
STUDIEDAG: EERSTE HULP BIJ HECHTING
Werken met gehechtheid in de jeugdhulp 

Gehechtheid heeft een enorme impact op 

ieders leven. In de jeugdhulp worden we vaak 

geconfronteerd met probleemgedrag van 

kinderen en jongeren. We zijn ervan overtuigd 

dat ze vaak niet de kans hebben gekregen om 

een veilige gehechtheid op te bouwen en dat 

dit een grote rol speelt in hun gedrag. De 

huidige opvattingen leren ons dat het nooit te 

laat is om aan een veilige gehechtheidsrelatie 

te werken. Maar hoe kan je hier als 

hulpverlener mee aan de slag gaan? Tijdens 

deze studiedag willen we de deelnemers 

nieuwe inspiratie en inzichten bieden om met 

jongeren en in gezinnen te werken rond 

gehechtheid. 

Verder trachten we de link naar de brede 

maatschappij te maken en hier een grotere 

bewustwording te creëren rond het thema 

gehechtheid en verbinding. Als individu sta je 

immers niet alleen. Je behoort tot een gezin, 

maar ook tot de maatschappij. Kunst kan deze 

verbinding weergeven, zonder woorden. Het 

biedt de manier bij uitstek om dit onderwerp 

te ervaren, te voelen en erover na te denken. 

Tegelijk nodigt het uit om erover te spreken en 

toont het dat dit kan en mag.  

De studiedag, naar aanleiding van 20 jaar Stuw 

Heist, luidt de start in van een zes weken 

durende tentoonstelling rond gehechtheid. 

Deze mindfulle expo bevat werken van 

internationale kunstenaars onder leiding van 

Samuel Vanderveken. Daarnaast was er een 

samenwerking tussen Jeugdhulp Don Bosco en 

illustratrice Lies Jacobs. Dit sociaal artistieke 

project met  jongeren, ouders en begeleiders 

zal eveneens getoond worden.  

 

 

OOIT STOND ER EEN BOOM, MET WORTELS EN TAKKEN, ERGENS MOET ER NOG EEN APPEL LIGGEN 

                                                                                                                               © LIES JACOBS 

                                                        

Praktische info 

Datum  3 oktober 2019 

Tijdstip  9u – 16u30 

Kostprijs €75 

Locatie  CC Zwaneberg, 

Cultuurplein 1, 2220 

Heist-op-den-Berg 

Inschrijven  michelle@stuwheist.be 

Tentoonstelling 

EXPO  [H]echt 

3 okt 2019 – 11 nov 2019 

Gratis toegang 

 



Programma 

9u  Onthaal met koffie 

 

9u20  Inleiding door Luc De Win (directeur Vzw Jeugdhulp Don Bosco Antwerpen) 

 

9u30  Nicole Vliegen (K.U. Leuven, Praxis P) 

Gehechtheid en de invloed ervan op de verdere ontwikkeling.  

10u30  Pauze 

 

10u50  Workshops: keuze uit: 

Mindfullness  Jan De Vos (kinder- en jeugdpsychiater MFC Ave Regina, freelance supervisor jeugdzorg)  

 Inge De Leeuw (Leuven Mindfulness Centre ) 

Boost your mind, een op mindfulness gebaseerde aandachtstraining voor jongeren en jongvolwassenen. We 

situeren mindfullness als begrip en bejegeningswijze, en doen samen enkele oefeningen om aan den lijve te  

ondervinden waar het over gaat. 

Basic Trust  Renée Uittenbogaard (Basic trust, Nl.) 

De Basic Trustmethode is een kortdurende behandeling voor kinderen van 0-18j met gedrags- en/of emotionele 

problemen en hun opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie. 

 

12u20  Middagpauze 

Bezoek aan tentoonstelling en uitleg kunstproject door Samuel Vanderveken (Curator tentoonstelling [H]echt), 

Lies Jacobs en Stuw Heist. Lunch. 

13u50  Trees Traversier (OU-KI vzw) 

De opvoeder(figuur) als welwillende tuinman. Het hechten en het loslaten als een noodzakelijk en vruchtbaar 

proces. 

14u50  Pauze 

 

15u10  Workshops: keuze uit: 

Window of tolerance Ann Van de Vel (Praxis P) 

Window of tolerance: een model om kinderen, ouders, leerkrachten, collega’s,… inzicht te geven over (en 

bespreekbaar te maken van) de impact van stress en trauma op gedrag van kinderen (met al dan niet een 

onveilige gehechtheid) 

Poupée Fleur Lies Jacobs (sociaal-artistiek werker) 

Workshop rond het maken van een Poupée Fleur. Geïnspireerd door Françoise Dolto. Methodiek om met 

kinderen/jongeren/volwassenen in een hulpverleningscontext te praten en werken rond gehechtheid. 

Opmerking: plaatsen zeer beperkt 

Attachment Based Family Therapy (ABFT)  Tara Santens (K.U. Leuven) 

“Wanneer je in nood bent of (emotionele) pijn ervaart, kan je dan terecht bij je zorgfiguren voor steun, troost en 

bescherming?”. In deze workshop gaan we op zoek naar taal om (on)beantwoorde gehechtheidsnoden in gesprek 

te brengen in gezinnen. We leggen hierbij de link met ABFT-behandelstrategieën.  

16u40  Einde 


