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Genogram
Betrokkenen:
- School
- Schoolmaatschappelijk
werk
- GGZ volwassenen

Statement of Harm
Moeder heeft in februari 2014 de school van de kinderen bezocht,
ze maakte op haar omgeving een zeer verwarde en dreigende
indruk. Moeder zag er verwilderd uit, had een starre blik en was
moeilijk aanspreekbaar. Ze werd boos, gooide met autosleutels en
liet zich erg negatief uit over vader. De kinderen hebben dit niet
gezien, maar wel gehoord. Moeder is vervolgens opgenomen bij de
GGZ met een IBS
Ook in 2012 is moeder 2 maal opgenomen geweest vanwege haar
psychotische toestand en suïcidepogingen.
Vader is bang dat doordat moeders psychiatrische problematiek
dermate ernstig is, zij zichzelf en de kinderen iets aan zou kunnen
doen.

Statements of danger
JBN is bang dat er weer een situatie ontstaat dat moeder
haar psychiatrische problematiek niet onder controle
heeft,(waardoor ze een psychose krijgt, verward is, dingen
zegt die niet passen bij de realiteit, haar stemming snel
wisselt, haar emoties heftig uit) in het bij zijn van de kinderen,
waardoor de kinderen angstig en verdrietig worden, minder
vertrouwen krijgen in hun moeder met mogelijk als gevolg dat
de kinderen, onbedoeld, in een fysiek onveilige situatie
belanden en zij fysiek letsel op lopen.

Statements of danger
JBN is ook bang dat er weer een situatie ontstaat dat
moeder haar psychiatrische problematiek minder/niet onder
controle heeft, de communicatie tussen ouders verslechtert,
waardoor het wederzijds vertrouwen af neemt, met als
gevolg dat de omgangsregeling onder druk komt te staan
en Carmen en Anieka in een loyaliteitsconflict raken.

Proces
• Kinderen betrekken
• 3 huizen
• Words & Pictures

• Kind centraal zetten bij alle betrokkenen
•
•
•
•

Gesprekken met vader en Eva
Gesprekken met moeder
Gesprekken met familie
Gesprekken met GGZ

Veiligheidsplan
Veiligheidsplan gekoppeld aan moeders signaleringsplan
•
•
•
•

Goede periode
Depressieve periode
Aanloop naar manische periode
Manische periode

• Wat laat moeder zien?
• Wat betekent dat voor de kinderen?
• Welke periode is het?

Veiligheidsplan
Manische periode
Wat laat moeder zien:
• Ze stuurt op ongepaste tijdens berichten.
• Ze is vijandelijk, ook naar oma Joke.
• Ze is negatief over vader.
• Ze is niet trouw in het innemen van medicatie.
• Ze zegt dingen die niet passen bij de realiteit.
• Ze verliest het contact met de werkelijkheid.
• Ze verliest het belang van de kinderen uit het oog. (kinderen zijn nog
steeds belangrijk, maar ze maakt keuzes of heeft bepaalde visie die
niet in het belang is van de kinderen)
• Ze is impulsief, ze overziet niet wat de gevolgen van haar handelen
zijn.

Veiligheidsplan
Manische periode
Wat betekent dat voor Carmen en Anieka:
• Carmen en Anieka zijn niet alleen bij moeder.
• Carmen en Anieka zijn samen met een betrouwbare volwassene bij
moeder, waarbij er duidelijke afspraken worden gemaakt over de
duur van het bezoek.
• Carmen en Anieka komen niet op bezoek in een kliniek. Zowel niet
een open als een gesloten afdeling. Er kan overleg zijn tussen
vader, moeder en de kliniek of het wel mogelijk is dat de kinderen
moeder even op een andere plek kunnen zien.
• Vader brengt school en het SMW op de hoogte.
• SMW gaat in gesprek met Carmen en Anieka om te horen hoe het
met ze is.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkeling
• Het gaat slechter met moeder en ze raakt steeds meer buiten beeld.
• Moeder is opgenomen met een RM.
• De omgang tussen moeder en de kinderen is gestopt.
Doel: Heldere afspraken zodat de kinderen op een veilige manier
contact hebben met moeder.
• Gesprekken met vader en Eva.
• Gesprekken met moeder.
• Gesprekken met de kinderen over voorwaarden om moeder weer te
bezoeken.
• Nieuwe voorwaarden van de kinderen bespreken met moeder en de
GGZ.
• Contactherstel tussen moeder, GGZ, tante en CJG.

Nieuwe veiligheidsafspraken
Afspraken die de kinderen nodig hebben om hun
moeder te zien:
• Het bezoek duurt uiterlijk 20 minuten
• Mama gebruikt medicijnen
• Mama zegt geen gekke dingen tegen ons.
• Tante Leonie en oma Joke zijn er bij.
• Tante Leonie, oma Joke, GGZ kunnen het bezoek
eerder stoppen als het niet goed gaat
• Wij kunnen zelf ook aangeven als we het niet prettig
meer vinden en weg willen gaan.

Samenwerking GGZ
Samenwerking met de GGZ noodzakelijk!
Wat heeft geholpen:
- Vragen stellen
- Kinderen centraal stellen
- Moeder als moeder zien en belangrijk maken
Wat levert het op:
- GGZ handelt ook in het belang van de veiligheid van de
kinderen
- Vaders vertrouwen in de GGZ groeit

Ten Slotte….
• Het is van groot belang om in gesprek te blijven met
kinderen zodat zij steeds hun stem kunnen laten
horen. Zij kunnen vaak goed vertellen wat goed voor
hen is.
• Als we in de hulpverlening rondom veiligheid van
kinderen steeds vanuit de kinderen blijven praten en
denken en daarbij hun stem verwoorden is het
mogelijk samen te werken met ouders, hun netwerk
en de volwassen hulpverlening voor het maken van
een veiligheidsplan in het belang van het kind.
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