

 

De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, 

kosten en veiligheid in de hand te houden, gelden er een aantal uitgangspunten: 

 Voor iedere bijeenkomst dient tijdig ingeschreven te worden, ook voor het volgen via de 

livestream 

 Belangstellenden die niet op de deelnemerslijst staan en geen bevestiging van deelname 

kunnen tonen, kunnen niet deelnemen 

 Let bij het invullen van het formulier op de juistheid van het e-mailadres, we vragen het ter 

controle 2x in te vullen; doe dit niet via kopiëren+plakken 

 Als u het inschrijfformulier heeft verzonden ontvangt u direct een bevestiging van inschrijving 

op het scherm én op het opgegeven e-mailadres. Controleer dit goed. Ontvangt u de mail 

niet, dan zult u ook de bevestiging van deelname niet ontvangen 

 Na de sluitingsdatum ontvangt iedereen bevestiging van deelname aan de bijeenkomst of 

de livestream 

 We vragen deelnemers op tijd te komen, zodat om 18.00 uur gestart kan worden. Twintig 

minuten na de start van de bijeenkomst sluiten de deuren en kan niet meer deelgenomen 

worden 

 De kosten worden gedragen door de organiserende instellingen; op basis van de begroting 

kan een vastgesteld aantal mensen deelnemen 

 

  

 

https://accare.us15.list-manage.com/track/click?u=038190654740c24f0e37fd473&id=1442227f90&e=654015c2bf

