
 
 
 
 
 

Eindelijk even praten met iemand die je begrijpt. Je verhaal doen bij iemand die niet direct met een 

oordeel klaar staat. 

 

Helpende Handen en Op weg met de ander organiseren twee informele avonden waarop het 

uitwisselen van informatie en ervaringen centraal staat.  

 

Lotgenotencontact 
voor ouders van een kind met ODD, MCDD of hechtingsproblematiek 
 

Na een gezamenlijke opening is er gelegenheid om één van de drie gespreksgroepen te bezoeken. 

Iedere gespreksgroep heeft een gespreksleider die een kind heeft met deze stoornis of anderszins 

hiermee ervaring heeft. 

In de gespreksgroepen is veel gelegenheid voor onderling contact en het uitwisselen van 

ervaringen. 

 

Wilt u bij de opgave vermelden voor welke groep u interesse heeft? Dan kunnen we daar rekening 

mee houden. 

 

De avonden beginnen D.v. om 19.45 uur in: 

 

Apeldoorn, donderdagavond 20 november 2014 in de Eben-Haëzerkerk aan de Zonnedauw 8. 

Gespreksleiders: 

Mevr. D.J. (Hanneke) Wilbrink-Eversdijk, moeder van een zoon met MCDD 

W. (Wouter) Vijfhuizen BBA, vader van twee kinderen met ODD 

Mevr. P.E. (Betty) Brand-Blaak, moeder van een kind met hechtingsproblematiek 

 

Barendrecht, donderdagavond 27 november 2014 in de Zuiderhavenkerk aan de Ploegwei 1. 

Gespreksleiders: 

Ing. I.C. (Sjaco) Kaan, vader van een zoon met MCDD 

Drs. C.J.M. (Johan) den Ouden, GZ-psycholoog/ Orthopedagoog NVO, werkzaam als 

gedragsdeskundige, o.a. met kinderen met ODD 

J.L.J. (Jaap) de Hond, vader van twee pleegkinderen, van wie één met hechtingsproblematiek 

 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 

Van harte welkom! 

 

Voor leden van Helpende Handen en Op weg met de ander is deze bijeenkomst gratis. 

Ter dekking van de onkosten vragen wij van niet-leden een bijdrage van € 7,50 per persoon. Deze 

bijdrage kan contant voldaan worden aan het begin van de bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

Aanmelding vooraf stellen wij zeer op prijs! 

U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst aanmelden via de link op onze website: 

 

of door het terugsturen van bijgevoegd antwoordformulier 

 

http://www.helpendehanden.nl/najaarsbijeenkomsten-2014/


 
 
 
 
 

 

ANTWOORDFORMULIER CONTACTGROEP GEDRAGSPROBLEMEN 

 

Voorletter(s) en achternaam  : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres     : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode en woonplaats  : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer en e-mailadres : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Lidmaatschap    : Helpende Handen/ Op weg met de ander/ geen lid 

 

 meldt zich met ___ personen aan voor de bijeenkomst D.v. 20 november 2014 te Apeldoorn 

en wil deelnemen aan de workshop over: 

 MCDD 

 ODD 

 Hechtingsstoornis 

 

 meldt zich met ___ personen aan voor de bijeenkomst D.v. donderdag 27 november 2014 

te Barendrecht en wil deelnemen aan de workshop over: 

 MCDD 

 ODD 

 Hechtingsstoornis 

 

 is niet in de gelegenheid één van de genoemde avonden te bezoeken, maar blijft wel graag 

op de hoogte van de activiteiten van de contactgroep Gedragsproblemen. 

 

 is niet in de gelegenheid één van de genoemde avonden te bezoeken, en heeft geen 

belangstelling (meer) voor de Contactgroep Gedragsproblemen. 

 

 

U kunt dit formulier sturen naar  

Helpende Handen 

p/a Musketiersveld 310 

7327 GV APELDOORN 

 

Of de gevraagde informatie mailen naar gedragsproblemen@helpendehanden.nl 

 

Opgeven kan ook via: http://www.helpendehanden.nl/najaarsbijeenkomsten-2014/  
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