
 

Workshop 5: Het taboe doorbreken: kinderen en ouders 
onder invloed versterken via KOAP-beeldmateriaal 
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Toelichting workshop 

 

 

Han Mariën Goia (Free Clinic vzw) 

Mieke Beirinckx OP+ (Adic vzw) 

 

http://oudersonderinvloed.info/expertisegroep-
ouders-onder-invloed/beeldmateriaal/algemeen/ 
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Sensibiliseringsfilmpje 

 

Doel:  

 

- Bewustwording/sensibilisering invloed gebruik op (beleving van) 
 kinderen 

- Bespreekbaar maken van de impact van het gebruik op kinderen 

- Dialoog aangaan met lagere schoolkinderen en/of ouders over het 
 thema 

 

3 



4 themafilmpjes 

 

Doel: 

 

- Informeren en ondersteunen  

- (H)erkenning geven “je bent niet alleen” 

- Bespreekbaar maken van eigen ervaringen en gevoelens  

- Vergroten van de veerkracht van deze kinderen:sociale, cognitieve en 
 probleemoplossende vaardigheden versterken 

- Ouders kunnen middels deze filmpjes meer inzicht verwerven in hun 
 problematiek vanuit het perspectief van een kind.  

- Hulpverleners handvatten aanreiken om met de kinderen in dialoog 
 te gaan 
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Sensibiliseringsfilm 

 

Boodschap: 

 

- Info: drugsgebruik vs ouderschap: een (on)mogelijke combinatie? 

- Stilstaan bij: wat is de invloed van het druggebruik op je rol als    
 ouder? 

- Kinderen weten/voelen meer dan wat ouders denken 

- Kind toestemming van de ouder om te praten 

- Het kind kind laten zijn 

- (H)erkennen volwassen KOAP 

- Stilstaan bij gevoelens van schuld 
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Themafilm ‘het drugsgebruik van 
mijn mama/papa’ 

 

Boodschap: 

 

- (H)erkenning 

- Reflectie eigen gezins/thuissituatie 

- Verslaving is een chronische aandoening 
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Themafilm ‘mijn emoties’ 

 

Boodschap: 

 

- (H)erkenning geven  

- Normalisering van de veelheid aan emoties 

- Toestemming krijgen om te praten over hun gevoelens 

- Gevoelens kunnen reflecteren 

- Handvatten aanreiken 
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Themafilm ‘mijn gezin’ 

 

Boodschap: 

 

- (H)erkenning geven  

- Aandacht voor een goede ouder-kindrelatie, een goede  
 partnerrelatie 

- Parentificatie, loyaliteitsverwarring, gebrek aan duidelijke 
 regels/grenzen 

- Belang van de leuke momenten 

- Het kind mag verwachtingen uiten  

- Handvatten aanreiken 
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Themafilm ‘mijn sociaal netwerk’ 

 

Boodschap: 

 

- (H)erkenning geven  

- Steun en veiligheid buiten het gezin 

- Lotgenootjes  

- Hobby, vrijetijdsbesteding, veilige plek 

- Handvatten aanreiken 
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www.oudersonderinvloed.info 
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