
Voor jou
Doe-Praatgroep 12 tot 15 jaar



Wat is KOPP?
KOPP staat voor Kinderen van Ouders met 
Psychische Problemen. We geven individuele 
begeleiding thuis aan ouders en kinderen, 
hebben oudercursussen en voor jongeren van 
jouw leeftijd hebben we de pubergroep.

En hoe gaat het nu met jou?
Leven met een vader of moeder met psychische 
problemen of een verslaving is niet altijd 
gemakkelijk. Veel jongeren maken periodes 
door waarin de situatie thuis hen onzeker 
maakt, verdrietig, boos of angstig.

Ook blijkt dat veel kinderen hebben geleerd om 
voor hun vader of moeder te gaan zorgen.  Wat 
je zelf wilt heb je steeds meer aan de kant gezet 
en reacties uit de omgeving kunnen je onzeker 
of verdrietig maken. 

Vaak gaat er thuis veel aandacht naar de 
problemen van je vader of moeder, terwijl 
je nu zelf in een leeftijd bent waarin er veel 
verandert. Je bent bezig volwassen te worden 
en dat kan ook onzekere gevoelens geven.

Je hebt deze folder gekregen omdat je vader 
en/of moeder het belangrijk vinden dat  er ook 
aandacht is voor jouw plek in het gezin en hoe 
je met de situatie thuis omgaat.

Je bent niet de enige!
De Doe-Praatgroep is geen therapiegroep. Het 
is een plek waar je jongeren ontmoet die in 
een zelfde soort thuissituatie zitten als jou. Een 
groep waar je ervaringen met elkaar kunt delen 
en een steuntje in de rug krijgt om: 
• te begrijpen wat er met je vader of moeder 

aan de hand is waardoor je gedrag beter in 
kunt schatten;

• te leren dat jij niet de oorzaak bent van de 
psychische problemen of verslaving van je 
vader of moeder;

• beter met de thuissituatie om te gaan;
• meer tijd en aandacht aan jezelf te besteden.

De Doe-Praatgroep
De pubergroep komt acht keer bij elkaar en 
iedere bijeenkomst duurt anderhalf uur. Vooraf 
en achteraf is er ook een ouderbijeenkomst 
waarin aan ouders uitleg gegeven wordt over 
de pubergroep. Ook kunnen ouders met elkaar 
praten over problemen die ze tegenkomen in de 
opvoeding door hun psychische problemen of 
verslaving. 

In de acht bijeenkomsten van de pubergroep 
gaan we met elkaar in gesprek over ervaringen, 
maar ook leuke, ontspannende dingen met 
elkaar doen en is er één bijeenkomst waarbij 
een psychiater wordt uitgenodigd waar je ook 
al je vragen aan kwijt kunt.

Jasper: “Zolang ik het nergens over heb is er ook niks aan de hand, dacht ik altijd.”
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Is het wat voor jou?
Bespreek het met (één van) je ouders en bel 
of mail ons dan. Bij de aanmelding of later 
in het kennismakingsgesprek willen we ook 
graag (één van) je ouders leren kennen. Voordat 
de groep start krijg je een uitnodiging thuis 
voor de kennismaking. Dat is belangrijk want 
speciaal voor je ouders zijn er één of twee 
ouderavonden. Daarna gaan we van start met 
de jongerengroep.

Meer informatie en aanmelding
Per gemeente zijn er verschillende 
mogelijkheden om je aan te melden.
De aanmelding kan onder andere lopen via 
wijk- en gebiedsteams, huisarts/POH, medisch 
specialisten, kind- en jeugdzorginstellingen en 
ggz-instellingen.

Aanmelden of heb je een vraag? Stuur dan een 
e-mail naar kopp@ggzfriesland.nl


