Feedbackvragen Casus Anneke
Vraag 1
Lees de tekst KOPP-kinderen en bekijk de kennismaking en de scène.
Beantwoord daarna de vraag. Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
Een kind als Anneke kan het beste hulp krijgen door:
a. Intensief te onderzoeken of zij tot een risicogroep behoort
b. Het herstellen van de hiërarchie binnen het gezin
c. Praktische hulp

Vraag 2
Lees de tekst KOPP-kinderen en bekijk de kennismaking en de scène.
KOPP-kinderen reageren door allerlei rollen op zich te nemen. Welke rol nemen ze niet op zich:
a. Pestkop
b. Clown
c. Rebel
d. Verantwoordelijke

Vraag 3
Lees de tekst Aantallen en beantwoord daarna de vraag.
Maak de juiste combinaties.
Hoeveel kinderen hebben volgens het NIZW ouders met een bepaalde problematiek?
A. Psychiatrische diagnose
B. Chronische lichamelijke aandoening of beperking
C. Chronische alcohol- of drugsafhankelijkheid of -misbruik
1. 1.2 miljoen kinderen
2. Tussen de 400.000 en 800.000 kinderen
3. 370.000 kinderen

Vraag 4
Lees de tekst Jonge mantelzorgers en bekijk de kennismaking en de scène.
Beantwoord daarna de vraag.
Anneke vertoont verschillende kenmerken van een jonge mantelzorger. Dit komt omdat ze:
a. te zwaar belast wordt
b. zorgt voor een familielid (moeder met een depressie)
c. via een persoonlijk budget betaald wordt

Vraag 5
Welk belangrijkste teken of tekenen van overbelasting laat Anneke zien, welke typerend is/zijn voor jonge
mantelzorgers?
a. Teruggetrokken gedrag en isolement ten opzichte van leeftijdgenoten
b. Geëxternaliseerd gedrag
c. Psychosomatische klachten
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Vraag 6
Lees de tekst Baby's en depressieve ouders. Beantwoord daarna de vraag.
Welke stelling is juist?
Bij depressieve moeders is:
1. het minder belangrijk dat de depressie van de moeder behandeld wordt. Het kind en de pedagogische
relatie gaan voor.
2. ongeveer 45% van de baby's onveilig gehecht.
a. 1 is juist en 2 is onjuist.
b. 1 is onjuist en 2 is juist.
c. 1 en 2 zijn beide juist.
d. 1 en 2 zijn beide onjuist

Vraag 7
Bij depressieve moeders kunnen zich vaak opvallende verschijnselen voordoen (volgens Huizing, 2003).
Welke? Voor een correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
a. In het algemeen verzorgen depressieve moeders hun baby's slecht.
b. De moeder negeert signalen van de baby of reageert te traag op die signalen.
c. Moeders denken negatief over zichzelf, dus ook over hun moederschap, en dit beïnvloedt hun houding
negatief. Het is een vicieuze cirkel.

Vraag 8
Lees de tekst Kinderen van depressieve ouders en beantwoord daarna de vraag.
Labermon (2003) geeft in een overzichtsstudie vijf copingstijlen.
Welke gerichtheid/kenmerk/voorbeeld behoort tot welke copingstijl?
A. Primaire coping
B. Secundaire coping
C. Disengagement of loskoppelen
D. Overbetrokken stressreacties
E. Afzijdig reageren
1. Emotioneel, fysiek of cognitief afstand nemen van de stressvolle situatie, bijvoorbeeld ontkennen en
vermijden
2. Emotioneel afstompen of vluchten
3. Het veranderen van de stressvolle situatie
4. Extreme boosheid
5. Gericht op aanpassing aan de situatie

Vraag 9
Welke van de volgende copingstijlen hanteert Anneke niet in het gesprek met de maatschappelijk werkster?
a. Primaire coping
b. Secundaire coping

Vraag 10
Lees de tekst Kinderen van (hard-)drugsverslaafde ouders en beantwoord daarna de vraag. Voor een
correct antwoord is meer dan één keuze mogelijk.
Bij een (hard-)drugsverslaafde moeder is door haar leefstijl de kans op problemen tijdens de geboorte en de
zwangerschap groter. Er is een grotere kans op:
a. Communicatieproblemen
b. Een miskraam
c. Vroeggeboorte
d. Een kind met een handicap
e. Onthoudingsverschijnselen bij de baby
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Vraag 11
Lees de tekst Kinderen van ouders met een alcoholverslaving. Beantwoord daarna de vraag.
Er zijn belangrijke protectieve factoren voor kinderen van ouders met een alcoholverslaving. Een van de
onderstaande factoren is niet een protectieve factor. Welke?
a. Een goed gezinsklimaat
b. Goede hulpverlening
c. Een ondersteunende niet-drinkende ouder

Vraag 12
Lees de tekst Kinderen van ouders met een verstandelijke handicap en beantwoord daarna de vraag.
Welke protectieve of beschermende factor herken je bij het gezin van Anneke?
a. Een goed gezinsklimaat
b. Een ondersteunende niet-drinkende ouder
c. Een goed netwerk van familie, vrienden, vriendinnen
d. Anneke maakt een stabiele indruk: communicatief, sociaal

Vraag 13
Lees de tekst Kinderen van ouders met een verstandelijke handicap en beantwoord daarna de vraag.
Welke stressor herken je duidelijk bij het gezin van Anneke?
a. Een drinkende moeder
b. Een relatief afwezige vader
c. Een 'a-sociaal' (multi-problem) gezin
d. Een weinig steunende broer

Vraag 14
Lees de tekst Kinderen van ouders met een verstandelijke handicap en beantwoord daarna de vraag.
Welke van de volgende problemen worden bij verstandelijk gehandicapte ouders door de stichting MEE
genoemd?
Ze hebben meestal geen netwerk dat ondersteunt.
Hun opvoedingsgedrag is vaak inconsequent; ze houden zich bijvoorbeeld niet aan beloftes, of laten
achteraf toch toe wat ze eerder hadden verboden. Hun kinderen nemen hen dan niet meer serieus.
3. Ze verzorgen hun kinderen soms niet goed, bijvoorbeeld omdat ze te weinig of ongezond eten geven of
hen niet goed kleden.
a. Probleem 1 en 2
b. Probleem 1 en 3
c. Probleem 2 en 3
d. Alle problemen
1.
2.

Vraag 15
Welk antwoord is goed?
Duale gevoelens zijn:
1. Intens verdrietige en intens blije momenten
2. Ambivalente gevoelens op een intense manier beleefd
a. 1 is juist en 2 is onjuist
b. 1 is onjuist en 2 is juist
c. 1 en 2 zijn beide juist
d. 1 en 2 zijn beide onjuist
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Vraag 16, slotvraag
Lees de tekst Kinderen van chronisch zieke ouders.
Tips voor kinderen met zieke ouders zijn onder andere*:
1. Praat met mensen in je omgeving die je vertrouwt over wat er thuis gebeurt.
2. Bekijk de dingen met een zeker gevoel voor humor om de situatie aan te kunnen.
a. 1 is juist en 2 is onjuist
b. 1 is onjuist en 2 is juist
c. 1 en 2 zijn beide juist
d. 1 en 2 zijn beide onjuist
* Bron: www.sjn.nl
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Antwoorden
Vraag 1
Antwoord b en c zijn juist. A is onjuist omdat haar hulpvraag heel anders is. Je zou haar te veel
belasten in plaats van haar te ontlasten.

Vraag 2
Antwoord a is juist.

Vraag 3
De juiste combinaties:
A. Psychiatrische aandoening – 1. 1,2 miljoen kinderen.
B. Chronische lichamelijke aandoening of beperking – 2. Tussen de 400.000 en 800.000 kinderen
C. Chronische alcohol- of drugsafhankelijkheid of -misbruik – 3. 370.000 kinderen

Vraag 4
Antwoord b is juist. Jonge mantelzorgers hoeven niet te zwaar belast te worden. Dat is geen
kenmerk. Bovendien worden ze niet betaald.

Vraag 5
Antwoord a is juist. Haar vriendinnen laten haar vallen en ze heeft er nog nooit met iemand over
gepraat.

Vraag 6
Antwoord b is juist.

Vraag 7
Antwoorden b en c zijn goed. Op de verzorging is meestal niet zoveel aan te merken

Vraag 8
Juist. A3, B5, C1, D4, E2

Vraag 9
Antwoord b is juist. Ze past zich aan.

Vraag 10
Antwoorden b, c en e zijn juist.

Vraag 11
Antwoord b is juist.

Vraag 12
Antwoord d is juist.

Vraag 13
Antwoord c is juist.

Vraag 14
Antwoord c is juist. Probleem 1 is niet juist. Het netwerk helpt vaak mee bij de opvoeding. 2 en 3
staan in de tekst.

Pagina 5 van 6

Vraag 15
Antwoord a is juist.

Vraag 16
Antwoord a is juist. Soms helpt humor, maar als advies is het van geen waarde.
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