
    

 

 

 

Masterclass: Executieve functies en AD(H)D met comorbide gedrags- en of stemmingsproblemen: 

Gedurende deze masterclass behandelen we de normale ontwikkeling van de executieve functies in 

relatie tot “brein en gedrag”. Daarnaast  AD(H)D en ADHD kenmerken, comorbide oppositioneel 

gedrag / gedragsstoornissen en comorbide angst en somberheid.  

Door wie? 

De training wordt gegeven door Giel Vaessen. Giel heeft 45 jaar ervaring in de hulpverlening en het 

speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte in de kinder- en jeugd psychiatrie. Hij was hier 

werkzaam als groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als 

zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijk gerichte cursussen over jongeren 

met psychosociale problematieken en hun gezinssystemen. Momenteel werkt Giel 1 dag per week bij 

Care4kidz als opleider naast zijn eigen bedrijf. 

Voor wie? 

Hulpverleners in de jeugdzorg en docenten/leerkrachten met minimaal een HBO of MBO niveau 4 

achtergrond. 

Leeruitkomsten van de training? 

• De cursist heeft basale kennis van de normale breinontwikkeling en daarbij gepaard 
gaande executieve functies.  

• De cursist heeft kennis van de afwijkende executieve functies en van AD(H)D.  

• De cursist heeft kennis van oppositioneel gedrag en oppositionele 
gedragsstoornissen (ODD en CD). Zowel omtrent de symptomatologie, oorzakelijke 
factoren op kind en systeemniveau als de best practice.  

• De cursist heeft kennis van de behandeling en begeleiding van jongeren met AD(H)D. 
Hij of zij weet de best practice te vertalen naar de praktijk van alledag.  

• De cursist heeft basale kennis over de werking en bijwerking van medicatie.  

• De cursist weet een gedifferentieerde benadering te bieden rondom AD(H)D 
enerzijds en de co morbide problemen anderzijds.  

• De cursist is in staat om de krachten van de jongere en zijn gezinssysteem te 
benutten.  

• De cursist is in staat om het netwerk van de jongere te mobiliseren m.b.t. een 
transfer van de noodzakelijke aanpak.  

 

Accreditatie: 

De training Executieve functies en AD(H)D met co morbide gedrags- en of stemmingsproblemen is 

geaccrediteerd bij het SKJ voor 14 punten onder kenmerk: SKJ205168 



Waar? 

De trainingen vinden plaats in ’t Westhoes te Kerkrade (www.westhoes.nl). ’t Westhoes kent 

voldoende parkeermogelijkheden. Het adres is: Anemonenstraat 16, 6466 SZ te Kerkrade.  

Wanneer? 

De training bestaat uit 4 dagdelen, onderverdeeld in 2 dagen. 

• Dinsdag 24 maart 2020 en dinsdag 31 maart 2020 (09:00 – 16:00 uur) 

• Dinsdag 3 november 2020 en dinsdag 10 november 2020 (09:00 – 16:00 uur) 
 

Kosten: 
De kosten voor de deelname aan de training bedragen 375€.  
Incl. lunch (tijdens de gehele dag) en BTW. 
Iedere deelnemer ontvangt tijdens de training tevens het boek ‘een wervelkind’ (ISBN: 
9789044131369), geschreven door Giel Vaessen.  

 

Voor informatie en aanmelden, mail naar: opleidingen@care4kidz.nl  

http://www.westhoes.nl/
mailto:opleidingen@care4kidz.nl


    

 

 

 

Masterclass: hechtingsproblematiek / hechtingsstoornis: 

Gedurende deze masterclass behandelen we de normale hechtingsontwikkeling en diverse vormen 

van hechtingsproblematiek en hechtingsstoornissen, met bijbehorende symptomatologie. 

Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op oorzakelijke factoren en intergenerationele dynamieken 

binnen gezins- en familiesystemen. Verder wordt de best practice aanpak van de jongere binnen zijn 

context op een interactieve wijze uitvoerig behandeld. 

Door wie? 

De training wordt gegeven door Giel Vaessen. Giel heeft 45 jaar ervaring in de hulpverlening en het 

speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte in de kinder- en jeugd psychiatrie. Hij was hier 

werkzaam als groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als 

zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijk gerichte cursussen over jongeren 

met psychosociale problematieken en hun gezinssystemen. Momenteel werkt Giel 1 dag per week bij 

Care4kidz als opleider naast zijn eigen bedrijf. 

Voor wie? 

Hulpverleners in de jeugdzorg en docenten/leerkrachten met minimaal een HBO of MBO niveau 4 

achtergrond. 

Leeruitkomsten van de training? 

• De deelnemer heeft zicht op de normale hechtingsontwikkeling.  

• De deelnemer weet de diverse hechtingsproblemen en stoornissen te herkennen in de 
praktijk van alledag. 

• De deelnemer heeft inzicht in intergenerationele dynamieken en kan een genogram met 
gezinsleden in dialoog opstellen. 

• De deelnemer is op de hoogte van bewezen effectieve aanpakken en kan de transfer maken 
naar de alledaagse praktijk. Denk aan psycho dynamische, cognitief gedragstherapeutische 
en systemische benaderingen. 

 

Accreditatie: 

De training hechtingsproblematiek / hechtingsstoornis is geaccrediteerd bij het SKJ voor 10,5 punten 

onder kenmerk: SKJ204404 

Waar? 

De trainingen vinden plaats in ’t Westhoes te Kerkrade (www.westhoes.nl). ’t Westhoes kent 

voldoende parkeermogelijkheden. Het adres is: 

Anemonenstraat 16, 6466 SZ te Kerkrade.  

 

http://www.westhoes.nl/


Wanneer? 

De training bestaat uit 3 dagdelen, onderverdeeld in 1 gehele dag en 1 halve dag. 

 

• Dinsdag 19 mei 2020 (09:00 tot 16:00 uur) en dinsdag 26 mei 2020 (09:00 tot 12:30 uur) 

• Dinsdag 8 september 2020 (09:00 tot 16:00 uur) en dinsdag 15 september 2020 (09:00 tot 
12:30 uur) 

 

Kosten: 

De kosten voor de deelname aan de training bedragen 290€.  

Incl. lunch (tijdens de gehele dag) en BTW. 

Iedere deelnemer ontvangt tijdens de training tevens het boek ‘als hechten moeilijk is’ (ISBN: 

9789044116649), geschreven door Giel Vaessen.  

 

Voor informatie en aanmelden, mail naar: opleidingen@care4kidz.nl  

mailto:opleidingen@care4kidz.nl


    

 

 

 

Masterclass: Autisme spectrum stoornis met comorbide gedrags- en of 
stemmingsproblemen: 
 

Gedurende deze masterclass behandelen we de diverse varianten binnen het autisme 
spectrum. Aan bod komen:  

• Oorzakelijke factoren, breinfuncties en omgevingsfactoren.  
• Het herkennen van de meest voorkomende kenmerken in de alledaagse praktijk.  
• De ontwikkelingsstimulerende best practice op maat.   
• Veel voorkomende comorbide problemen, zoals oppositioneel gedrag 
/ gedragsstoornissen, angst en somberheid / depressies.  

 
 
Door wie? 

De training wordt gegeven door Giel Vaessen. Giel heeft 45 jaar ervaring in de hulpverlening en het 

speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte in de kinder- en jeugd psychiatrie. Hij was hier 

werkzaam als groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als 

zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijk gerichte cursussen over jongeren 

met psychosociale problematieken en hun gezinssystemen. Momenteel werkt Giel 1 dag per week bij 

Care4kidz als opleider naast zijn eigen bedrijf. 

Voor wie? 

Hulpverleners in de jeugdzorg en docenten/leerkrachten met minimaal een HBO of MBO niveau 4 

achtergrond. 

Leeruitkomsten van de training? 

• De cursist heeft basale kennis van de normale breinontwikkeling en de huidige kennis 
omtrent de breinontwikkeling bij jongeren met een autisme spectrum problematiek.   

• De cursist heeft kennis van de normale theory of mind ontwikkeling en de afwijkende t.o.m. 
en welke invloed dit heeft op sociaal verkeer. 

• De cursist heeft kennis over de centrale coherentie problematiek bij jongeren met een 
autisme spectrum problematiek in de huidige schoolse- en sociale context. 

• De cursist heeft kennis over de zintuiglijke prikkelverwerkingsproblematiek bij jongeren met 
een autisme spectrum problematiek. 

• De cursist heeft kennis over communicatieproblemen bij jongeren met een autisme 
spectrum problematiek. 

• De cursist heeft kennis van oppositioneel gedrag en oppositionele gedragsstoornissen, 
angsten, somberheid / depressies, vaak als gevolg van onvoldoende best practice rondom de 
zojuist genoemde symptomen. 



• De cursist heeft kennis van de behandeling en begeleiding van jongeren met een autisme 
spectrum stoornis en bijkomende problemen. Hij of zij weet de best practice gedifferentieerd 
en op maat te vertalen naar de praktijk van alledag. 

• De cursist heeft basale kennis over de werking en bijwerking van medicatie.   

• De cursist is in staat om de krachten van de jongere en zijn gezinssysteem te benutten. 

• De cursist is in staat om het netwerk van de jongere te mobiliseren m.b.t. een transfer van de 
noodzakelijke aanpak. 

 
Accreditatie: 

De training Autisme spectrum stoornis met comorbide gedrags- en of stemmingsproblemen is 

geaccrediteerd bij het SKJ voor 14 punten onder kenmerk: SKJ205415 

Waar? 

De trainingen vinden plaats in ’t Westhoes te Kerkrade (www.westhoes.nl). ’t Westhoes kent 

voldoende parkeermogelijkheden. Het adres is: Anemonenstraat 16, 6466 SZ te Kerkrade.  

Wanneer? 

De training bestaat uit 4 dagdelen, onderverdeeld in 2 dagen. 

• Dinsdag 3 maart 2020 en dinsdag 10 maart 2020 (09:00 – 16:00 uur) 

• Dinsdag 22 september 2020 en dinsdag 6 oktober 2020 (09:00 – 16:00 uur) 

Kosten: 
De kosten voor de deelname aan de training bedragen 375€.  
Incl. lunch en BTW. 
Iedere deelnemer ontvangt tijdens de training tevens het boek ‘Autisme… En nu?’ (ISBN: 
9789044125979), geschreven door Giel Vaessen.  

 

Voor informatie en aanmelden, mail naar: opleidingen@care4kidz.nl  

http://www.westhoes.nl/
mailto:opleidingen@care4kidz.nl


    

 

 

 

Masterclass: Gezinsgerichte communicatie: 

Gedurende deze masterclass behandelen we diverse systeemtheorieën waarvan de pedagogisch 

medewerker in zijn dagelijkse jeugdzorgpraktijk gebruik kan maken om dysfunctionele communicatie 

en homeostase in gezinssystemen te doorbreken en vlot te trekken.  

Door wie? 

De training wordt gegeven door Giel Vaessen. Giel heeft 45 jaar ervaring in de hulpverlening en het 

speciaal onderwijs, waarvan het grootste gedeelte in de kinder- en jeugd psychiatrie. Hij was hier 

werkzaam als groepswerker, teamleider, behandelcoördinator en systeemtherapeut. Vervolgens als 

zorgcoördinator in het Rec IV. Sinds 2002 geeft hij tevens praktijk gerichte cursussen over jongeren 

met psychosociale problematieken en hun gezinssystemen. Momenteel werkt Giel 1 dag per week bij 

Care4kidz als opleider naast zijn eigen bedrijf. 

Voor wie? 

Hulpverleners in de jeugdzorg en docenten/leerkrachten met minimaal een HBO of MBO niveau 4 

achtergrond. 

Leeruitkomsten van de training? 

•       De cursist is in staat om circulaire processen binnen gezinnen in kaart te brengen en 
te bespreken, waaronder zijn of haar eigen communicatieve beïnvloeding. De cursist 
weet hierbij eventuele lineaire schuldindicaties om te zetten in onderlinge circulaire 
beïnvloeding.  

•       De cursist is in staat om de vraag van de diverse gezinsleden in kaart te brengen en 
daarop het aanbod af te stemmen volgens het geleerde uit de territorium theorie van 
Bakker.  

•         De cursist is in staat om een begripvol relationeel fundament te leggen naar alle 
gezinsleden, waarbij hij of zij gebruik kan maken van de principes uit de contextuele 
systeemtheorie van Nagy.  

•        De cursist is in staat om gezinskaarten te maken volgens de methodiek van de 
structurele gezinstherapie / Minuchin, waardoor dialoog met het gezin ontstaat over 
thema’s als autonomie, leiding, verbondenheid, coalities, allianties, conflicten etc.  

•         De cursist weet zijn of haar eigen verbale en non verbale communicatie om te buigen 
naar een doelgerichte complementaire interactie volgens de theorie van Watzlawick.  

•         De cursist weet de krachten van de diverse gezinsleden in kaart te brengen en 
methodisch in te zetten volgens de principes van de oplossingsgerichte 
gezinstherapie. O Hanlon, De Shazer, Berg.  

 



Accreditatie: 

De training gezinsgerichte communicatie is geaccrediteerd bij het SKJ voor 14 punten onder 

kenmerk: SKJ205414 

Waar? 

De trainingen vinden plaats in ’t Westhoes te Kerkrade (www.westhoes.nl). ’t Westhoes kent 

voldoende parkeermogelijkheden. Het adres is: Anemonenstraat 16, 6466 SZ te Kerkrade.  

Wanneer? 

De training bestaat uit 4 dagdelen, onderverdeeld in 2 dagen. 

• Dinsdag 7 april 2020 en dinsdag 14 april 2020 (09:00 – 16:00 uur) 

• Dinsdag 2 juni 2020 en dinsdag 16 juni 2020 (9:00 – 16:00 uur) 

• Dinsdag 23 juni 2020 en dinsdag 30 juni 2020 (09:00 – 16:00 uur) 

• Dinsdag 17 november 2020 en dinsdag 1 december 2020 (09:00 – 16:00 uur) 
 

Kosten: 
De kosten voor de deelname aan de training bedragen 375€.  
Incl. lunch (tijdens de gehele dag) en BTW. 
Iedere deelnemer ontvangt tijdens de training tevens het boek ‘begeleiden van multi-
probleemgezinnen in de jeugdzorg’ (ISBN: 9789044124521), geschreven door Giel Vaessen.  

 

Voor informatie en aanmelden, mail naar: opleidingen@care4kidz.nl  

http://www.westhoes.nl/
mailto:opleidingen@care4kidz.nl


    

 

 

 

Masterclass: Suïcidaliteit bij Kinderen en Jongeren.  

Gedurende deze masterclass behandelen we de betekenis van suïcidaliteit/suïcidaal gedrag, 
diagnostiek en behandeling ervan.   
Het omgaan met suïcidale mensen vraagt veel van zorgprofessionals. Het gaat enerzijds om 
zeer persoonlijke, existentiële vragen over leven en dood waarbij niemand bijzonder 
deskundig is, anderzijds weten we ook dat bij suïcidaliteit psychiatrische en emotionele 
problemen een grote rol spelen. In dit krachtenspel moet de zorgprofessional zich 
verhouden tot de mens tegen over zich, contact aan gaan met de persoon in kwestie en zijn 
of haar naasten, zich een beeld vormen van de toestand en wijze afwegingen maken.   
 
In deze masterclass besteden we aandacht aan het thema suïcidaliteit, de betekenis, de 
samenhang met psychopathologie, het diagnostisch proces en behandelmogelijkheden, 
aspecten van attitude en professioneel handelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 
Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en het Handboek 
suïcidaal gedrag bij Jongeren.  
 
 
De training richt zich op:  

• Het opdoen van inzichten, vaardigheden en houdingsaspecten in de benadering en 
begeleiding van jongeren (en hun gezinssystemen) bij wie er sprake is van 
suïcidaliteit.  

• Het kennis nemen van algemene principes in de zorg voor suïcidale mensen, zoals 
contact maken, zorgen voor veiligheid en continuïteit van zorg, en de omgang met 
naasten.  

• Het kennis nemen van de samenhang met psychopathologie, en specifieke stress- en 
kwetsbaarheidsfactoren,  

• Het leren kennen van de CASE-benadering.  

• Het leren onderkennen van eigen (team) kwetsbaarheden, thema’s als 
(tegen)overdracht en bewust bekwaam zijn. 

 
 

 

 



Door wie? 

De training wordt gegeven door Emily Chatrou, Kinder- en Jeugdpsychiater en directeur Zorg bij 

Care4Kidz. 

Emily werkt als kinder- en jeugdpsychiater sinds 2017 bij Care4Kidz. In het verleden is zij opgeleid tot 

psychiater in Limburg, waarna ze de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater in Utrecht deed. Hierna 

werkte zij nog bij een Riagg, en in een grote GGZ-instelling waar ze tevens opleider voor het 

aandachtsgebied K&J was. Bij Care4Kidz is ze zowel uitvoerend kinder- en jeugdpsychiater, waarvan 

zij vindt dat dit steeds de kern van haar vak vormt, maar daarnaast als directeur Zorg ook bezig met 

nieuwe ontwikkelingen, zowel op het vlak van de directe zorg, als ook opnieuw op het vlak van 

opleiding.  

Voor wie? 

Hulpverleners in de jeugdzorg met minimaal een HBO of mbo-niveau 4 achtergrond. 

Leeruitkomsten van de training? 

• De cursist heeft kennisgenomen van wat suïcidaliteit is, hoe signalen te herkennen  
• De cursist begrijpt de samenhang van suïcidaliteit met stress- en 

kwetsbaarheidsfactoren  
• De cursist begrijpt de samenhang van suïcidaliteit met psychopathologie  
• De cursist heeft meer zicht gekregen op hoe veiligheid en continuïteit van zorg in de 

omgang met suïcidale mensen vorm te geven  
• De cursist heeft geoefend met de CASE –benadering, en is hiermee meer vertrouwd 

geraakt  
• De cursist heeft meer zicht gekregen op eigen mogelijkheden en kwetsbaarheden in 

de omgang met suïcidale mensen  
• De cursist heeft kennisgenomen van naslagwerken als de Multidisciplinaire richtlijn 

diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag en het Handboek suïcidaal gedrag 
bij Jongeren  

 

Accreditatie: 

De masterclass suïcidaliteit bij kinderen en jongeren is geaccrediteerd bij het SKJ voor 4 punten 

onder kenmerk: SKJ205909 

Waar? 

De trainingen vinden plaats op de volgende Locatie: 

Care4Kidz 

Valderenstraat 5; 6163GC te Geleen. 

Wanneer? 

De training bestaat uit 1 dagdeel a 4 uur 

• Vrijdag 2 oktober van 9.00 – 13.00uur. 

• Woensdag 4 november van 9.00 – 13.00uur.  

Kosten: 
De kosten voor de deelname aan de training bedragen 95€ incl. BTW. 
 
Voor informatie, in company en aanmelden, mail naar: opleidingen@care4kidz.nl  

mailto:opleidingen@care4kidz.nl

