Het Scheidingspunt verzorgt voor professionals die in hun werk te
maken hebben met cliënten/gezinnen in scheiding de workshop
“HERKEN OUDERONTHECHTING”
GEPRESENTEERD DOOR
HELEEN KOPPEJAN
Maandag 30 september van 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Gebouw Croesinkplein 24-26
ingang A, ruimte: 19.1 Deelname: gratis
Professionals die werken met gezinnen in scheidingssituaties komen het in hun werk regelmatig
tegen: wanhopige (vaak de uitwonende) ouders die het contact met hun kinderen (dreigen te)
verliezen en er alles aan willen doen om de andere ouder (en instanties) te overtuigen dat zij echt
wel een goede ouder zijn. Dit komt vaak doordat in conflictsituaties ouders elkaar onder de loep
nemen en, zoals gezegd wordt, uit zorg voor de kinderen, de controle willen houden over de situatie
bij de andere ouder . Het conflict, en de daarmee samenhangende miscommunicatie en
machtsposities, brengt met zich mee dat de andere ouder ahw gediskwalificeerd wordt met alle
gevolgen van dien voor de kinderen. De impact van ouderonthechting op de kinderen is enorm!
Maar wanneer is er nu sprake van ouderonthechting? Waaraan herken je dat? En wat kan jij doen als
professional?
Wat komt er zoal aan bod?
De signalen van ouder en kind, waar de hulpverlening op moet letten, maar ook wat ze preventief
kunnen doen om ouderonthechting of het verergeren daarvan te voorkomen. Er is mogelijkheid tot
inbreng van casuistiek!
Wie is Heleen Koppejan?
Heleen Koppejan is eigenaar/oprichter van de “Psychologiepraktijk Hechtscheiden”. Heleen is als enige
vrijgevestigd (levensloop)psycholoog in Nederland cum-laude afgestudeerd op parental alienation:
ouderonthechting. Zij ondersteunt in haar psychologiepraktijk ouders, gezinnen en hun (juridisch en
sociaal) begeleiders in de problematiek van ouderonthechting. Ze geeft daarnaast ook trainingen aan
interdisciplinaire collega’s die zich met ouderonthechting geconfronteerd zien. Heleen doet als
buitenpromovenda onderzoek bij de UU en is aangesloten bij een aantal groepen van internationale
wetenschappers op het gebied van ouderonthechting.
Aanmelden of vragen uitsluitend per mail:
m.zandbergen@kwadraad.nl
(wees er snel bij, want het max. aantal deelnemers is 24!)

