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Training

‘Kindermishandeling:
het kind én gezin centraal’
Als je er weet van hebt kun je het zien
De afgelopen jaren is tijdens lezingen en workshops
van StOMbP gesignaleerd dat er naast kennis vooral
behoefte is aan inzicht in de pleger van de kindermishandeling, de risicofactoren en de beschermende factoren. Daarnaast willen veel mensen de eigen vaardigheden vergroten of versterken, om zelf met kind en ouders
in contact te kunnen treden. Er is behoefte aan hulp bij
het vormen en behouden van een professionele attitude
t.o.v. kindermishandeling.
In de training komen wij hierin tegemoet. Het is van
groot belang de belevings- en gevoelswereld van het
kind centraal te stellen. Maar hoe doe je dit, wanneer
een kind niet vrij kan praten? En waardoor kan het kind
eigenlijk niet vrij praten? Om hierover duidelijkheid te
scheppen, wordt in de training aandacht besteed aan
spelvormen en testmateriaal waarmee (op onbewust
niveau) een beeld gevormd wordt van de belevings- en
gevoelswereld van een kind.
In Nederland wordt gesignaleerd dat 3% van de kinderen
tussen de 0 en 18 jaar is blootgesteld aan kindermishandeling. Maar liefst 96% van die kinderen wordt mishandeld door de biologische ouder en 30% maakt meerdere
vormen van mishandeling mee.
Maar hoeveel procent wordt niet gesignaleerd? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de genoemde 3%
het topje van de ijsberg is. Ook Veilig Thuis bevestigt dat
veel vermoedens de professionele hulpverlening niet bereiken met continuerend kindermishandeling tot gevolg.

Inschrijfadres en meer informatie:

training.stombp@gmail.com

In deze training wordt aandacht besteed aan de verschillende bekende en minder bekende vormen van kindermishandeling. We kennen allemaal seksueel misbruik en
verwaarlozing. MbP/PCF, ook een vorm van fysieke én
psychische mishandeling, is daarentegen nog groeiende
qua bekendheid. Hierdoor kunnen kinderen nog niet
altijd adequaat begeleid worden.
Met de door StOMbP aangeboden kennis en vaardigheden kun jij als alerte hulpverlener meer kinderen die
mishandeld worden helpen. Wil jij de veiligheid terugbrengen in de situatie en het kind weer in staat stellen
toe te komen aan zijn of haar ontwikkeling?
Meld je aan voor de training:

‘Kindermishandeling: het kind én gezin centraal’
Als je er weet van hebt kun je het zien

Praktische zaken
❖D
 atum:	Surf naar onze website voor

Praktische zaken

de actuele data
❖O
 mvang:
2 dagen
❖ I nschrijfkosten: 550 euro
❖L
 ocatie:
Omgeving Utrecht
(De tweede dag is een terugkomdag, +/- 6 weken na de
eerste dag)
Incompanytraining is mogelijk in overleg
Inschrijfadres en meer informatie:
training.stombp@gmail.com

Docenten
❖d
 rs. R.M. de Groot: GZ-psycholoog en werkzaam

binnen de jeugdzorg, GGZ en in justitieel kader
❖m
 w. L. Daams: als Registercounsellor ABvC®/

trainer werkzaam vanuit praktijk JeBesteBest,
levensbeschouwelijk counselor bij de VPSG en
secretaris bij stichting RISE

❖ Voor

vragen, lezingen, workshops, trainingen en

informatie kunt u contact opnemen met:
contact.stombp@gmail.com
❖ N
 ina Blom is overlever van MbP

nina blom

en heeft haar ervaringen vastgelegd in een boek. Sinds de eerste
druk in 2011 zijn er al meer dan
10.000 exemplaren verkocht. De
tiende druk is net uitgebracht.
Dit boek kunt u op de website
bestellen.
“Je bent een verschrikkelijk kind,
hoor je?” Ze stak haar tong uit en
beet erop. Dat deed ze altijd als ze
krankzinnig werd.

Nina groeide op in een gezin met
haar drie jaar oudere zus. Nina was
een vrolijk kind, vol levenslust, maar
ze werd veel thuis gehouden omdat
ze volgens haar moeder vaak ziek
was. Achter gesloten deuren werd
Nina jarenlang op gruwelijke wijze
ziek gemaakt. Nina’s ouders spraken
over euthanasie. “Een hond hadden
we al lang laten afmaken”, aldus
haar vader.

“Een onthutsend verhaal, verplichte kost voor hulpverleners.”
Felix Meurders

“Een thriller over Münchhausen By Proxy Syndrome, een duister en vaak
onbegrijpelijke vorm van kindermishandeling.”
A.N. Bosschaart, kinderarts en forensisch geneeskundige

“Nina’s gruwelijke relaas is een belangrijke waarschuwing aan het adres
van de medische wereld”
Telegraaf
“Wat een bijzonder verhaal. Ongelooflijk dat zoiets kan gebeuren.”
Catherine Keyl

je bent een verschrikkelijk kind

Informatie StoMbP

StOMbP is een non-profit organisatie met
ANBI-status. Donaties helpen ons om het werk te
blijven doen. Doneren kan op rekeningnummer
NL38 INGB 0005 3248 30 t.n.v. StOMbP

www.uitgeverijpersonalia.nl
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❖ Een

vertaling in het Engels is

momenteel in voorbereiding.

StOMbP is te volgen
op sociale media

Nina Blom
Ervaringsdeskundige
contact.stombp@gmail.com
Auteur van het boek
Je bent een verschrikkelijk kind
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