Programma ST-RAW kennisatelier Opgroeien bij ouders met psychische problemen
Datum: donderdag 20 juni 2019 van 15:00 -17:00 uur
Locatie: Pauluskerk, Mauritsweg 20 te Rotterdam Inloop vanaf 14:30 uur

Tijd
15.00-15.05 uur

Onderdeel
Welkom

15.05-15.10 uur

Opening door dagvoorzitter

15.10-15.40 uur

16.50-17.00 uur

Nieuwste kennis over KOPP- kinderen
Internationaal wordt veel kennis verzameld over KOPP kinderen en hoe KOPP
kinderen kunnen worden ondersteund via interventie-programma’s. Wat is de
laatste stand van zaken? Welke vorderingen zijn er gemaakt en waar liggen nog
de grootste uitdagingen? Clemens Hosman praat ons bij.
KOPP/KVO kinderen. Wat moeten de professional en beleidsmedewerkers
weten?
In deze presentatie wordt uitgelegd wat KOPP/KVO kinderen zijn. Wat we over
hen en hun ouders weten op het gebied van prevalentie en op het gebied van
risico en beschermende factoren. En vooral wat er voor verwijs- en
behandelmogelijkheden zijn.
Onderzoek naar KOPP/KVO interventies
In deze presentatie worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar
interventies voor KOPP kinderen in de regio. Lessen voor professionals staan
centraal.
Kinderen van ouders met stemmingsstoornissen
In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van drie langlopende studies
naar kinderen van ouders met ernstige stemmingsstoornissen. Terugblikkend en
vooruitkijkend geeft zij een overzicht van wat we weten en waar toekomstig
onderzoek op gaat richten.
Vragen en discussie

17.00-17.30 uur

Sluiting en gelegenheid voor napraten met een hapje en drankje

15.40-16.10 uur

16.10-16.25 uur

16.25-16.50 uur
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De sprekers
Manon Hillegers
Professor Manon Hillegers is sinds 2017 hoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van Erasmus MC-Sophia. Zij is opgeleid als jeugdpsychiater.
Voorheen was zij werkzaam bij Altrecht en bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij is initiator van vele grote onderzoeksprojecten op het gebied van de kinder- en
jeugdpsychiatrie en (co-)auteur van vele artikelen op dit terrein. Haar specifieke expertise ligt op het terrein van psychotische en bipolaire stoornissen en op het terrein van
kinderen van ouders met psychische stoornissen.
dr. Esther Mesman
Esther Mesman werkt als GZ-psycholoog en senior onderzoeker op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC-Sophia. In haar werk richt zij
zich op vroegdiagnostiek en behandeling van ernstige psychiatrische problemen en KOPP-problematiek. Zij is betrokken bij meerdere familiestudies specifiek gericht op
KOPP. Recent ontving zij een subsidie voor de uitvoering van de 20-jaarsmeting van de Nederlandse studie naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. In dit
onderzoek richt zij zich op het psychisch en maatschappelijk functioneren op volwassen leeftijd.
Anouk Sijbenga
Anouk Sijbenga is werkzaam bij Indigo en gast-onderzoeker bij het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht. Zij is als ontwikkelingspsycholoog opgeleid aan de universiteit
Utrecht en gespecialiseerd in het werken met kinderen met angst en depressie klachten. Zij is tevens trainer en verzorgt workshops voor zowel professionals als kinderen. Zij
heeft de verrvolgopleiding Midden Management Zorg en Welzijn gevolgd.
Jeltje Kramer
Jeltje Kramer is werkzaam bij Indigo. Zij is opgeleid in de sociale wetenschappen aan de universiteit Utrecht en heeft een vervolgopleiding gedaan op het gebied van
Management Zorg en Welzijn. Zij is inmiddels 15 jaar werkzaam in de GGZ. Eerst bij Context en vervolgens bij Indigo, beiden onderdeel van de Parnassia-groep. Haar
expertise ligt op het gebied van preventieve geestelijke gezondheidszorg.
Tessa de Groot
Tessa de Groot werkt bij W&I group BV, een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in uitgebreid doelgroep onderzoek, strategie en evaluatie. Zij is opgeleid aan de
Hogeschool Rotterdam op het gebied van communicatie. Bij de W&I groep heeft zij achtereenvolgens als consultant en projectmanager gewerkt. Zij was betrokken bij
projecten voor preventie van overgewicht bij jongeren en een ondersteuningsprogramma voor initiatiefnemers in Rotterdam. Haar expertise ligt op het terrein van sociale
marketing en innovatie.
Clemens M.H. Hosman
Clemens Hosman is emeritus professor of mental health prevention and prevention aan de Radboud universiteit in Nijmegen en de universiteit Maastricht. Hij was adviseur bij
de wereldgezondheidsorganisatie en auteur van verschillende boeken over mentale gezondheid. Op dit moment adviseert hij gemeente Rotterdam op het gebied van
jeugdbeleid, volksgezondheidsbeleid en armoedebeleid. Hij heeft al meer dan 30 jaar onderzoek gedaan naar preventie en interventie ontwikkeling op het gebied van
kinderen van ouders met psychische problemen. Op dit moment ligt zijn focus vooral op integrale programma’s, beleid en implementatie-strategieën.
Leerdoel
Het doel is om kennis te actualiseren op het terrein van KOPP kinderen en te reflecteren op uitdagingen in de hulp en ondersteuning aan deze kinderen.

