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Toelichting:
De eerste maanden en jaren in het leven van een kind zijn cruciaal voor de ontwikkeling van de
hersenen. Wanneer een kind in die fase als gevolg van traumatische gebeurtenissen chronische
stress ervaart (en daarbij niet wordt gesteund door zijn ouders), kan dit vergaande negatieve
gevolgen hebben. Leerkrachten komen deze gevolgen tegen bij het lesgeven aan getraumatiseerde
kinderen. In deze lezing neemt Leony Coppens je mee in de fascinerende wereld van de hersenen.
Hoe komt het dat de hersenen van getraumatiseerde kinderen zich anders ontwikkelen dan van
kinderen die in een veilige en voorspelbare omgeving opgroeien? Wat gaat er anders in de hersenen
van kinderen die op jonge leeftijd chronische stress hebben ervaren? De antwoorden op deze vragen
komen in deze lezing aan de orde en helpen je om het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter
te begrijpen.
CV:
Leony Coppens (1966) is orthopedagoog, klinisch psycholoog, supervisor VGCt,
EMDR-practitioner en psychotraumatherapeut NtVP. Zij heeft ruim 25 jaar
ervaring met het begeleiden van kinderen en jeugdigen in de geestelijke
gezondheidszorg. Leony was jarenlang hoofd behandeling van een Top Referent
Trauma Centrum voor kinderen en jeugdigen.
Samen met Carina van Kregten heeft zij ‘Zorgen voor getraumatiseerde
kinderen: een training voor opvoeders’ uit het Amerikaans vertaald en bewerkt.
Deze training wordt inmiddels met veel succes in tientallen jeugdzorgorganisaties in Nederland en
België gebruikt. Leony geeft als zelfstandige cursussen en trainingen op het gebied van diagnostiek,
behandeling en supervisie aan professionals in de ggz, de jeugdzorg en het onderwijs. Tevens geeft zij
met grote regelmaat lezingen en workshops op (internationale) congressen.
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