“In de afgelopen 20 jaar stapten veel ouders vermoeid, verdrietig
of bezorgd mijn kamer binnen vol vragen over de ontwikkeling
of het gedrag van hun kind. “Ik weet niet meer hoe ik het moet

“Mijn ouders gaan
scheiden, moet
ik nu kiezen?”

aanpakken thuis” “Ik wil niet de hele dag politieagent spelen”
“Hoe moet het als hij straks 18 is?” Sommige ouders twijfelden
ook aan hun ouderschap en vonden dat ze gefaald hadden.
Door goed te luisteren, de juiste vragen te stellen, ouders te
laten zien wat er wel goed gaat en hun “koffertje” te vullen
met nieuwe kennis en inzichten vonden zij de mogelijkheden
tot veranderingen die pasten bij henzelf, hun kind, hun gezin.
Niet alle problemen bleken geheel oplosbaar, niet alle zorgen
konden altijd worden weggenomen. Maar ouders hervonden
het plezier, hun zelfvertrouwen, zij leerden hun kind beter
begrijpen en konden daarna zelf de oplossing vinden op de
volgende vraag.”

Marjon Hollmann, gezinsbegeleider/systeemcoach

“Sinds 2005 ben ik werkzaam in de jeugdzorg als psycholoog en sinds 2011 als GZ-psycholoog. Naast
mijn werk ben ik in opleiding tot systeemtherapeut. Voor mij gaat het helpen van kinderen, of het nu
gaat over hun ontwikkeling, gedrag of de gevolgen van een stoornis, verder dan de hulp aan het kind
zelf. Voor mij is een kind onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving; ouders, broertjes of zusjes en
soms grootouders. Of dit nu op een positieve of negatieve manier is, gezinsleden beïnvloeden elkaar
wederzijds. In deze verbondenheid ga ik met het gezin op zoek naar ieders kracht en kwaliteiten
en vaak schuilt hier ook de oplossing voor de uitdagingen waar een kind en zijn gezin voor staat.
In moeilijke tijden beseffen gezinnen vaak niet meer over hoeveel krachten en mogelijkheden ze
beschikken. Het is mijn doel een kind met zijn gezin te helpen deze krachten te hervinden.“

Maaike van Nielen, GZ-psycholoog i.o.t. systeemtherapeut

Kijk voor meer informatie op www.m4care.nl
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“Ik wil mijn kind
beter begrijpen,
kunnen jullie mij
helpen?”

“We
hebben thuis
veel ruzie,
hoe kunnen we
dit stoppen?”
“Mijn broertje is een beetje anders...”

Smitsweg 74
3222 AJ
Hellevoetsluis
Telefoon
0181 - 74 50 74
Website
www.m4care.nl

“School vermoedt
ADHD, kunnen jullie
dit onderzoeken?”

“Ik ben vaak
verdrietig, maar
dat wil ik niet meer.”
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