
 

Een organisatie met toekomst 
 

Child Support is een professionele organisatie  

die Psychologische Hulp biedt  

aan kinderen en jongeren.  

 
De redactie van de nieuwsbrief heeft Fernando Cunha, de man achter 
Child Support, geinterviewd. 
 
 
Hoe lang bestaat Child Support? 
Child Support bestaat nu 5 jaar. 
 
Werkt Child Support ook met scholen of alleen met particulieren? 
Wij werken met beide. 
 
Hoe komen de mensen bij Child Support? 
Op verschillende manieren. Vaak via vrienden of kennissen. Maar ook 
via scholen of via huisartsen, die de mensen naar ons doorverwijzen. 
Soms komen er ook mensen bij ons terecht via hun zorgverzekeraar. 
 
Werkt Child Support uitsluitend met kinderen of ook met 
volwassenen? 
Wij werken voornamelijk met kinderen. Ik schat 60% kinderen in de 
leeftijd van het basisonderwijs, 20% jongeren en 20% volwassenen. 
 
Ik begrijp uit je antwoorden dat jullie met scholen werken. Klopt 
dat?  
Ja, inderdaad. Wij werken regelmatig met een aantal scholen in 
Amsterdam, met name De Punt, Visser ‘t Hooft en de Europa school. 
Maar wij werken ook met andere scholen in de stad, als zij om onze 
hulp vragen. Wij zijn namelijk de enige organisatie die diagnostiek en 
behandeling op school doet en de hulp daadwerkelijk naar de school 
toe brengt.  
 
Werken jullie uitsluitend in Amsterdam of ook daar buiten? 
Wij werken vooral in Amsterdam, toch hebben wij ook patienten van 
buiten Amsterdam. Wij ontvangen mensen uit Amstelveen, Egmond 
aan Zee, Almere, Zoetermeer, Landgraaf, enzovoort. 
 
Voor wat voor problematiek vragen ouders en scholen hulp? 
Bij basisschool kinderen gaat het voornamelijk om ernstige 
gedragsproblematiek als ODD of ADHD. Lichte vormen van depressie 
en angst komen ook vaak voor. Daarnaast presteren veel kinderen 
onder de verwachtingen van hun ouders en docenten. In het voortgezet 
onderwijs hebben jongeren vaak veel aanpassingsproblemen en 
problemen gerelateerd aan de ontwikkelingsfase die zij doormaken.   
Bij volwassenen gaat het voornamelijk om angst en depressies, maar 
ook om verwerking van hun belevingen. 
 

Praktijk lokaal aan de Herengracht 478-3D, 

 te Amsterdam. 
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Lees suggesties:  

Volwassen: 

 

    

• Schaduwkinderen, van Torey Hayden 

 

Samenlezen: 

     

• Matilda, van Roald Dahl 

 

Voorlezen: 

      

• Welterusten... kleine beer 
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Kunnen jullie de  kinderen en jongeren echt helpen? 
Ja zeker. Basisschool kinderen met ernstige gedragsproblemen 
worden meestal binnen 2 maanden geholpen, als de ouders 
goed meewerken. Maar daarna volgt er nog een lange periode 
om de behandeling af te ronden. 
Ernstige gedragsproblemen zijn gecompliceerd en vragen 
langdurige behandeling en intensieve medewerking en 
betrokkenheid van de ouders. Toch lukt het goed kinderen en 
ouders te helpen. Het overdragen van kennis en vaardigheden 
aan de ouders is een belangrijk onderdeel van de behandeling. 
Het is zeer boeiend werk en de resultaten zijn werkelijk goed. 
Kinderen helpen die onderpresteren is een grote uitdaging en 
het kost vaak veel tijd.   
Hiermee vergeleken is iemand helpen door te leren minder last 
te hebben van angst en depressieve gevoelens relatief 
gemakkelijk. 
 
Ik neemt het aan dat jullie soms moeilijke situaties 
tegenkomen. Wat zijn de lastigste problemen die jullie 
tegenkomen? 
Lastige problemen zijn conflicten tussen ouders en Bureau 
JeugdZorg of scholen. 
Met Bureau JeugdZorg is moeilijk of onmogelijk samen te 
werken. Ze volgen altijd een eigen route, ongeacht de vragen 
van kinderen en ouders. Bovendien hebben ze te veel macht 
en helaas vaak te weinig kwaliteit.  
Met scholen is het ook moeilijk als er conflicten zijn. 
Er zijn in Amsterdam heel goede scholen, maar er zijn ook 
slechte scholen met heel slechte leerkrachten en directies. 
Conflicten komen vaker voor bij scholen waar de ouders niet 
mondig zijn. De individuele conflicten leiden snel tot het 
verwijzen van het kind naar het speciaal onderwijs of naar zeer 
lage adviezen voor vervolg onderwijs. Vaak is dat onterecht. 
Scholen in het algemeen hebben heel veel macht over 
kinderen en jongeren. 
 
Wat is de afkomst van de kinderen, jongeren en 
volwassenen die bij Child Support komen? 
Ongeveer 50% van de mensen die bij ons komen voor hulp zijn 
Nederlanders. De andere 50% heeft allerlei achtergronden: 
Frans, Turks, Joods, Amerikaans, Russisch, Hongaars, 
Arabisch, Braziliaans, etc. 
 
Wat is het verschil tussen Child Support en andere 
praktijken en instellingen in Amsterdam? 
Maatschappelijk verantwoordelijk te werk gaan.  
Ik bedoel, wij werken voor mensen die lijden en hulp zoeken. 
Daar wij in een samenleving leven, is de effectiviteit van hulp 
ook afhankelijk van de vaak zeer stresserende situaties waar 
kinderen en jongeren zich in bevinden. Dat leidt ons tot de 
noodzaak maatschappelijk verantwoord te werken. Dat wil 
zeggen, bijvoorbeeld, ouders echt helpen en ons kritisch uiten 
over sommige praktijken van sommige collega’s, scholen en de 
gemeente Amsterdam. Die laatste heeft formeel bijna niets te 
zeggen over het onderwijs, maar feitelijk bepaalt de gemeente 
via de DMO alles wat er in het onderwijs gebeurt.  
Mensen zijn niet ziek, mensen worden ziek, en dat maakt het 
verschil. 
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Interview 
 
Wat zijn de planen op korte termijn? 
Wij willen graag beter helpen en meer mensen helpen. 
Helaas kunnen wij niet veel investeren. Maar wij gaan 
samenwerken met een kunstzinnig therapeut en gaan ook 
starten met groepstherapie voor kinderen, jongeren en hun 
ouders. Dit laatste wordt gegeven door een theatermaker, die 
ook opgeleid is als kunstzinnig therapeut. Met toneel en 
rollenspel kunnen kinderen en ouders een schat aan ervaring 
opdoen.  
 
 
Ben je tevreden met het werk dat Child Support tot nu toe 
gedaan heeft, eigenlijk met wat jullie tot nu toe bereikt 
hebben? 
Wel en niet. 
Wel omdat wij veel kinderen en jongeren hebben kunnen 
helpen. Ouders zijn zeer positief over Child Support en wij 
zitten nu echt vol. 
Tegelijkertijd ben ik ontvreden en voel ik me verdrietig, omdat 
zeer veel kinderen en jongeren in Amsterdam hulp nodig 
hebben, maar geen, of geen goede hulp krijgen. 
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Child Support op school 

 

Afgelopen maart heeft Child Support samen met 
drie scholen in Amsterdam – OBS De Punt, 
Visser ‘t Hooft School en Europaschool – een 
aantal voorlichtingsavonden georganiseerd met 
de titel “ Gezondheid bij kinderen”. 

De bedoeling van deze bijeenkomsten was 
ouders en onderwijsgevenden meer inzicht te 
geven in de geestelijke gezondheid van kinderen 
en het verband tussen leren, schoolprestaties en 
gezondheid. 

De voorlichtingsavond ging dus over 

gevoelens, gedrag en schoolprestaties, 

gezondheid en leren. 

De bijeenkomsten verliepen naar verwachting. 

Meer informatie hierover vindt U op de website: 

www.child-support-europe.com 

 

 

 

Nieuw op de website 
 
Op onze website geven wij nu ook informatie over 
verschillende geestelijke gezondheidsproblemen 
bij kinderen en jongeren.Regelmatig wordt nieuwe 
informatie toegevoegd. 
De bedoeling hiervan is basisinformatie 
beschikbaar te stellen voor ouders, 
onderwijsgevenden en anderen die met kinderen 
omgaan, zodat problemen sneller gesignaleerd 
kunnen worden. 
Snel signaleren betekent snel helpen. 
En juist hierbij kan Child Support van grote 
betekenis zijn. 
Zie: www.child-support-europe.com 
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Filmen om ouders en kinderen samen te zien 
Sommige ouders doen vaak een beroep op Child Support voor psychologische ondersteuning van hun kind.  
Om ouders te helpen hun kind beter te helpen, raden wij een aantal films om samen met uw kind te bekijken. Een 
gezinsmiddag op woensdag, zaterdag of zondag. Het zijn niet zomaar goede films, het zijn films die helpen. Twee keer de films 
kijken is zeker aan te bevelen.  
Onze suggesties: 

Nanny McPhee  
Nanny McPhee is een kinderfilm uit 2005. De titelfiguur is de magische Nanny McPhee.  
Het verhaal 
Nanny McPhee is een kinderjuffrouw die orde moet brengen in een gezin met kinderen. ‘There are five lessons to be learned.’ 
De handelende personen in de film zijn de kinderen die afwisselend kattenkwaad uithalen of poeslief doen. De film zit vol actie, 
in wilde kleur en maakt gebruik van computergegenereerde visuele effecten en sprookjesachtige decors.  
De titelfiguur is bij haar verschijning lelijk, maar gaande de film vermindert haar lelijkheid om op het einde plots te verdwijnen, 
alvorens ze ook zelf verdwijnt. 
De film is gemaakt naar een script van hoofdrolspeelster Emma Thompson, naar de boeken over Nurse Matilda door 
Christianna Brand, die zich op haar beurt baseerde op slapen-gaan verhalen die in haar familie verteld werden 

Matilda 
Matilda is een Amerikaanse film uit 1996 naar het boek Matilda van Roald Dahl onder regie van Danny DeVito. De film werd 
uitgebracht door TriStar Pictures. 
Het verhaal 
Matilda is een jong meisje ergens in Amerika. Ze woont in een huis met haar ouders en haar broer Michael. Ondanks het feit 
dat ze ontzettend slim is, hebben Matilda's ouders een hekel aan haar. Haar vader Harry verkoopt oude, versleten auto's voor 
een veel te hoge prijs en Michael moet deze zaak over gaan nemen. Hij krijgt dan ook alle aandacht, en Matilda wordt 
vergeten. 
Matilda wordt thuis zo erg dwarsgezeten dat ze besluit haar ouders op haar eigen manier een lesje te leren. Door haar vaders 
hoed aan zijn hoofd te plakken bijvoorbeeld. Haar leven ondergaat echter een grote verandering als ze naar school mag. De 
school wordt geregeerd door de tirannieke mevrouw Bulstronk. Ze sluit kinderen op in kasten en slingert ze aan hun vlechten 
over het schoolplein. Geen wonder dus dat alle leerlingen haar haten en vrezen. 
… 
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