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Casus

• Moeder (Pools) zit met 2 kinderen (jongetje 5 jaar en meisje 1,5 jaar) in de Vrouwenopvang.

• Er is fors geweld geweest vanuit vader (ex-partner) en moeder. Zoontje is daar getuige van geweest.

• Moeder zit sinds 3 maanden in de opvang. 

• Kinderwerk ziet een jongetje dat snel ontregelt: hij is snel en erg boos en teleurgesteld. Moeder vertelt 
dat ze elke dag cadeautjes voor hem moet kopen omdat hij anders helemaal uit zijn dak gaat. Hij is 
claimend en dwingend volgens moeder. Hij houdt haar steeds in de gaten en heeft erg veel bevestiging 
nodig. Moeder irriteert zich hieraan.

• Moeder is zelf ook snel ontregeld: huilt snel en schiet snel en erg in de stress. Vooral als het over haar ex 
gaat. Dan kan ze niet meer luisteren en gaat hyperventileren
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Waar te beginnen?

• Kind?

• Moeder?

• Ouder-kind?

En waarom?
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Huiselijk geweld

• Ongeveer 1 op de 20 volwassenen heeft wel eens te maken gehad met fysiek en/of seksueel geweld in huiselijke kring

(Van Eijkern e.a. 2018)
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Overlap huiselijk geweld & kindermishandeling

• In 48% van de gevallen van kindermishandeling vinden ook andere vormen van huiselijk geweld plaats

(Alink et al., 2018)
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Gevolgen van getuige zijn van geweld tussen ouders

• Meta-analyse naar psychosociale kinduitkomsten

Géén verschillen met 
kinderen die zelf
mishandeld zijn

(Kitzmann et al., 2003)
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Mechanismen

(Lannert et al., 2014)
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Hoe voorkomen we die negatieve gevolgen van HG?

• Inzetten op kwaliteit ouder-kindinteractie

• Kortdurende gehechtheidsinterventies zijn effectief bevonden in hoog-risico gezinnen (Bernard et al., 2012; Moss et al., 2011; 
Negrao et al., 2014; Steele et al., 2019)

• Onderzoek laat tevens zien dat ouderlijke sensitiviteit als protectieve factor dient na partnergeweld (Manning et al., 2014)

Maar wat is de rol van 
ouderlijke psychopathologie

hierin?



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen

Cumulatief risico partnergeweld + jeugdtrauma

(Coe et al., 2021)
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Interventie-effecten beïnvloed door jeugdtrauma’s
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(Van der Asdonk et al., 2020)

• Randomized controlled trial Canada
• Gezinnen waar uithuisplaatsing

dreigde na (vermoedens van) 
kindermishandeling

• Attachment Video-feedback 
Intervention (AVI)
• Kortdurende gehechtheids-

interventie met video-feedback
• Afgezet tegen vorm van care as 

usual

• Traumatische jeugdervaringen ouders

• Ouder-kindinteractie
voor & na interventie
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Belang relationeel perspectief!

(Van Ee et al., 2016)
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Lopend onderzoek

• Samenwerking Universiteit Leiden, Vrije Universiteit, Blijf Groep en
Sterk Huis

• Randomized controlled trial naar de effecten van:

• NIKA

• EMDR

• Combinatie NIKA + EMDR

• Doelgroep

• Moeders/vaders met minstens 1 jong kind (6mnd-6jr)

• Verblijf in vrouwenopvang na huiselijk geweld
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Theoretische onderbouwing onderzoek

Structureel 
partnergeweld

Traumatisering en 
gerelateerde 

psychopathologie 
ouder

Verstorend 
oudergedrag, 
verminderde 
sensitiviteit

Gedesorganiseerde 
en/of onveilige 

gehechtheidsrelatie

Traumatisering en 
gerelateerde 

psychopathologie 
kind

EMDR NIKA
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NIKA gericht op het versterken van de ouder-kindrelatie

Opzet onderzoek

5 sessies in 
5 weken

EMDR gericht op het verminderen van PTSS-klachten bij de ouders

max 6 sessies
in 5 weken

Loting: 
behandeling 
of ‘wachtlijst’

Loting: 
behandeling 
of ‘wachtlijst’
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Verwachte uitkomsten (1)

NIKA Care 
as 

usual

EMDR Care 
as 

usual

1) Effectiviteit NIKA:
< verstorend oudergedrag
> sensitief oudergedrag
< PTSS-gerelateerde
psychopathologie kind

2) Effectiviteit EMDR:
< PTSS-symptomen ouder
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Verwachte uitkomsten (2)

NIKA 
+ 

EMDR

NIKA

3) Combinatie NIKA & EMDR:
< verstorend oudergedrag
> sensitief oudergedrag
< PTSS-gerelateerde
psychopathologie kind

Resultaten verwacht 
in 2024
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Deel 2 - En nu de praktijk



Casus
Moeder (Pools) zit met 2 kinderen (jongetje 5 jaar en meisje 1,5 jaar) in de 
Vrouwenopvang.

Er is fors geweld geweest vanuit vader (ex-partner) en moeder. Zoontje is daar getuige
van geweest.

Moeder zit sinds 3 maanden in de opvang. 

Kinderwerk ziet een jongetje dat snel ontregelt: hij is snel en erg boos en teleurgesteld. 
Moeder vertelt dat ze elke dag cadeautjes voor hem moet kopen omdat hij anders
helemaal uit zijn dak gaat. Hij is claimend en dwingend volgens moeder. Hij houdt haar
steeds in de gaten en heeft erg veel bevestiging nodig. Moeder irriteert zich hieraan.

Moeder is zelf ook snel ontregeld: huilt snel en schiet snel en erg in de stress. Vooral als
het over haar ex gaat. Dan kan ze niet meer luisteren en gaat hyperventileren



Chaos

Chaotische systemen roepen chaos op

En voordat je het weet word je meegesleurd met de wervelwind die de client met zich
meebrengt

Ordenen is dus van belang ☺



Oudertaken

Heden niveau 1

Heden niveau 2

Heden niveau 3 Heden niveau 3

Heden niveau 2

Heden niveau 1

Stabiele basiszorg en 

bescherming

Continue veilige 

gehechtheidsrelaties

Stimulering, 

ondersteuning en 

begrenzing

Stabiele verzorging en 

veiligheid

Continue veilige 

gehechtheidsrelaties

Stimuleren, 

ondersteunen en 

begrenzen

Samenwerken met 

mede opvoeders

=

=

=

1. OUDERFACTOREN

Samenwerken met professionals/netwerk

Verleden 1/2/3/samenwerken

Herstel van schadeSchade herstellen

Verleden 1/2/3/samenwerken

Ouder – Kind Afstemmingsmodel - interventie mogelijkheden 
(Draaisma & Zuidgeest, 2022) Concept: model is in ontwikkeling

Behoeften kind

Ouder Kind

Meegemaakt

schade

Functioneren van het kind

Aanleg en 

(ontwikkelings) 

leeftijd 

KINDFACTOREN VAN INVLOEDOUDERFACOREN VAN INVLOED

Veiligheidsinterventies

Gehechtheidsinterventies

Opvoedinterventies

Interventies op de samenwerking 

tussen opvoeders/ uitbreiden netwerk

Trauma verwerking verhaal

Interventies op 
ouderfactoren 

Functioneren van 
professionals

Behandeling kind



Ouder – Kind Afstemmingsmodel 
(Draaisma & Zuidgeest, 2022)

Behoeften kindOudertaken
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Overlevensbehoefte

Bieden continue veilige 

gehechtheidsrelaties

Ontwikkelbehoefte

Waarborgen verzorging 

en veiligheid

Gehechtheidsbehoefte:

Stimuleren, 

ondersteunen en 

begrenzen

Ouder Kind

=

=

=



Huiselijk geweld en de niveaus van oudertaken

Niveau 1: WAARBORGEN veiligheid

Ook als het kind zelf niet mishandeld wordt of zelfs als het geen getuige is, staat niveau 1 onder
druk!

Niveau 2: Gehechtheid

Bij grote stress gaan we op overlevingsstand. We kennen allemaal de Window of Tolerance. Als 
we niet kunnen vechten of vluchten, gaan we ‘offline’

Deze moeder vertelt dat ze dit nu ziet…



Niveau 1: VEILIGHEID eerst

oWaarborgen! VEILIGHEIDSINTERVENTIES

o Schade op niveau 1 bij het kind onderkennen en behandelen

Met name jonge kinderen hebben daarvoor nodig dat ze weten dat er IEMAND is die 
hen troost, geruststelt, hen kalmeert en  opvangt

Een ouder moet dus zien wat het kind denkt, voelt en nodig heeft….



Niveau 2: GEHECHTHEID



Niveau 2. Gehechtheid en interventies

Interventie moet zich richten op stoppen van de verstoring:

ANGSTIG, BEANGSTIGEND of AFWEZIG oudergedrag

NIKA





Integratief beeld geeft de ouder overzicht, 
inzicht en uitzicht!



Factoren van invloed op het zorgsysteem zijn onder andere:

oHuidige stress 

oTrauma bij de ouder

Als je zorgsysteem aanstaat, staat je 
stresssysteem uit. Tenzij….

Traumabehandeling kan essentieel zijn om het zorgsysteem

ONVOORWAARDELIJK afgestemd te laten zijn



EMDR bij de ouder

o1 sessie met intake en casusconceptualisatie

o5 sessies van 1,5 uur

o Deelnemers van het onderzoek zijn blij en tevreden met resultaat van 
EMDR en zeggen dat de sessies voldoende waren voor hun
(voornaamste) klachten (onderzoek moet resultaat tav ouder-kind relatie
nog aantonen)



En hoe gaat het nu met moeder?

Ze slaapt weer

Ze eet gezond (is al 5 kg afgevallen)

Ze geniet van haar kinderen

Ze is duidelijk naar haar kinderen (er worden geen
cadeautjes meer gekocht en er wordt gezond gegeten)

Ze ziet een toekomst…



En haar zoon?

Zoon gaat vooruit. Hij is veel meer kind volgens moeder. Hij is 
vrolijk en speelt weer. 

Maar een aantal klachten zijn gebleven:

Snel van slag en dan lang en hard huilen

Soms opeens heel erg boos

Veel bevestiging nodig van moeder



Ouder – Kind Afstemmingsmodel 
(Draaisma & Zuidgeest, 2022)

Behoeften kindOudertaken
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3 Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Overlevensbehoefte

Bieden continue veilige 

gehechtheidsrelaties

Ontwikkelbehoefte

Waarborgen verzorging 

en veiligheid

Gehechtheidsbehoefte:

Stimuleren, 

ondersteunen en 

begrenzen

Ouder Kind

=

=

=



Boodschap: 

Behandel!

• Op het juiste niveau

• Met aandacht voor zowel de ouder, als de ouder-kind relatie en 
het kind

• In de volgordelijkheid bepaal je:
• In hoeverre heeft het kind de ouder nodig voor herstel na schade
• Als het kind de ouder nodig heeft, bepaal of de ouder al kan bijdragen 

aan herstel na schade
• Zo niet: BEGRIJPT een ouder het niet of KAN een ouder het niet….

Behandelen kan sneller dan men denkt ☺



VRAGEN?

Als een ouder KIJKT naar zijn kind en 
ZIET wat het effect is van stress, zal
de ouder een BUFFER van stress 
worden

Daarom zijn ouder-kind interventies niet
alleen belangrijk voor het HEDEN maar 
ook voor de TOEKOMST 

Het voorkomt herhaling van het 
huiselijk geweld!


