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Inhoud

• Normale stressreacties – op abnormale 
omstandigheden

• Invloed van stressors op ouder-kind relatie en 
andersom

• Omgaan met zorgen  
• Scheiding van hechtingsfiguren (en hereniging)
• Vroegsignalering
• Resources & tools  
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https://www.tate.org.uk/kids/explore/top-5/top-5-family-portraits



Ilya Repin: Onverwacht
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Risicofactoren bij gezinnen met een vluchtelingen-
achtergrond

Premigratie
• Oorlog, trauma en vervolging
• Verlies dierbaren

Tijdens vlucht
• Trauma, detentie, onzekerheid
• Uitbuiting en discriminatie
• Verlies en scheiding van familieleden

Postmigratie

• Acculturatiestress

• Discriminatie

• Heimwee en verlies
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Gevolgen van trauma en vlucht

Bij volwassenen: 

PTSS 31,5%

Depressie 31,5%

Angst 11%

Psychosis 1,5% 

Bij kinderen: 

PTSS 19-52,7%

Depressie 10,3-32,8%

Angst 8,7-31,6%

Emotionele en gedragsproblemen 19,8-35,0% 
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Relevantie van een systemische benadering

• Familie is een belangrijke bron van steun en
stress

• Voornaamste bron van sociale steun, en
emotie-regulatie vaardigheden

• Preventie, voorkomen van overbelasting bij
overige gezinsleden en doorbreken van 
intergenerationele gevolgen
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Stress 
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https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/



Interactioneel

11



Wat kinderen helpt?: co-regulatie





Wat helpt ouders? 

• Uitleg, psycho-educatie

• Zorg voor zichzelf

• Sociale steun, bijv. door WA groepen
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Veerkracht
Overtuigingen
• Geven van betekenis
• Hoop, hoop op goede afloop
• Spiritualiteit 

Organisatie, taakverdeling
• Flexibiliteit
• Verbinding
• Sociale & gemeenschapsbronnen
Communicatie processen

• Heldere informatie
• Delen van emoties
• Oplossen van problemen, preventie 15



Steun, vanuit verschillende cirkels of care 
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UA Kids today
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Welkom
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Inter Agency Standard Committee
Guidelines (IASC), WHO





Stress-coping paradigma



Stressors 

Zorgen over familie

Beperkte privacy

Minder budget

Onzekerheid

Resources 

Hope/optimisme

Religie

Sociale steun

Wandelen, bewegen, sport

Beschermen van kinderen tegen stress

Muziek, dans

Stressors (emmer) & bronnen (schatkist)



Conclusie: take home 

• Gezin is voornaamste bron van sociale steun
• Voorkom vastlopen 
• Ouders hebben ondersteuning nodig om hun kinderen te ondersteunen 
• Kern: emotie-regulatie, verbinding en uitleg (begrijpen) 

• Bevorder “Yes, I can” – belang van hoop
• Maak ruimte voor plezierige interacties en hoop
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Daily bread: El-Khani et al. 



Programma’s voor vroeg-interventie

Volwassenen

• Doing what matters

• Problem Management+ (UK)

• Group Management+

• Psychological First Aid

• MHPSS network (platform) 

Kinderen, ouder-kind interactie

• App Dyregrov-Maundalen

• Infant Mental Health

• EASE (for adolescents, Brown et 

al., 2019)

• Team UP (War Child)

• MindSpring Junior (ARQ)

• Listen First (Al-Khani et al.) 
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Bronnen

• ESTSS4UKRAINE webinar April 6 & April 11 War and its impact on children and
families

• World Health Organisation (WHO)
• UNICEF
• Nederlands Jeugd Instituut (NJI, https://www.nji.nl/vluchtelingenkinderen)
• Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP, https://www.kenniscentrum-

kjp.nl/nieuws/psychische-hulp-kinderen-oekraine/) 
• ESTSS: https://estss.org/helpful-resources-for-mental-help-professionals-and-

persons-affected/
• NTSCN (network, USA)
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https://www.nji.nl/vluchtelingenkinderen
https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/psychische-hulp-kinderen-oekraine/
https://estss.org/helpful-resources-for-mental-help-professionals-and-persons-affected/


Dank voor de aandacht! 
t.mooren@arq.org

g.t.m.mooren@uu.nl
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