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Beste collega’s, 

 

 

WAIMH-Vlaanderen nodigt u graag uit op onze eerste matinée, dewelke zal doorgaan op 

woensdag 28 september 2022 in de voormiddag met als thema: 

 

 

“Trauma in het peripartum en eerste levensjaren”. 

 

Een inspirerend matinée met twee workshops gebracht door Eva Kestens en Ybe Casteleyn.   

In twee afzonderlijke workshops, dewelke u beide kan volgen, brengen ze een breed en 

praktisch verhaal over trauma in het peripartum.  

 

De geboorte van een baby betekent… de geboorte van een herinneringscontext: de concrete 

aanleiding van een zwangerschap of het prille het ouderschap activeert herinneringen aan hoe 

iemand zelf verzorgd en bemoederd/bevaderd is geweest. Bij sommige ouders zijn dit 

traumatische herinneringen van machteloosheid, hulpeloosheid, pijn of onbegrip die ongewild 

de ouder-kind relatie komt verstoren. Trauma en complex trauma wordt steeds zichtbaarder 

in hulpverleningslandschap, ook in het IMH-werkveld. Hoe kunnen we vanuit 1-2-3de lijn oog 

hebben voor traumasignalen van de allerjongsten en hun ouders, de relationele aspecten niet 

uit het oog verliezen en iets wezenlijk betekenen op een moment dat er zoveel in beweging is 

maar ook mogelijk is.   
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Programma 

 

Onthaal: vanaf 8u30 

 

Workshop 1:  9u00-10u30 

“Trauma tijdens de eerste levensjaren: wat is de impact op de (hersen)ontwikkeling? 

Voorgoed verloren of is er nog hoop?” Eva Kestens - Kinderpsychiater & Relatie- en 

gezinstherapeut 

Eva Kestens vertrekt vanuit de neurobiologie en legt de focus op de impact van trauma 

op het brein van  infants en hun ouders. Wat is de impact van hechting en hoe kan je 

het therapeutisch vertalen? Wat kunnen ouders doen en hoe kunnen ze de ontwikkeling 

terug op gang brengen? Hoe kan we als hulpverleners ouders en baby reguleren? 

 

 

10u30-10u45: wissel van workshop 

 

 

Workshop 2 - 10u45-12u15 

“Trauma in het peripartum: wat is trauma en wat kan je concreet doen in de bevallingskamer 

of in een begeleiding nadien?” Ybe Casteleyn – Moraalwetenschapper en psychotraumatologe 

Ybe Casteleyn legt de focus op trauma in de bevallingskamer. Wat is een negatieve 

bevallingservaring en wat is trauma? Wat zijn neurobiologische reacties bij ouders en 

hoe kan je ze herkennen? En wat kan je als hulpverlener - zeer praktisch - best doen?  

 

 

12u15-13u00: Afsluiter met koffie en versnaperingen.  Mogelijkheid tot netwerking. 
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Locatie: Congrescentrum UPC Kortenberg Leuvensesteenweg 475 – 3070 Kortenberg 

 

 

Deelnameprijs: 

 

Lid WAIMH-Vlaanderen: 35 euro 

Niet lid WAIMH-Vlaanderen: 60 euro 

Student tem master: 20 euro 

 

De betaling verloopt meteen online, volgend op uw inschrijving. 

Een betalingsattest ontvangt u automatisch na de online betaling. 

 

 

Inschrijven doet u online via de website van WAIMH-Vlaanderen vóór 20 september. 

Als lid zal u zich eerst moeten aanmelden met uw mailadres en wachtwoord alvorens u zich 

kan inschrijven aan het ledentarief.   

 

Wenst u lid te worden van onze vereniging dan kan dit via deze link. 

 

 

Accreditering psychiatrie werd aangevraagd voor artsen. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Vanwege het bestuur WAIMH-Vlaanderen 
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