
KINGS  

Kind IN Gezond 

Systeem 

  
Behandeling voor kinderen, jongeren en hun ouders  

(geïntegreerde traumaverwerkingsmethode).



• Situatie voor 2010. 

• Afdeling vol met getraumatiseerde, bange en afgewezen 

kinderen. 

• Carrousel kinderen. 

• Ouders waren niet goed te betrekken.  

• Vanaf 2010.   

 

 

 

 

 



Interpersoonlijk trauma 

Van generatie op generatie 

Mishandeling 

Misbruik 

Verwaarlozing 

Emotie regulatie problemen staan op de voorgrond 

 

Kerncognities zijn vaak: 

- “Ik ben een slecht kind.” 

- “Niemand is te vertrouwen.” 

- “De wereld is onveilig.” 

- “Ik sta er alleen voor.” 

 

Gedrag: vechten, vluchten, bevriezen, dissociëren. 
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vroege traumatisering                                                                        late traumatisering 

 

 

 

     

                                                                                                                      

 

                                                           geïsoleerde positie     



• Perspectief en veiligheid bieden. 

• Werken aan de hechtingsrelatie. 

• Trauma’s behandelen. 

• Dit alles met als doel dat het KIND weer in 
ontwikkeling komt! 
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•Gevaarsysteem. Is gericht op onmiddellijke overleving 

(moeten). Wanneer ontsnapping onmogelijk is; 

onderwerping en dissociatie. 

 

• Jaagsysteem. Is gericht op bevrediging (willen). 

 

•Zorgsysteem. Krijgt ruimte wanneer niks hoeft 

(mogen). 

DRIE MOTIVATIE SYSTEMEN (GILBERT, 2009)  





• Verbinding 

• Autonomie 

• Gevoelens voelen en uiten 

• Grenzen 

• Plezier en spel 

Hechtingsfiguur 

 exploreren 





• Behandelrelatie, erkenning, vertrouwen.  

• HT maken waar de ouders (en het kind) zich in kunnen vinden. 

• Casus conceptualisatie maken.  

• Psychoeducatie over nare ervaringen in relatie tot gedrag en gevoel nu. 

• Uitleg behandeling. 

 



• Veilig klimaat voor het kind waarin voorzien wordt in de basale 
behoeften. Dagelijkse routine. 

• Vertrouwen van ouders werken. 

• Video opnames (TOV) en speuren naar gewenst gedrag. 

• Rol van ouders kan (in overleg) tijdelijk overgenomen worden door 
behandelaar. 

• Psycho-educatie: WOT, FA’s, BA’s, signaleringsplan. 

• Motivatie onderzoeken en perspectief creëren. 

• Traumaconceptualisatie maken en onderzoek middels 3 testen. 

 

 

FASE 1 OUDER  



3 testen Spierings:  

 

• Dagelijks-leven-test 

• Draagkracht-test 

- Affectregulatie 

- Innerlijke verbondenheid 

- Zelfcompassie 

• Notendop-test  

• Verwerkingsfase (herbeleving en arousal) 

 

 

 



• Denken aan de toekomst is doodeng en wordt vermeden. 

• Client krijgt en houdt de regie. 

• Motiverende gespreksvoering. 

• Filmmetafoor. 

• Sensitieve hulpverlener sluit aan met compassie, zonder oordeel.  

• Zorg voor de kwetsbare ander. 

• Voorzichtig weer leren voelen, vermijding doorbreken (mindfulness).   



• Is nog laagdrempelig. 

• Is vooral gericht op speuren naar goed, positief gedrag. 

• Doel: ouder ziet weer positiviteit en krachten in kind en zichzelf.  

- Het competentiegevoel groeit, de persoon gaat zich sterker en veiliger voelen. 

- Motivatie en perspectief kan ontstaan. 

 

- In fase 3 zal de TOV meer gericht kunnen zijn op interactieprincipes en 
(pedagogische) vaardigheidstraining. 



Hoofdtekst - niveau één 

Hoofdtekst - niveau twee 

Hoofdtekst - niveau drie 

Hoofdtekst - niveau één 

Hoofdtekst - niveau twee 

Hoofdtekst - niveau drie 



Individuele therapie kind middels MASTR. 

•M:  Motivation 

•AS: Adaptive Skills  

•TR: Traumaverwerking 

 

>>>>> Ouder al in fase 2 

FASE 1 KIND 





• Traumaverwerking middels IE / EMDR. 

• Vaak extra interventies nodig (naast cognitieve interweaves, ook technieken uit 
de CGT en schematherapie).  

• Optimale werkgeheugenbelasting vaak nodig om overspoeling en dissociatie te 
voorkomen (ice-packs, hometrainer, lolly’s, rekensommen, V-step, etc.). 

 

 

 

FASE 2 OUDER 



Traumaverwerking middels: 

• IE 

• EMDR 

• Lovett 

• PC  

 

 

 

FASE 2 KIND 



• Integratie (TOV), het geleerde ook thuis toepassen en in 
stand houden. 

• Terugvalpreventie. 

• Weer naar school of instromen nieuwe school. 

• Vervolgbehandeling regelen (CGT, schematherapie, 
thuisbehandeling, etc.). 

• Vervolg hulpverleners tijdens gehele KINGS behandeling 
betrekken. 

FASE 3 OUDER EN KIND 





Hoofdtekst - niveau één 

Hoofdtekst - niveau twee 

Hoofdtekst - niveau drie 

Hoofdtekst - niveau één 

Hoofdtekst - niveau twee 

Hoofdtekst - niveau drie 



• Begin 2019 zal er een promotie onderzoek starten t.a.v. de 
KINGS behandelmethode (in samenwerking met o.a. De 
Erasmus universiteit en RUG). 

 



Hoofdtekst - niveau één 

Hoofdtekst - niveau twee 

Hoofdtekst - niveau drie 

Hoofdtekst - niveau één 

Hoofdtekst - niveau twee 

Hoofdtekst - niveau drie 





Hoofdtekst - niveau één 

Hoofdtekst - niveau twee 

Hoofdtekst - niveau drie 

Hoofdtekst - niveau één 

Hoofdtekst - niveau twee 

Hoofdtekst - niveau drie 

Mocht het tot een uithuisplaatsing komen dan altijd via deze kans. Volgens ons 

is dat in het belang van het KIND. 

We zijn nog nooit een ouder tegengekomen die niet het beste wil voor zijn kind. 

 


