Welkom bij de Najaarswebinar
Nederlands kenniscentrum Ouderenpsychiatrie
De webinar begint om 19.30 uur

NKOP organisatie:
Henriëtte van der Roest,
Elsemieke van Belzen,
Claudia van der Velden

Welkom
Henriëtte van der Roest
Programmahoofd Ouderen

NKOP award 2019. Gewonnen door Bas van Alphen
(Mondriaan); Ontworpen door Babke Moele

NKOP award 2020

Nomineer iemand voor de award van 2020
die het verdient! Ga naar www.nkop.nl, en
nomineer iemand!

Huishoudelijke mededelingen:
Webinar wordt opgenomen (vanaf nu)
PowerPoint en opname terug te vinden op
www.nkop.nl
Manier van vragen stellen, Q&A (zie volgende slides)

Heb je vragen tijdens
de webinar?
• Q&A gebruiken, één van de sprekers
antwoordt tussendoor

• Op het einde worden een aantal vragen
plenair (mondeling) besproken

Heb je vragen tijdens
de webinar?
• Q&A gebruiken, één van de sprekers
antwoordt tussendoor

• Op het einde worden een aantal vragen
plenair (mondeling) besproken

KOPP in de
Ouderenpsyschiatrie
Aandacht voor KOPP
Webinar NKOP 12 november 2020, 19.30-21.30 uur
Ingrid Brummelhuis
Cisca Goedhart
Mariëlle Ploumen
Marian Zegwaard

Introductie sprekers


Mariëlle Ploumen



Marian Zegwaard



Cisca Goedhart



Ingrid Brummelhuis

Aandacht voor de transgenerationele
overdracht bij KOPP, een vicieuze cirkel
Interview Mariëlle Ploumen

Programma KOPP in de Ouderenpsychiatrie


Interview Mariëlle Ploumen



Doel van de webinar



Algemene introductie KOPP: Definitie, belang, cijfers



Kenmerken KOPP bij volwassenen & ouderen en de gevolgen van
deze ervaringen

Vragen en PAUZE


KOPP en behandeling; vier perspectieven


Volwassen/oudere KOPP in behandeling



Volwassen KOPP niet in behandeling (kinderen van uw oudere
client)



Rol van de hulpverlener



Rol van de hulpverlener die zelf ook KOPP is

Mentimeter
www.menti.com
code: 99 54 13 1

Doel van de webinar








Bewustwording:


KOPP is niet iets van kinderen



Jeugdervaringen met betrekking tot KOPP blijven ook op oudere leeftijd actueel



Je neemt KOPP dus je hele leven mee

Belang integratie van KOPP in de behandeling


Voor het behandeltraject



Voor eht welbevinden van uw client

Door inzicht te krijgen in KOPP bij volwassenen, kunt u als behandelaar ook
aandacht hebben voor het kind van uw client (volwassen KOPP) en de
mechanismen binnen de relaties in het gezin.
Hypothese:


Inzicht bij hulpverleners over KOPP bij je client helpt om gedrag/coping/cognities te
begrijpen en biedt handvatten voor de behandeling



Door inzicht bij de client over eigen KOPP kan hij/zij meer uit de behandeling halen
(individueel doel)



Door inzicht in invloed van KOPP op de client kan de hulpverlener de behandeling meer
aan laten sluiten bij de mogelijkheden van de client

Algemene introductie
KOPP
Definitie en belang in cijfers

Definitie KOPP & korte historie






Wat is een KOPP en KOV?


KOPP: Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek



KOV: Kinderen van ouders met verslavingsproblematiek



Wij gebruiken KOPP in deze presentatie, KOV vallen hieronder

Bij wie geldt deze term?


Kinderen, jongeren, (jong)volwassenen t/m ouderen  levenslang!



Burgers, naasten en ggz-cliënten!

Korte Geschiedenis aandacht KOPP

Belang KOPP in cijfers /
Hoe vaak komt KOPP voor?


Wereldwijd wetenschappelijk onderzoek: “Deze kinderen lopen een
aanzienlijk risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen.”



In Nederland wordt gewerkt met cijfers uit Nemesis 2010


Exclusief aantal ggz aandoeningen want geen cijfers van (in het onderzoek
zijn niet meegenomen kinderen van ouders met een psychose, eetstoornis,
schizofrenie of persoonlijkheid stoornissen)



Exclusief groepen: geen LVB, niet forensische, daklozen, specifieke fobieën,
migranten, >65+



Percentage mensen die deelnam en deze vragen niet heeft beantwoord is
bijna 50%



Ondanks al deze exclusies geeft deze selectie al aan dat de urgentie hoog is!



Maar niet in verhouding met internationale cijfers, die veel hoger uitkomen.

Cijfers Nederland


Meeste gebruikte cijfers NL komt uit Nemesis en zijn verwoord in het
Trimbos factsheet KOPP/KOV




https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1666-factsheet-kopp-kvo

Nederland telt op jaarbasis 405.000 mensen met een psychische
aandoening (96%) en/of verslaving (4%)die kinderen hebben tot 18 jaar

stemmings-/angststoornis/ADHD




In totaal hebben deze ouders 577.000 kinderen onder de 18 jaar. Daarvan
zijn 423.000 kinderen 12 jaar of jonger




Hierin zijn niet meegenomen kinderen van ouders met een psychose, eetstoornis,
schizofrenie of persoonlijkheid stoornissen!

Omdat al die aandoeningen niet zijn meegenomen is 577.000 een ondergrens van
het aantal KOPP.

Uit longitudinaal onderzoek Weissman en promotieonderzoek UMCG:


voor het 20ste jaar heeft 1/3de van KOPP/ KOV zelf een aandoening ontwikkeld.



Voor het 30ste levensjaar 2/3de !!!

Maar wat nu als we de percentages omkeren:
Hoeveel cliënten die u behandelt zijn KOPP?
Mentimeter vraag 1:


Welk percentage van uw cliënten, denkt u, is
opgegroeid met één of twee ouders met een
psychische aandoening?

Mentimeter
www.menti.com
code: 99 54 13 1

Antwoord: Telling percentage volwassen
cliënten die ook KOPP zijn


Er zijn in twee instellingen breed tellingen gedaan:
 Bij

de één bleek 75% van de cliënten ook KOPP te zijn
(2010)

 Bij

de ander bleek zelfs 85% van de cliënten KOPP te zijn
(ca 1985)

 !!!
 Het

is dus aannemelijk dat in de oudere psychiatrie deze
percentages hetzelfde zijn: 3 van de 4 senioren in
behandeling is opgegroeid bij een ouder met psychische
problemen of een verslaving.

Kenmerken KOPP bij
volwassenen & ouderen
Wat is het gevolg van het opgroeien bij een of
twee ouders met psychische problematiek?

Opgroeisituatie van een volwassen KOPP
Mentimeter vraag 2:




Welke gevolgen kun je noemen die ook in het
volwassen leven voortbestaan, die voortkomen uit de
ervaring dat de persoon als kind opgegroeid is met
een ouder met een psychische ziekte.
Geef steeds met één of twee woorden aan waar de
volwassene mee te maken krijgt.

Mentimeter
www.menti.com
code: 99 54 13 1

Consequenties opgroeien als KOPP voor
volwassenen en ouderen


Gebrek aan ruimte om emotioneel te ontwikkelen



Geen / beperkt zelfbeeld



Moeite met intieme en langdurige relaties



Veiligheid: Angst, spanning, onzekerheid



Schaamte



Schuldgevoelens



Stigma en taboe



Eenzaamheid – moeite met links leggen in sociale interactie



Te grote loyaliteit naar mensen



Parentificatie

Gebrek aan ruimte om je emotioneel te
ontwikkelen (1/2)


Als kind moet je als KOPP reageren op de gevoelens
van de ouder. Je kreeg geen/weinig ruimte om te
reageren op eigen gevoelens.


Bijv. Extreme boosheid zieke ouder: geen ruimte voor jouw
reactiegevoel (bijv. angst), of voor je eigen boosheid



Of enorme verdriet bij de ouder: jij moet als kind de ouder
troosten



Kind let steeds op behoeften en gevoelens van ouder –
daardoor leert eigen gevoelens, behoeften en grenzen niet
kennen



Het kind wil daardoor steeds het lijden / onzekerheid /
schaamte bij anderen voorkomen en geven eigen
ontwikkeling op om de ouder te sparen

Emotionele doorontwikkeling nodig (2/2)


Gevolg is dat je als volwassen KOPP:


Moeite hebt met het (her)kennen van je eigen gevoelens



Je steeds op anderen let en steeds jezelf naar de achtergrond
schuift (steeds aanstaan)



Je eigen grenzen niet kent. Daardoor kun je ze ook niet houden
(dus 1e stap: grenzen leren kennen, niet leren houden).



Sterk rationeel bent ontwikkeld, maar vaak emotioneel
achterloopt (daar moet de volwassen KOPP vaak veel in leren)


Discrepantie: volwassen KOPP zijn vaak sterke mensen, die veel kunnen,
alles op hun schouders nemen, maar dan opeens bij iets wat voor anderen
simpel lijkt, in paniek kunnen raken.

Geen/beperkt zelfbeeld


Als je je eigen gevoelens niet goed snapt, dan blijkt
het moeilijk om te bedenken wie je zelf bent?



Dat betekent dat iemand een gebrekkig eigenbeeld
heeft – ook in het volwassen leven. Dat duurt een tijd
voor de volwassen KOPP daar een beter beeld van
krijgt.



Jongvolwassen KOPP geven bijv vaak aan: “nu ik niet
meer thuis woon, moet ik nieuwe vrienden maken.
Maar als ik in een groep zit, weet ik niet wat ik over
mezelf moet vertellen…”



Thema voor ons is dan ook vaak: “wie ben ik?”

Moeite met intieme en langdurige
relaties:


Angst dat iemand je gaat verlaten of je te veel claimt



Angst dat je niet goed genoeg bent



(Lichamelijke) en geestelijk contact onder of
overschrijding (schending) van grenzen



Sociale isolatie: Ik vertrouw alleen mezelf want er is
kans op uitstoting

Veiligheid: Angst, spanning, onzekerheid
 Door

onberekenbaar gedrag ouder –
verstilling of juist agressie)
 In de interactie met anderen
 Altijd “aan staan” – altijd check op
veiligheid, inschatten van de situatie tav
moet ik iets?
 Dit speelt door in relaties

Schaamte


Het kind had bijvoorbeeld schaamte







over de ziekte of het gedrag van de zieke ouder
over hoe het er thuis uitziet
over vernederingen / verwaarlozing
Over eigen kwetsbaarheid
Over eigen machteloosheid en schuldgevoelens
Over eigen bestaan / nietigheid



Sociale isolatie; ik vertrouw alleen mezelf want er is kans op
uitstoting Schaamte;



Verweven met het gevoel niets waard te zijn door schaamte,
stigma en taboe



Door de schaamte gaan mensen sociale contacten uit de weg en
krijg je isolatie (wordt mede in stand gehouden door loyaliteit)

Schuldgevoelens


“Alle mensen die zijn opgegroeid in onveilige,
onderdrukkende, traumatiserende
gezinsomstandigheden hebben één ding gemeen: ze
voelen zich allemaal diep van binnen zeer schuldig
over wat hen is overkomen en ze schamen zich
enorm, terwijl er geen sprake van werkelijke schuld
is, omdat een kind niet verantwoordelijk kan zijn
voor zijn of haar nare omstandigheden. Zulk
schuldgevoel is een afweer van andere gevoelens,
bijvoorbeeld machteloosheid.



Niemandskinderen, Carolien Roodvoets

Schuldgevoelens


Door jezelf de schuld te geven, val je je ouders
niet af en heb je voor je gevoel de situatie
enigszins onder controle (met bijv. machteloosheid
kun je niets)



Dit schuldgevoel noemen ze dan ook “onterecht (of
neurotisch) schuldgevoel”

Stigma en taboe


Je praat niet over de situatie thuis, want je ouders zijn op
z’n best “anders” dan die van klasgenootjes



Het stigma rond “anders” is nog steeds groot. Je kunt dus
beter doen alsof er niets aan de hand is.



Zelfstigma: het is anders - hoe moet ik me daartoe
verhouden?



Taboe en pesten



Buitensluiting door gemeenschap (gezin, familie,
gemeenschap)

Eenzaamheid & moeite met sociale
interactie


Alleen voelen in een situatie die je niet kunt delen



Het is lastig voor anderen om te snappen wat er aan de hand is



Eenzaam zijn binnen groepen (gezin, familie, werk,
vriendenclub)



Eenzaam in een relatie, omdat het moeilijk is om jezelf te
verbinden aan de ander



Eenzaamheid omdat je bang bent dat als je openheid geeft over
wat er is gebeurd, je afstoten/je anders gaan bejegenen.



Liever alleen dan eenzaam in een groep (sociale isolatie)

Te groot loyaliteitsgevoel


Een kind kan het onderscheid niet maken tussen de
ouder en de ziekte van de ouder.



Het kind is afhankelijk van zijn ouders, die het ziet als
belangrijk. Zij weten wat goed voor hem/haar is, maar
vooral moeten ze zich schikken naar hun wensen.



Ook als het duidelijk niet goed gaat thuis, zal het kind
de situatie en de ouders verdedigen



Dit houdt de volwassene vast naar anderen in
zijn/haar omgeving en zal deze soms te lang loygaal
bejegenen

Parentificatie (Jeugd)




Parentificatie in de jeugd: Het langdurig overnemen van de
ouderrol


Alles wat de ouder niet kan/wil/durft wordt door het kind
overgenomen.



Optreden als plaatsvervangende partner



Voorkomen van crises van zieke ouder

Probleem?


Het helpen in de huishouding op zich is niet schadelijk



Wanneer wel (langdurig en ondergewaardeerd)



Te veel verantwoordelijkheid voor een kind over een lange periode en
ondergewaardeerd

Lukt bovenstaande niet, dan heeft het kind het gevoel dat het
gefaald heeft, en voelt zich schuldig aan (voort)bestaan situatie

Parentificatie (volwassen)


Altijd zorgzaam, daar gevoel van eigenwaarde
uithalen



Zichzelf niet in beeld hebben



Te groot verantwoordelijkheidsgevoel behouden
als volwassene: rollen overnemen in werk, bij
vrienden, etc. die niet bij jou horen

Antwoorden

dus vraag maar (Q&A zoom)…

PAUZE

KOPP in praktijk

Cliënten die KOPP hebben
Kunt u kenmerken van diagnoses noemen, die – als u ons hoort – ook bij KOPP
zouden kunnen horen?
KOPP blijken allerlei problemen te ontwikkelen als ze volwassen zijn. Dit kan
zo ernstig worden dat zij een of meerdere psychische aandoeningen
ontwikkelen en in behandeling komen. We hebben net gezien dat meer dan ¾
van uw cliënten waarschijnlijk KOPP zijn. Deze cliënten die ook KOPP zijn,
hebben allemaal een diagnose gekregen.
Mentimeter


Mentimeter vraag 3: Welke KOPP kenmerken zie je ook terug bij
verschillende diagnoses?



Noem bijv. Borderline (diagnose) – grenzeloos (ook KOPP kenmerk)

www.menti.com
code: 99 54 13 1

Levensloop KOPP

Vier perspectieven m.b.t. KOPP


Seniore KOPP wel in behandeling



Volwassen KOPP niet in behandeling (kinderen van uw
seniore client)



Rol van de hulpverlener



Rol van de hulpverlener die zelf ook KOPP is

Seniore KOPP in
behandeling

Ervaringen uit de praktijk: wat horen we
van hen?
Grenzen kennen en bewaken


Annemarie: Het herkennen van mijn eigen grens is vaak lastig. Ik ben grenzeloos in
het willen hebben van controle autoriteiten geven mij gevoel van verlies van
controle. Als ik geen controle heb ga ik rennen en stapelen (nog harder werken)
om het wel te krijgen. Ik was voor deze psychose ook wel eens burnout. Ik vind
het een raar idee dat het misschien te maken heeft met mijn moeder die mij
kleineerde en dat ik alleen op de deurmat mocht wonen zodat het huis niet vies
werd.

Problemen met intimiteit


Mijn moeder was vaak depressief en mijn vader dronk veel. Thuis was geen
aanraking, geen troost, we mochten niet praten en geen lol maken. In mijn
huwelijk wist (en weet) ik niet hoe om te gaan met intimiteit. Ik was best
bezitterig en ik kan moeilijk relaties aangaan met anderen. Ik heb 1 goede vriend.
Toen ik 10 jaar geleden zonder werk kwam voelde ik mij in de steek gelaten en
vanaf toen leef ik geïsoleerd, voel me al jaren heel erg gestrestst en heb geheugen
problemen.

Ervaringen uit de praktijk: wat horen we van
hen?


Eigenwaarde / relaties:




Anne: “Ik heb moeite met loslaten om voor anderen te zorgen,
want mijn gevoel van eigenwaarde is daar altijd op gebaseerd
geweest. Ik voel me pas goed als de ander tevreden is . Als ik zorg,
weet ik waar ik sta – als ik dat niet doe weet ik niet wie ik zelf ben
of mag zijn. Ik krijg vaak te horen dat ik anderen niet eens de kans
geef om iets terug te geven.” In de therapie is het doel meer
zelfvertrouwen krijgen maar ik heb geen idee wat dat is.

Angst voor mooie dingen/verlies:


Sam: “Telkens als er iets moois op mijn pad komt ontregel ik
omdat ik bang ben dat ik het weer kwijt raak”.

Waarom is het van belang om KOPP te
integreren in de behandeling (cliënt)?


Om ook voor client de bewuste koppeling te maken tussen KOPP en huidige
problematiek



Het geeft zowel ingewikkelde situaties als kracht en beide willen we benutten
in de behandeling:



Om de volgorde van interventies in behandeling samen te bespreken





hoe kan je eigenwaarde werken als je alleen maar geleerd heb dat de ander dat
bepaald



je gaat áltijd door (net als nu) ondanks dat je niet kunt of wilt voelen dat het niet
meer goed voor je is



om inzicht te krijgen n de steunsysteem en aard van de interpersoonlijke relatie



Om inzicht te krijgen in aard van ondersteuning in de rol van naaste



om zicht te krijgen op loyaliteiten en schuldgevoel (hard werken voor de
therapeut)

Indien nodig: Trauma behandeling (erkennen van complexe trauma) of
verwerkingstherapieën o.a. imaginaire exposure, EMDR, narratieve…

Waarom is het van belang om KOPP te
integreren in de behandeling (systemisch)
Om samen (stamgezin) (eigen gezin) de impact van ziekte op
schuld /ouderrol / boosheid (op elkaar) beter te begrijpen
en daardoor (nog beter) verder te kunnen:


Versterken van de eigen ouderrol ook als senior



Ruimte om kind te kunnen zijn (als volwassen kind)



Balans in het gezin

Volwassen KOPP niet in
behandeling
Kinderen van uw (oudere) cliënt

KOPP niet in behandeling (volwassen
kinderen van cliënt)
 Wie

zijn dat?

(Volwassen)

kind van uw cliënt (niet in
behandeling)

Iemand
Je

met vage klachten bij de huisarts

schoonzus, je schoolvriend: dichtbij

Deel

achterban van Labyrint-In Perspectief

Wat zie je?


Deze KOPP zijn niet in behandeling – logisch, want KOPP is geen
diagnose (en moet het ook niet worden)



Coping mechanismen uit de jeugd, kunnen tegenwerken in de
volwassenheid:


Moeite om los te komen van de moeilijke thuissituatie en het
bijbehorende rolpatroon.



De volwassen KOPP vindt het vaak moeilijk om de zorg voor
patiënt-ouder uit handen te geven – ze zijn erg gewend om dat
zelf te doen



Bij bezoek kun je vaak zien dat er geen volwassen, gelijkwaardige
relaties binnen het gezin zijn (eigenwaarde ook uit zorgstructuur)



Het kan ook erg ingewikkeld zijn voor de KOPP om juist meer te
moeten zorgen voor de ouder wordende ouder (i.v.m. verstoorde
relatie / vroeger moest ik ook al zorgen / aanraking niet altijd
gewenst / mogelijk)

Behoefte van deze volwassen KOPP






Erkenning (van buiten en daardoor ook van binnen)


Voor de complexe jeugdsituatie



Voor het feit dat coping mechanismen die ze toen hebben ontwikkeld, hun leven zelfs nu (3050-70 jaar) nog kan beïnvloeden.

Informatie


Over psychische ziekten in het algemeen of die in het bijzonder van de ouder(s)- privacy is
hierbij nauwelijks een issue! Of in overleg met je client (steeds opnieuw) of je vertelt geen
specifieke informatie over de ouder.



Over wat het effect is op een KOPP kind (copingmechanismen)



Over wat het effect daarvan is op het volwassen leven – verschillende kenmerken (voor de
pauze)



Over dat het normaal is dat elke keer in een andere fase van je leven, er weer nieuwe
dingen ingewikkeld kunnen zijn door deze jeugd



Over waar je als volwassen KOPP ondersteuning kan vinden (intern/extern)

Ondersteuning:


Aangesproken worden door de hulpverlener van de ouder! Hv: kan ik hen aanspreken als er al
zolang geen aandacht is geweest?  JA, dat wordt bijna altijd (zeer!) gewaardeerd. Je hoeft
het probleem niet op te lossen. Aandacht is een belangrijke eerste stap!



Extern: bijv. lotgenotencontact bij Labyrint-In Perspectief



Vanuit de zorgaanbieder waar de ouder wordt behandeld (zie Rol hulpverlener)

Link met behandeling
Mentimeter vraag 4:
Wat kun jij met de kennis over KOPP
bieden aan jouw cliënt met KOPP?

Mentimeter
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Rol hulpverlener

Wat is de eerste stap?


Maak het bespreekbaar!



Informatie geven: Leg uit waarom je denkt dat er sprake
kan zijn van KOPP



Informatie geven over het begrip KOPP en de situatie die er
achter ligt



Rekening houden met weerstand


vanuit loyaliteit



schuld en schaamte



maar ook dat ze het al zo lang zonder ondersteuning doen.

Hoe maak je KOPP bij ouderen en hun
kinderen bespreekbaar?


Narratief, samenvatten, doorvragen en voorzichtig in de woordkeuze,
invoelende manier, vraag of men een link ziet tussen nu en vroeger, leg
uit je dat je wat wilt vertellen over KOPP



Onschuldigen, ouders zijn bang dat zij de kinderen schade hebben
berokkend



Onschuldigen, kinderen zijn bang/boos dat zij hun ouder extra schade
toebrengen



Praat 1 op 1 met cliënt en praat ook apart 1 op 1 met de naaste



Praat samen met cliënt en naasten



Het normaliseren van het gesprek voorkomt dat ouders / kinderen zich
aangevallen voelen als ouder of als kind en het gevoel hebben dat zij
iets ‘verkeerd’ doen.

Hoe open je een gesprek?




De open start:


Narratief, “Vertel eens: uit wat voor gezin kom jij?”



Narratief, je vertelde dat je ouder ook een aantal keren opgenomen is
geweest



Openingsvraag: HOE WAS DAT VOOR JOU of WAT BETEKENDE DAT VOOR
JOU?

De directieve start:




Nam je wel eens iemand mee naar huis om te spelen? Was je moeder
ook wel dronken als je thuis kwam?

De meer “naar aanleiding van” start:


In onze gesprekken gaat het vaak over je grote hang naar controle waar
komt dat vandaan?



Je vertelde dat je recent per ongeluk te weten bent gekomen dat je
zus ook een depressie heeft. Hoe was dat?

Verloop gesprek








Na de assessment fase zet je een rijtje wat nu bekend is over
jeugd
Uitleg kunnen geven over wat KOPP/KOV is aan de hand van
situaties in de casus
Vervolgens ruimte geven om hetgeen besproken is te processen
Timen van vervolg: soms is het voor cliënt/naaste niet het
moment van zijn/haar leven om hier mee verder te gaan
KOPP/KOV is geen ‘ding’ dat je af kan handelen. Dat blijft in
het leven en kan in iedere fasen andere vragen opleveren bij de
KOPP. Het heeft aandacht nodig zodat het een plek krijgt
Realiseer je dat handelingsverlegenheid van de hulpverlener
door tekort aan kennis, ervaring of door confrontatie met eigen
KOPP-zijn van invloed is

In de behandeling van je cliënt die ook KOPP
is:
Mentimeter vraag 5:
5a. Wat denk je dat je makkelijk vindt in het
gesprek?
5b. Wat denk je dat je moeilijk vindt in het
gesprek?

Mentimeter
www.menti.com
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Rol hulpverlener die zelf
KOPP is

Hulpverlener die zelf KOPP is


Wat weet je over jezelf?



Herken je dat je:










continue alert bent
aan het zorgen bent voor anderen (naar de ‘overkant’ gaat)
niet weet wat je voelt of je behoeftes niet weet
geen hulp durft te vragen
snel geneigd bent veel hooi op je vork te nemen
lastig nee zegt of jezelf durft te uiten
snel gaat twijfelen aan jezelf

Weet van jezelf dat je een KOPP bent (als dat zo is)

Hulpverlener en KOPP
 Mentimeter

vraag 6: Hoe kun je je
eigen KOPP-zijn benutten?
Mentimeter
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Hulpverlener die zelf KOPP is


Je realiseert je dat je zelf ook een kind bent van
ouders met psychische en / of
verslavingsproblemen, en dan?
 In

contact met de cliënt

 Binnen
 Voor

je team

jezelf

Conclusie van integratie KOPP in de
behandeling (1)




Bespreekbaar maken van KOPP!!


Zowel bij de cliënt als diens kinderen, ook als je weerstand merkt



Uitleggen waarom je zelf denkt aan KOPP als de persoon dit niet herkent



Vraag wat de persoon al weet over KOPP

Bespreken gevolgen van KOPP




Bespreken van gevolgen van KOPP


Emoties zoals schuld, schaamte, angst, loyaliteit, hechting, moeite met intimitiet en autoriteit



Grenzen, wat zijn dat?



Copingmechanismen



Verband leggen met emoties en coping die in heden (en in behandeling) meespelen



Transgenerationeel -> de kinderen van de kinderen van... Doorbreken cirkel

Bespreken van KOPP is niet hetzelfde als praten over verleden


veel volwassen/oudere KOPP leggen zelf die link niet -> hebben hulpverlener nodig



zitten vast in het geheim of de voor hen schijnbaar normale situatie.

Conclusie van integratie KOPP in
de behandeling (2)




Attenderen op (preventieve) interventies en (lotgenoten) contacten


Bijvoorbeeld door ondersteuning bij psycholoog of andere ggz-professional, maar
ook door middel van gespreksgroepen bij instellingen of stichtingen/verenigingen,
fora, e-mail services, e-learning



Labyrint-In Perspectief: telefonische hulplijn, een forum waar zij zich (ook
anoniem) kunnen aansluiten, gespreksgroepen voor specifiek volwassen KOPP/KOV.

Mogelijkheid EMDR overwegen


Wanneer de klachten te maken hebben met vroegkinderlijk trauma



Belemmerende / vastzittende cognities



Ben je als behandelaar bewust van je eigen 'KOPP-zijn'



Vraag ondersteuning van een collega

Vragen?

brandt los (in de Q&A)…

Praktijk
Mentimeter vraag 7:
 Wat doe je morgen anders?
Mentimeter
www.menti.com
code: 99 54 13 1

Praktische informatie




Stichting Labyrint-In Perspectief: https://labyrint-in-perspectief.nl/


Lotgenotengroepen, zoals telefonische hulplijn, forum, chatservice



Gespreksgroepen in de regio specifiek voor volwassen KOPP/KOV



Themadagen (bijv elke 1e zaterdag van november de Kind-van dag voor volwassen KOPP/KOV
vanaf 18 jaar)

Support van naasten (al of niet KOPP): PIMM training






https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/pimmMIND – dé
website over ggz in NL voor cliënten- en naasten

MIND– dé website over ggz in NL voor cliënten- en naasten


Algemeen: https://wijzijnmind.nl



Specifiek voor familie en naasten: https://wijzijnmind.nl/informatie-voor-familie-en-naasten

Naasten in Kracht: informatie, ervaringsverhalen en tips voor en door naasten


Website: https://naasteninkracht.nl/nl/je-bent-een-kind-van

Praktische informatie naasten algemeen


Ypsilon voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid




Website: www.ypsilon.org

LSFVP: Familie vertrouwenspersonen in de ggz en verslavingszorg


Website: https://lsfvp.nl



FNR: Familie en naastenraden https://mindplatform.nl/over-mindplatform/organisatie/familieraden



Stichting Naast: voor mensen met een naaste met verslaving
https://helpmijndierbareisverslaafd.nl

GGZ-kwaliteitsstandaard:
Generieke module KOPP/KOV


Ontwikkeld vanuit het veld, gefaciliteerd door Akwa GGZgenerieke module
zorg voor ouders met psychische en of verslavingsproblematiek en hun
(volwassen) kinderen (KOPP/KOV). Te vinden op:




https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/zorg-voor-ouders-metpsychische-en-of-verslavingsproblematiek-en-hun-volwassen-kinderen-koppkov/introductie

Bevat ook verschillende ondersteunende producten, zoals deze informatie
“aandacht voor volwassenen met KOPP/KOV achtergrond”


https://akwaggz.nl/aandacht-voor-volwassenen-met-kopp-kov-achtergrond/

Literatuurverwijzingen
Cijfers in Nederland:


FACTSHEET KOPP/KOV van Trimbos waarin ook verwijzing naar NEMESIS onderzoek:



https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1666-factsheet-kopp-kvo

Cijfers schatting KOPP in Australië:


Maybery, D. J., Reupert, A. E., Patrick, K., Goodyear, M., & Crase, L. (2009).
Prevalence of parental mental illness in Australian families. Psychiatric Bulletin,
33(1), 22-26. doi:10.1192/pb.bp.107.018861

Cijfers schatting aantal kinderen KOPP in leeftijdsgroep -12 jaar in Canada:


Bassani, D. G., Padoin, C. V., Philipp, D., & Veldhuizen, S. (2009). Estimating the
number of children exposed to parental psychiatric disorders through a national
health survey. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 3(1), 6. doi:10.1186/17532000-3-6

Literatuurverwijzingen
Risico’s voor KOPP (ouder artikel):


Beardslee 1993 the impact of parental affective disorder on depression in
offspring, a longitudinal follow-up in non referred sample. J. Am. Child
adolescenc Psuch. 32, 723-730



Rutter& Quinton 1984. Parental psychiatric disorder: effects on children.
Psychological Medicine 14, 853-880.

Longitudinaal cross-sectioneel onderzoek dat ongeveer 33 jaar duurde:


Weissman, M., et al. (2006), Offspring of Depressed Parents: 20 Years Later



Weissman, M., et al. (2016), Offspring of Depressed Parents: 30 Years Later

Zie ook verwijzingen in de generieke module KOPP/KOV

NKOP award 2019. Gewonnen door Bas van Alphen
(Mondriaan); Ontworpen door Babke Moele

NKOP award 2020

Nomineer iemand voor de award van 2020
die het verdient! Ga naar www.nkop.nl, en
nomineer iemand!

Laatste praktische
informatie
 Evaluatieformulier (link)
 Accreditatie

