
 

 

 
Het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling zal de komende 
maanden de uitrol van de Kindreflex verzorgen. Daarvoor werd op 18 
november, op de vooravond van de kinderrechtenweek, de website 
www.kindreflex.be gelanceerd. Op de website vindt men alle 
basisinformatie om onmiddellijk met de Kindreflex aan de slag te kunnen.  
 
Op deze infomomenten staat het ‘brandend platform’ voor de Kindreflex 
centraal: Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over de nood aan 
instrumenten zoals de Kindreflex? Hoe werd de Kindreflex ontwikkeld? Wat 
is de visie van cliënten en experten?… Het programma ziet er als volgt uit:  
 
Rolf Kleber is emeritus hoogleraar psychotraumatologie aan de afdeling 
Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en kernhoogleraar/oud-
hoofd onderzoek van de Stichting Arq. Zijn lezing betreft het onderzoek 
naar de link tussen ouderlijke GGZ-problemen en de impact op hun 
kinderen en het risico op kindermishandeling.   

 
Evelien Coppens is onderzoeker bij LUCAS KU Leuven en ontwikkelde in 
opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de 
Kindreflex. Zij zal de ontwikkeling en de wetenschappelijke onderbouw van 
de Kindreflex toelichten. 
 
Kris Holemans is medewerker bij het Familieplatform Geestelijke 
Gezondheid vzw. Dat is een kennis- en uitwisselingsplatform omtrent de 
belangen van familie en naastbetrokkenen - zoals de ouder, de partner, 
het kind enz. - van iemand met een psychische kwetsbaarheid.  Dit in 
samenwerking met verschillende familieorganisaties in Vlaanderen, actief 
op vlak van geestelijke gezondheid. Zij zal een bijdrage leveren vanuit het 
perspectief van het kind en de ouder. 
 
Kirsten Catthoor is wetenschappelijk secretaris van de Vlaamse 
Vereniging voor Psychiatrie en psychiater in het ZNA. Dirk De Wachter is 
psychiater-psychotherapeut in het UPC KU Leuven. Peter Adriaenssens 
is kinder- en jeugdpsychiater en directeur van het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Vlaams-Brabant. Het infomoment sluit af met hun 
reflecties op de voorgaande bijdragen en op de Kindreflex. 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 Op 14 en 15 februari 2019 organiseert het VECK deze infomomenten in respectievelijk Leuven (Provinciehuis) en Gent (VC Guislain). 
Beide infomomenten hebben dezelfde inhoud. U kan zich, naar eigen voorkeur, voor 1 van de 2 infomomenten inschrijven.  

 Deze infomomenten richten zich tot psychiaters, psychologen, leidinggevenden, behandelaars, GGZ-directieleden enzovoort.   

 Inschrijving via het online inschrijvingsformulier is vereist. 

 Deelname is gratis voor medewerkers van de geestelijke gezondheidszorg. 
 Accreditering voor artsen werd aangevraagd. 
 Het VECK zal in april-juni 2019 in elk van de 13 regionale netwerken psy107 een basisopleiding aanbieden. Deze basisopleiding 

legt uit hoe hulpverleners met de Kindreflex aan de slag kunnen. Daarnaast kunnen GGZ-medewerkers inschrijven voor workshops (3 
per regionaal netwerk) waarin zij concreet kunnen gaan trainen en oefenen met de Kindreflex. 

 Verdere info nodig? Kijk op www.kindreflex.be of contacteer het VECK via info@expertisecentrumkindermishandeling.be 
 

Donderdag 14 februari - LEUVEN 
 

Programma 
 Onthaal met koffie: vanaf 12u30 

(volg de bewegwijzering in het provinciehuis Vlaams-Brabant) 

 Aanvang van het infomoment: 13u00 

 Einde voorzien omstreeks 16u45 

 
Plaats 

Auditorium van het Provinciehuis Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1 in 3010 Leuven (op 10 min. wandelen van 

het station Leuven) www.vlaamsbrabant.be/over-de-
provincie/kennismaking/provinciehuis/adres-openingsuren-
bereikbaarheid/index.jsp 

 

Vrijdag 15 februari - GENT 
 
Programma 

 Onthaal met koffie: vanaf 08u30 

 Aanvang van het infomoment: 09u00 

 Einde voorzien omstreeks 12u45 

 
Plaats 

Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43, 9000 

Gent (Tram 1, elke 10 minuten vanuit station Gent Sint Pieters 

richting Wondelgem of Evergem, duur +/- 25 min, Halte “Jozef 
Guislainstraat - Museum Dr. Guislain”). Volg de bordjes 
‘Vormingscentrum’. www.vormingscentrumguislain.be/wp-
content/uploads/2013/07/Bereikbaarheid-Vormingscentrum-
Guislain.pdf 

 
 
 

Naar schatting groeien 378.000 kinderen in Vlaanderen op bij een ouder met een psychisch of 

verslavingsprobleem. Op vraag van minister Vandeurzen ontwikkelde het Steunpunt Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin de Kindreflex. Het stappenplan van de Kindreflex ondersteunt hulpverleners 

om bij de cliënten die bij een geestelijke gezondheidsvoorziening over de vloer komen hun ouderschap 

bespreekbaar te maken. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun 

bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of 

vader. De Kindreflex helpt hulpverleners mogelijke onveiligheid van kinderen te detecteren en de 

veiligheid zo snel mogelijk te herstellen op een zorgzame manier voor het gezin. 

Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling vzw nodigt u uit: 

14 februari 2019 – Leuven  

15 februari 2019 – Gent    

VECK vzw verzorgt de uitrol van de Kindreflex in opdracht van de Vlaamse overheid. 

 

Infomoment        
zorg voor kwetsbaarheden van kinderen van cliënten in de GGZ 
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