
Het opgroeien van een kind bij ouders met psychiatrische problematiek neemt met zich mee dat er 

risico’s voor een kind zijn. Wat is de invloed van psychiatrische problematiek op opvoederschap en 

op de ontwikkeling en veiligheid van kinderen? Welke rol heeft de hulpverlening in het signaleren en 

beperken van deze risico’s?   

 

Ouders met psychiatrische problematiek houden net zo veel van hun kinderen als andere ouders en hebben altijd 

de intentie hun kind te beschermen. Het dilemma voor de samenleving en jeugdzorg is het volgende: hoe kan een 

kind veilig zijn, wanneer het geen opvoeder heeft die hem/haar kan ondersteunen en begrijpen op een manier die 

aansluit bij wat het kind nodig heeft? Dit is een complex vraagstuk waarbij dilemma’s voor zowel de ouder als het kind 

komen kijken.

De sprekers op dit symposium

Dr. Linda Dil, psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut voor jeugd en volwassenen bij het Nederlands 

Psychoanalytisch Instituut (NPI), vertelt vanuit het ontwikkelingsperspectief over psychiatrische problematiek van 

ouders, hoe dat ontstaat en hoe de psychiatrische problematiek zich verhoudt tot het opvoeden van een kind. 

Vervolgens vertelt een ervaringsdeskundige waar ze in haar jeugd mee te maken heeft gehad door de 

psychiatrische problematiek van haar moeder en hoe ze hiermee om ging. 

Tot slot zal er in dit symposium aandacht zijn voor de pilot in de regio Amsterdam ‘Innovatieve psychiatrie’. De GGD, 

de GGZ-instellingen en Jeugdbescherming gaan in deze pilot deelnemen om de onderlinge samenwerking te 

verbeteren en te versterken met als doel het signaleren en beperken van de veiligheidsrisico’s voor kinderen van 

ouders met psychiatrische problematiek.

Wanneer? Dinsdag 27 september 2016.

Hoe laat?   Inloop 14.30 uur,  programma 15.00 tot 17.00 

uur, daarna borrel.

Waar?   De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 

1017 RR Amsterdam.

Kosten?  Deelname aan het symposium kost € 85,00 

  per persoon. Dit bedrag kun je bij aankomst 

  middels pin voldoen. Na afrekening ontvang  

  je (via de mail), de factuur voor je eigen   

  administratie.

De Jeugdbescherming Akademie is er voor jou.

We zien uit naar je komst!

Aanmelden of meer informatie? 

Mail jeugdbeschermingakademie@jbra.nl 

of bel 020 487 82 22.

Volg ons ook op Twitter via @Iederkindveilig en 

LinkedIn.
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