
Ouder-kind therapie

Informatie over de groepsgerichte 
ouder-kind therapie



Steun, erkenning en herkenning

De groep bestaat uit maximaal 9 deelnemers, allemaal ouders. 

De samenstelling van de gezinnen en de leeftijd van de kinderen 

kunnen verschillend zijn. Het doel is om binnen het gezin elkaar, 

jezelf en de ander beter te leren begrijpen. Ook leer je jezelf in de 

ander te verplaatsen. Tijdens de bijeenkomsten bekijken we de 

beeldopnames en bespreken we de gezinssituatie.

Voor wie?

De groep wordt aangeboden aan ouders. Kinderen en eventuele 

andere gezinsleden worden 2 keer uitgenodigd voor een sessie 

vaktherapie, om beeldopnames te maken.

Inhoud van de behandeling

Vooraf aan de groepsbijeenkomsten gaan we in 2 sessies meer 

 uitleg geven over mentaliseren en het belang hiervan in de relatie 

met belangrijke anderen. Samen krijgen we hierdoor meer zicht op 

de inhoud en de verwachtingen van u als deelnemer en vanuit ons. 

De module zelf betreft 15 groepsbijeenkomsten, 1 keer per 2 

weken op woensdagochtend. Iedere bijeenkomst duurt 2 uur en is 

 opgedeeld in 2 blokken met een pauze van 15 minuten. Ook worden 

2 vaktherapiesessies ingepland met ouder(s) en kind, op individu-

ele basis. Bij deze bijeenkomsten sluiten kinderen en eventueel 

 partner aan en worden er video-opnames gemaakt. Dit betreft 

1 sessie  beeldende therapie en 1 sessie psychomotore therapie. 

Verder  vragen we aan jou, als deelnemer, om 2 momenten in de 

 thuissituatie op te nemen op video. Deze opnames kijken we tijdens 

de bijeenkomsten terug.

Waarom deze behandelvorm?

Soms heb je zelf problemen of een moeilijke geschiedenis en (of) 

heeft jouw kind problemen. Dan is opvoeden niet makkelijk.

In de behandelgroep ‘Ouder-kind therapie’ gaan we samen 

 nadenken over jouw eigen rol als ouder in de opvoeding van je 

kind. We proberen ook vooral stil te staan bij de belevingswereld 

van de kinderen. Hiermee proberen we te bereiken dat de eigen 

problemen minder invloed hebben op de ontwikkeling van het 

kind, zodat er een meer stabiele relatie kan ontstaan met het kind. 

Het kind kan zich zo goed ontwikkelen.

Uitgangspunt is om de eigen gedachten, gevoelens en intenties 

gescheiden te leren zien van de gedachten, gevoelens en  intenties 

van het kind. Binnen deze behandelgroep leggen we de focus 

vooral op de interactie tussen ouder en kind, rekening houdend 

met de individuele problemen. Hierbij worden diverse manieren 

van behandelen in samenhang gebruikt; 

• Mentalization Based Treatment;

• Infant Health;

• Video Interactie Behandeling.

Op deze manier kun je als ouder met elkaar kijken naar de 

 interactie in ieders gezin.



“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we 

samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een 

situatiediejeweeraankunt.Vantegrootnaarkleingenoeg.

Zodatjijjelevendebaasblijft”

Locatie

De groepsbijeenkomsten worden aangeboden op 

Jan Wierhof 7, 5017JD Tilburg, telefoon: 088 - 016 16 16.

Aanmelding

Aanmelden kan zowel via Centrum Jeugd als Zorggroep 

 Volwassenen van GGz Breburg. 

Voor meer informatie en  aanmelden kun je terecht bij; 

• Jet Broeders  j.broeders@ggzbreburg.nl  

• ElsHarting  e.harting@ggzbreburg.nl

• Monique Hoofs m.hoofs@ggzbreburg.nl 

De ouder-kind therapie is onderdeel van het aanbod van 

GGz Breburg. GGz Breburg is een instelling in Midden- en  

 West- Brabant, die geestelijke gezondheidszorg biedt aan 

mensen van alle leeftijden.

Contact

Tel.: 088 - 016 16 16

info@ggzbreburg.nl  www.ggzbreburg.nl
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