
  
 
Academie voor  
integratieve psychotherapie  
 

 

 

Etiketkinderen 
Maar liefst 20 tot 30% van alle kinderen in Nederland heeft 
een psychiatrische diagnose. Labels die deze kinderen een 
leven lang met zich meedragen met alle gevolgen van dien.  
Men begint zich, met name binnen de hulpverlening, steeds 
meer de vraag  te stellen: ‘Lijden al deze kinderen daadwer-
kelijk aan een psychiatrisch ziektebeeld of is er ets anders 
aan de hand?’  

Het vermoeden bestaat dat er in toenemende mate sprake 
is van overdiagnostiek.  

De vraag dient zich aan hoe hulpverleners ethisch kunnen 
omgaan met deze neiging minderjarigen en  volwassenen zo 
massaal te labelen. 
Welke factoren hebben tot deze maatschappelijke tendens 
geleid en hoe kunt wij ons hier professioneel kritisch toe 
verhouden?  

Programma 
Tijdens de ochtend-lezing worden de maatschappelijke  
achtergronden van de trend om kinderen (en volwassenen) 
te etiketteren besproken. De voor– en nadelen van het heb-
ben van een diagnose, voor zowel cliënten, hun omgeving 
als betrokken hulpverleners worden belicht. 
 
‘s Middags wordt stilgestaan bij twee van de momenteel 
meest gestelde diagnoses: ADHD en autisme spectrum 
stoornis (ASS).  
U krijgt inzicht in op welke wijze de hersenen van mensen 
met daadwerkelijke ADHD of autisme anders functioneren 
van bij mensen zonder deze  ADHD en ASS.  
Er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste uitgangs-
punten in het geven van begeleiding aan cliënten met ADHD 
en ASS. Uitgelegd wordt hoe Ritalin werkt en er wordt ant-
woord gegeven op vragen als ‘Kan iemand over autisme 
heen groeien?’ 
 
Er is gelegenheid voor de inbreng van eigen casuïstiek. 

Accreditatie 
Deze nascholing is SNRO geaccrediteerd en daar-
mee ook door de meeste beroepsverenigingen   
waaronder: de NFG, VVVK, VBAG, VNT, FAGT en 
de VIT. 

Praktisch 
De nascholing wordt gegeven op   
woensdags 15 september 2021. 
De lezing is van 10.00 uur tot 12.45 uur . 
Het middag programma is van 13.45 uur tot 
17.00 uur. 
Locatie: Donderbergweg 10-A  te Overasselt. 
Het aantal plaatsen is beperkt. 
 
Kosten 
Voor deelname aan deze nascholing investeert u   
€ 195,-. 
 
Docent 
Marina Boonman-van der Kroon. Directeur van  
Academie Vesta en integratief therapeut. 
 
Certificaat 
Na afloop ontvangt u een geregistreerd  
certificaat.  
 
Deelname 
Voor opgave voor deelname, of meer informatie 
over deze en onze andere (na)scholingen, kunt u 
contact  opnemen met het secretariaat van  
Academie Vesta.  
E-mail: administratie@academievesta.nl 

Ouderverstoting 
 

Parientel Alienation Syndrome 
(PAS) 
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