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Het kind ervaart belemmeringen als gevolg van 

omgevingsfactoren 
 

 

01 TOELICHTING BIJ DEZE UITSPRAAK  

 

 

 

 Algemeen 

 

 

 

Het welbevinden van je kind staat onder druk 

vanwege omgevingsfactoren. Er wordt niet bedoeld 

dat het kind het even niet naar zijn zin heeft. Er is iets 

fundamenteels aan de hand: Er is sprake van een 

ondertoon van niet-welbevinden. Bepaalde  

omgevingsfactoren maken dat het permanente 

welbevinden van je kind onder druk staat. De 

omgeving van je kind, dat kan zijn: De thuissituatie, 

school, de straat, verhuizing, enzovoort. Dat wordt 

hieronder uitgewerkt. 

 

 

 Er zijn situaties in de omgeving waar je 

geen vat op hebt (bijvoorbeeld: ziekte of 

overlijden); je kind moet het leed gewoon 

dragen. Daarbij kun je je afvragen: Kan ik er 

wat aan doen om mijn kinderen te 

ondersteunen bij het dragen van het leed? En 

ook: Kan ik anderen (de school bijvoorbeeld) 

vragen rekening te houden met de situatie van 

mijn kind? Of mijn kind wat extra aandacht te 

geven? 

 

 

 Er zijn in de omgeving situaties waar je misschien toch wel vat op hebt. 

(Bijvoorbeeld: Met de school overleggen omdat het kind zich daar niet prettig voelt. Of 

ook: advies vragen over het probleem dat mijn twee kinderen altijd in een 

concurrentiestrijd verkeren (“Dat doe je fout” “Mijn tekening is mooier” e.d.). 

 

 

 Er zijn situaties waarin sprake is van ‘verlies’ (wat ik eerder wel had is nu 

weggevallen). Dat kan zijn: een sterfgeval, ziekte, maar ook scheiding van ouders en 

een verhuizing. In de laatste twee gevallen ‘verliest’ een kind de situatie van het 

volledige gezin en de bekende omgeving. Wil je na een verliessituatie weer 

Floris van 10 jaar is pas verhuisd. 
Eerst vond hij het erg leuk en zag 
hij er erg naar uit. Nu hij samen 
met zijn ouders en zusje een paar 
weken in de nieuwbouwwijk woont 
in een andere plaats, vindt hij het 
niet meer zo leuk. De meeste 
huizen in de straat zijn nog 
onbewoond dus andere kinderen 
zijn er nog niet. Op de nieuwe 
school moet Floris ook erg wennen. 
Hij vind het eng dat hij niemand 
kent. Floris wordt stil en huilerig en 
hij klaagt over buikpijn als hij naar 
school moet. Zijn moeder ziet de 
spanning bij haar zoontje en neemt 
contact op met de juf. De juf 
herkent de zorgen van moeder. 
Samen denken ze na over een 
mogelijke oplossing: Floris en zijn 
ouders nodigen de klas uit om te 
komen kijken op het 
heftruckbedrijf van de vader van 
Floris. Op de bewuste middag 
vertelt Floris honderd uit en de 
klasgenootjes zijn heel enthousiast. 
Dit heeft het ijs gebroken want 
Floris krijgt vriendjes en voelt zich 
helemaal thuis in de klas. De 
buikpijn is verdwenen en vergeten. 
Floris gaat weer met plezier naar 
school. 
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verder kunnen leven, dan moet je (hoe dan ook) een proces van 

“rouwverwerking” doorgemaakt hebben. Hieronder komen we daarop terug. 

 

 

 Er zijn situaties waar wel sprake is van een gemis, maar niet van een verlies: 

Het gemis is voortdurend. Een voorbeeld is een voortdurende zieke vader of moeder 

of een gespannen huwelijksrelatie dat zijn invloed heeft op je kind. Als je daar met 

je kind open en eerlijk over kunt spreken, dan ervaart je kind zijn verdriet 

des te beter. Als je kind het gemis beseft, dan ervaart hij wat hij niet heeft gehad, 

wat anderen wél hebben. Dat voelt dan als een verlies. Die bewustwording van je kind 

(hoe aangepast ook gebracht) is altijd goed: Je kind beleeft het verdriet dat hij altijd 

toch op één of andere manier ervaart en eens bewust zal ervaren. 

 

Aanpak 

 

 

 

De kernvraag is: Welke mogelijkheden hebben de ouders om hun 

kind te ondersteunen; gegeven de situatie?  

1. Wat is je eigen beeld van het welbevinden van je kind?  

2. Achterhaal, als dat nog niet volledig duidelijk is, wat er in de 

omgeving aan de hand kan zijn, dat invloed uitoefent op het 

welbevinden van mijn kind.  

3. Ga bij je kind na of dit klopt en ga na hoe je kind dit ervaart.  

4. Ga na of het mogelijk is de situatie te verbeteren. 

5. Ga na wat je kunt doen om je kind te ondersteunen bij de 

verwerking van het gemis of het verlies. 

 

1. Wat is je eigen beeld van het welbevinden van je kind? 
 

Wat anderen (bijv. medewerkers van de school) ook beweren over je kind, zorg er als ouders 

voor dat je zelf ook een beeld van het welbevinden van je kind hebt. Ga voor jezelf na: Vind 

ik ook dat mijn kind wel of niet lekker in zijn vel zit? Wat zegt mijn intuïtie daarover? 

Je kunt ook nauwkeuriger observeren. Daarvoor kan je de bijlage: “Kijkwijzer welbevinden” 

gebruiken.  

 

2. Achterhaal wat er in de omgeving aan de hand kan zijn, dat 

invloed uitoefent op het welbevinden van mijn kind  
 

Zie onderstaande lijst. Zoek datgene op wat voor jou relevant is. Ga voor die punten die jij 

gevonden hebt het volgende na: 

 Is het een gemis of verlies? 

 Kan ik daarop invloed uitoefenen zodat dit gemis of verlies weggenomen of 

verminderd kan worden? 

 Hoe kan mijn kind door mezelf of een ander ondersteund worden bij de verwerking 

van dit verdriet? 

Bron: 
http://www.sxc.hu 1 
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Het gezin zelf 

 Financiële zorgen en aangepaste uitgavenpatroon 

 Een broertje of zusje met problemen, dat veel aandacht vraagt 

 Ziekte 

 Overlijden 

 Spanningsvolle huwelijksrelatie 

 De sfeer in het gezin,  bijv. veel straffen, huilen, ruzie of juist een    

      ‘contactarme’ situatie 

 Scheiding en/of niet goed lopende bezoekregeling 

 Een ‘stiefouder’ treedt het gezin binnen. 

  

In de situaties binnen het gezin betreft het verlies niet alleen je kind, maar ook 

jezelf. Dan heb je eigenlijk een dubbel portie: Je draagt zelf verdriet, je hebt zelf 

zorgen e.d. en daarnaast is het zo dat je kind juist extra aandacht en steun behoeft. 

Voor jou is de vraag: Welke ruimte heb ik nog over voor het verdriet van mijn kind?  

 

Voorbeeld: Ik draag leed vanwege het feit dat een van mijn kinderen autistisch is. Het 
kost me veel energie om hem datgene te geven waar hij behoefte aan heeft. Daarnaast 
moet ik extra aandacht geven aan mijn andere kinderen vanwege het feit dat hun zusje 
autistisch is en dat ze minder aandacht van mij krijgen, vanwege dat zusje.  
 
Voorbeeld: Mijn moeder is overleden. Daar ben ik heel verdrietig over. Mijn kind is heel 
verdrietig dat oma is overleden. Heb ik in mijn eigen verdriet ruimte voor het verdriet 
van mijn kind? 
 

 

De school 

 Je kind wordt wat betreft leerstof overvraagd, of juist ondervraagd. 

 Je kind ervaart de sfeer in de klas (of de relatie met de leerkracht) als onprettig. 

 Je kind heeft moeite met de omgang met andere kind(eren). 

 

De omgeving 

 Familierelaties, zoals: spanningen, ziekte, overlijden 

 Omgeving van het huis en onderweg naar school: omgaan met vriendjes. 

 

Het verlies van status / welzijn 

Dit betreft situaties waar kinderen niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze zich 

toch schamen t.o.v. andere kinderen. 

 Scheiding: vader is plotseling uit het huis. 

 Beperkingen in het uitgavenpatroon waardoor kinderen niet op vakantie gaan of    

geen merkkleding kunnen kopen. 

Je kind vergelijkt zich met anderen en vindt het oneerlijk dat anderen iets wel 

hebben of kunnen wat hij niet heeft. Soms is dat ook reden tot schaamte. 
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3. Ga bij je kind na of dit klopt en ga na hoe je kind dit ervaart 
 

Wat kan er aan de hand zijn? 

Soms is je kind een open boek voor je. Het volgende gesprekje verloopt vlot: “Ik vind het 
helemaal niet leuk op school!” “Oh nee?” “Nee, want Johan plaagt me steeds!” “Oh ja?” “Jaha, 
want hij houdt me altijd tegen als ik …”  
Soms ook niet. Je merkt dat het welbevinden van je kind laag is. Als je wat vraagt, zegt je 

kind steeds “niks” en “nou gewoon”. Je voelt je machteloos. 

 

 

 Laten zien dat je beschikbaar bent 

 

 Heb belangstelling voor wat je kind doet.  

 Observeer je kind. Vraag naar gewone dingetjes.  

 Doe samen dingen met hem. 

 

Je kind ervaart: Papa of mama vindt mij belangrijk; hij/zij heeft belangstelling voor 

me. Dat geldt zowel voor 4-jarigen als 12-jarigen. Pas je activiteiten aan bij de leeftijd 

van je kind. Bijvoorbeeld: samen knikkeren in de kamer, buiten voetballen, 

boodschappen doen, naar opa en oma enzovoorts. 

(Zie bijlage: “Mijn kind weet zich gezien”)  

 

 

 Informeren bij je kind 

 

Toon belangstellende vragen op allerlei gebied. Maar je hoeft niet recht op het doel 

af te gaan. Geef je kind zelf de gelegenheid om te bepalen of hij het aankan of 

aandurft om over dat vervelende, dat moeilijke te praten.  

Als je vragen stelt, doe dat niet dwingend, maar vrijblijvend. Heb geduld: “Nu niet? 
Dan morgen misschien!” 
 

Soms levert het afwijzen je een gevoel van machteloosheid op. Zoiets als :”Nou, als 
jij niet zegt wat er aan de hand is, dan kan ik er ook niets aan doen!” Ofwel: Kind, jij doet 
iets verkeerd, want je praat niet! Daarmee kun je een schuldgevoel bij je kind 

opwekken en de barrière om te gaan spreken bij het kind vergroten. Het is uiteindelijk 

jouw probleem dat je niet kunt helpen, en niet het probleem van je kind. Je kind heeft 

al genoeg aan zijn eigen probleem. En hij moet nog leren zich te uiten. 

 

Op een gegeven moment is het tijd om wel duidelijk een 

gerichte vraag te stellen. Doe dat als volgt: 

 “John, ik merk dat je de laatste tijd niet zo actief meer bent. Je 
hebt minder zin om buiten te spelen. Je zit veel op de stoel in de 
kamer zonder echt bezig te zijn. Ik vraag me af: Zou er iets aan de 
hand zijn wat je minder prettig vindt?” “Niks hoor!” En dan even 
vasthouden: “Je zegt wel “niets hoor”, maar toch blijf ik met het 
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gevoel zitten “Er is iets met John”. Het is toch niet voor niets dat je de laatste tijd minder 
tierig bent. Volgens mij zit er iets wat minder leuk is.”  
Maar niet dwingen. Eindig met zoiets als: “Nou, ik begrijp best dat het moeilijk is om 
over zulke dingen te praten. Dat heb ik ook. Ik houd het wel in gedachten, want ik leef 
graag met je mee. Dat wil ik je even zeggen.”  
Nu rest je niets anders dan beschikbaar te blijven, dat wekt vertrouwen bij je kind. 

 

Kinderen van 4 – 5 jaar kunnen zich nog niet zo goed verbaal uiten. Meestal weten ze 

ook zelf niet waardoor ze zich minder fijn voelen. Behalve het voeren van gesprekjes 

(wat op zich best kan lukken op hun niveau) kun je ook goed letten op het spel van 

je kind. Ook kun je letten op zijn reacties tijdens het interactieve voorlezen of op 

spontane uitingen tijdens gesprekjes bij het naar bed gaan van je kind.  

Zie de bijlage “Omgaan met gevoelens van je kind”. 

 

 

 Informeer zo nodig bij anderen 

 

Je kunt als ouder ook informeren bij anderen. In de eerste plaats op school. 

Daarnaast bijvoorbeeld ook bij opa en oma, waar je kind misschien gemakkelijker 

praat.  

Als je informatie hebt ingewonnen, deel dat dan met je kind. Doe dat op een 

respectvolle manier naar je kind toe. Het is en blijft voor hem een probleem, ook al 

ben je blij dat je erachter bent gekomen.  

“Nou John, ik bleef denken: Wat zou er toch zijn. Toen heb ik de school 
maar gebeld.!” “NEE TOCH!” ”Vind je het zo erg dan?” “Ja, dat vind ik niet 
leuk!” “Nee hè! . Maar weet je, kun je je voorstellen dat ik toch blij ben dat 
ik het weet! Zal ik zeggen wat de meester ervan dacht?”  

 

 

 Ga respectvol om met het probleem van je kind. Ontvang het probleem 

 

Herhaal in eigen woorden wat het probleem van je kind is. Doe dat passend bij de 

leeftijd van je kind; heel concreet. Geef geen oordeel of commentaar. Gewoon het 

probleem het probleem laten zijn!  

“Dus, John, je hebt gevochten met Wilco en sindsdien heb je geen contact met Wilco. En 
Wilco probeert ervoor te zorgen dat andere jongens uit je klas jou ook niet meer leuk 
vinden. Zo klopt het hè!” Laat je kind reageren en geef daarna ook aan dat je 

meevoelt: “Dat moet wel vervelend voor je zijn!” 
 

(!) Het kost veel ouders moeite om het probleem van je kind een probleem 

te laten. Al gauw wil je zorgen voor oplossingen of zeggen dat het wel 

meevalt. Maar daarmee heb je het probleem van je kind niet ontvangen. Dat 

moet écht eerst gebeuren. Dan voelt je kind zich door jou begrepen. Dat is in 

de meest letterlijke zin ‘medelijden’ laten zien. Dus is het nodig dat je het 

zelf kunt hebben dat je kind een probleem heeft. Dit betekent dat je niet 

jezelf beklaagt als een kind narigheid heeft (dat mij dat moet overkomen!), 

maar dat je open staat voor het verdriet van je kind. Dát is het wat je kind 

van je vraagt.  
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 N.B. Kun je het hebben; ook als het probleem jezelf betreft? 

Als je eigen huwelijk onder spanning staat, als je gescheiden bent en je kinderen 

voelen zich niet thuis bij hun vader met zijn nieuwe partner, als je zelf chronisch ziek 

bent waaronder je kind leidt, als de sfeer in het gezin niet prettig is, dan is het 

moeilijk te luisteren naar het probleem van je kind zonder in het probleem van jezelf 

te duiken.  

Je antwoordt al gauw vanuit je eigen probleembeleving : “Ik weet het. Ik zit ermee. Ik 
zou het ook anders willen. Maar daar kan ik niets aan doen. Dus ….”  

Je antwoordt niet op het probleem van je kind, maar 

op het probleem van jezelf.  

En toch heeft je kind er behoefte aan zelf gehoord te 

worden. Het wil begrepen worden in zijn probleem. 

Dus dat is heel lastig. 

Ga voor jezelf na: “Heb ik voldoende ruimte om het 

leed van mijn kind mee te voelen?”. Als je dat helder 

hebt is er al veel gewonnen. Maar dat kan wel eens 

heel beperkt zijn. Erken dat ook. Kijk welke personen 

er dan wat voor je kind kunnen betekenen.  

Kun je het hebben? Weinigen zullen zeggen: “Totaal 

niet”. Meestal zal het zijn: “Nou, in zekere zin wel. Ik 

wil in ieder geval contact met mijn kind in zijn 

verdriet. Maar echt helemaal erop ingaan vind ik 

moeilijk.” 

Anderzijds: Als je dit inzicht hebt, kun je weer voor 

jezelf beslissen. Kan ik misschien een beetje meer 

ruimte maken? Dat kan voor je kind al heel veel 

betekenen. Als de situatie heel moeilijk is, denk dan vooral ook aan jezelf. Ook dat is 

goed voor je kind. 

 

 

 Informeer hoe het kind het probleem ervaart 

 

Je informeert bij je kind hoe je kind dat voelt. (Weet dat de ene er boos van wordt en 

de andere bijv. moedeloos.) Hoe zit dat bij jouw kind? 

“Dus Wilco probeert ervoor te zorgen dat andere kinderen van je klas jou ook niet meer 
leuk vinden. Dat moet wel heel vervelend voor je zijn”…. Hij knikt. “Tsonge, als je op het 
plein komt, dan is het wel naar!” “Ik ga altijd naar Jan. Dat is mijn vriendje!” “Goed idee, 
maar toch …. “ “De anderen schelden me uit!” “Zo! En wat denk je dan?” “Dat mag hij niet 
doen.” “En hoe vind je het dat hij dat wèl doet”? … 
Dit lijkt lastig. Dit is namelijk slechts één manier. Misschien volg jij een andere. 

Daarom de volgende aanwijzingen: 

 

 Volg je eigen intuïtie, maar ga bewust na wat je doet 

 

Hierboven is er zoveel over een gesprek beschreven dat je misschien door de 

bomen het bos niet meer ziet. Nu dat je dat gelezen hebt, stel voor jezelf de 

vraag: “Wat vond ik daarvan belangrijk?” Nu, dan weet je misschien al genoeg. 

Volg gewoon je eigen intuïtie. Anders zou het misschien “gemaakt” worden. 

Voorbeeld 
 Oma is in terminale 
toestand. Jij hebt het 
er erg druk mee; ook 
voel jij je verdriet.  
Spreek met de andere 
oma, of met de 
leerkracht van school 
af of ze extra aandacht 
aan je kind willen 
besteden. 
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Of je zou kunnen denken: “Zo kan ik het nooit!” Alle ouders zijn begiftigd met 

intuïtie. Wat je leest zijn slechts enkele aandachtspunten waarvan we hopen 

dat die je verrijken. 

 

 Zorg voor stiltes 

 

Let erop dat je kind de tijd krijgt om na te denken of te voelen. Het gesprek 

moet rust uitstralen, want dit gesprek is erg moeilijk voor je kind. Dus 

verdraag stiltes. Die kun je gebruiken om je kind goed waar te nemen (je 

ziet je kind denken, je ziet emoties op het gezicht van je kind). Geef je kind 

de ruimte daarvoor. 

 

 Stel “open” vragen 

 

Het tegendeel is: “gesloten” vragen: vragen waar je alleen “ja” of “nee” op 

hoeft te zeggen. Bij open vragen kunnen kinderen zelf meer vertellen. 

“Voel je je verdrietig?”, “Is het soms omdat papa niet meer thuis is?” Dat zijn 

gesloten vragen. 

Open vragen zijn: “Hoe voel je je nu?” “Hoe komt dat nou, dat je je zo voelt?” 
Over het algemeen gaan kinderen meer spreken door open vragen. Dat is 

alleen maar goed. Anderzijds kun je door open vragen ook te moeilijke vragen 

stellen. Gesloten vragen helpen dan beter.  

Je kunt open vragen ook voorbereiden: “Ik zie dat je je wat verveelt. Je speelt 
niet, maar zit wat op de stoel te niksen. Is er wat aan de hand met je?” 
Dit hoeft niet tijdens officiële gesprekken te gebeuren. Dit kan ook zo terloops, 

zoals tijdens het werken in de tuin of naar aanleiding van het voorlezen van 

een boek.  

Bij jonge kinderen kan dat ook d.m.v. voorlezen of door samen te spelen. 

 

 

4. Ga na of het mogelijk is de situatie te verbeteren 
 

Sommige situaties zijn te verbeteren. Dus het feit dat je kind zijn probleem kenbaar maakt, 

biedt jou de kans de oorzaak onder ogen te zien en aan dat probleem wat te doen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden 
Je kind wordt op school geplaagd. Je zoekt contact 
met de school en komt samen tot een aanpak. 
Je kind klaagt erover dat hij steeds weer ruzie heeft 
met zijn zusje. Nu hij dat zo zegt, bedenk je dat dat 
inderdaad zo is. Je erkent dat er wat in zit. Jij weet 
eigenlijk zelf ook niet wat je eraan kunt doen. Je praat 
er eens met iemand over.  
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Soms kun je ook gedeeltelijk wat aan het probleem doen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Soms kan er gewoon niets aan het probleem gedaan worden. Zoals bij ziekte, je baan kwijt 

raken en dergelijke. 

Daarbij kun je je kind altijd nog wel helpen dit op de goede manier onder ogen te zien. Denk 

hierbij vooral ook aan het “voorleven”.  

 

 

5. Ga na wat je kunt doen om je kind te ondersteunen bij de 
verwerking van het gemis of het verlies 

 

Het kan zijn dat je zelf zo vol zit van je eigen problemen dat je weinig ruimte hebt om het 

probleem van je kind te ontvangen. Dat is extra pijnlijk voor je, maar toch iets om als een 

gegeven te aanvaarden. Dit is niet alleen goed voor jou als ouder, maar ook goed voor een 

‘onbevangen’ houding naar je kind toe. 

In die situatie bestaat voor jou misschien nog wel de volgende mogelijkheid: 

1. Zowel belangstelling tonen en contact houden met je kind, voor zover mogelijk. 

2. Kijken of een ander meer voor je kind kan betekenen. Je echtgeno(o)t(e), opa of oma 

of een groepsleerkracht. 

Voor het overige, zie de volgende doelstelling. 

 

Voorbeeld 
De scheidingssituatie is nu eenmaal 
niet ideaal voor je kind. Toch wil je wel 
met je ex overleggen over het feit dat 
hij op een verkeerde manier over je 
praat.  
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02 ALGEMENE BEGELEIDINGSADVIEZEN 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Betrokkenheid en welbevinden zijn heel basaal voor de ontwikkeling van je kind. Wanneer je 

kind een motivatieprobleem heeft, hangt dat nauw samen met zijn betrokkenheid. Het 

welbevinden zal op termijn ook beïnvloed worden.  

Het mooie is echter dat zowel welbevinden als betrokkenheid heel goed te 

bevorderen zijn!  

 

 

 

Aanpak 

 

 

In de bijlagen 'achtergronden bij betrokkenheid en welbevinden' staat beschreven wat 

betrokkenheid en welbevinden precies zijn en hoe je het kunt observeren. Ook worden de 

drie opvoedingsprincipes toegelicht waarmee u de betrokkenheid en het welbevinden van je 

kind kunt verbeteren: 

1. Laat zien dat jij je kind begrijpt: Je kind weet zich gezien. 

2. Geef je kind structuur. 

3. Help je kind bij het zelfstandig worden: gefaseerd loslaten. 

 

De bijlage 'kijkwijzer betrokkenheid' helpt je om zicht te krijgen op de situaties waarin het 

kind goed of minder betrokken is. Daardoor kun je eenvoudig bepalen waar je eventueel aan 

gaat werken met je kind.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://www.sxc.hu  
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03 MIJN KIND VERWERKT VERDRIET 

 

 

 

Algemeen 

 

 

Bij het verwerken van verdriet doet het er niet toe of hier sprake is van een gemis of een 

verlies. Als je kind een gemis voor het eerst ervaart, is er naar de beleving van je kind sprake 

van een verlies. 

 

Voorbeeld: Een gezin bestaat ook uit een autistisch kind. De ouders krijgen externe 

begeleiding. Dat neemt hen zoveel in beslag dat de andere kinderen daaronder lijden. De 

ouders worden zich dat langzamerhand steeds meer bewust. Ze voeren daarover een gesprek 

met de andere kinderen. Die worden zich hun gemis bewust. Dat is voor hen een 

verlieservaring waarover ze rouwen. 

 

 

 

Aanpak 

 

 

De basis van het ondersteunen bij rouwverwerking is: Een goede communicatie met je kind. 

Daarover kun je lezen in de bijlagen: Gezien worden, V.A.T., en Praten over gevoelens.                      

Hieronder wordt slechts het specifieke van de rouwverwerking toegevoegd. 

 

Ook al is je kind nog maar kind, hij heeft in wezen zelf de taak om dit verdriet te verwerken. 

Je kunt het verdriet van je kind niet afnemen of verzachten. Dus bagatelliseren is geen optie.  

Voorbeeld: 

Niet: “Het valt wel mee. Het gaat wel weer over! Droog je tranen maar!” 

Wel: “Wat een verdriet hè! Ik kom even bij je zitten. Goed?” 

 

Dus je kind moet zelf de kracht zoeken om het verdriet te ervaren en 

daarna te stoppen met rouwen. Van jou als ouder wordt verwacht dat je je 

kind hierin ondersteunt.  

Naar aanleiding hiervan kun je jezelf de vraag stellen: “Kan ik het verdriet 

van mijn kind hebben?” (Zie doelstelling 01: Toelichting) 

 

Je kind moet de volgende stappen doorlopen om het verdriet goed te 

kunnen verwerken (taak rouwverwerking). Bij iedere stap vind je 

suggesties voor ondersteuning. 

1. Je kind aanvaardt het verlies. 

2. Je kind past zijn leven aan, nl. zonder datgene wat verloren is. 

3. Je kind pakt de draad van het leven weer op.  

 

Zie de stappen niet als een strak “stappenplan”. Dit zijn onderscheiden aspecten van de 

rouwverwerking. Iedereen gaat op zijn eigen manier met rouw om. (Het ene kind zal meer 

afleiding zoeken, het andere kind zal zich meer terugtrekken en een derde zal veel willen 

praten). Toch: De volgende aspecten komen altijd op een of andere manier terug. 
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1. Je kind aanvaardt het verlies 

Help je kind het verlies te benoemen: 

 Wat het erge is waarover hij verdriet heeft; 

 Welke gevoelens dat bij hem oproept (het verwerken van de pijn).  

 

Hierover is al geschreven onder doel 01 waar het ging over gesprekjes met je kind over zijn 

welbevinden.  

 Dit bestaat niet uit één gesprek. Steeds weer komt er een beetje boven. Het is voor 

degene die verdriet heeft ook niet te doen alles in een keer ten volle te beseffen. Houd 

je kind voortdurend in de gaten. Gaat het wel goed met hem?  

 

 Help je kind benoemen wat het erge is waardoor hij verdriet heeft.  

Een  kind wil ook heel concrete dingen weten. Vragen van kinderen over bijvoorbeeld 

een sterfgeval kunnen voor ons als volwassene pijnlijk zijn en moeilijk te 

beantwoorden. Als je daar geen reëel en kinderlijk antwoord op geeft, gaan kinderen 

zelf fantaseren. Zo kunnen er bij hen soms heel onwerkelijke en soms heel enge 

beelden ontstaan die wij ons niet kunnen voorstellen (zoals ze ook een eigen 

fantasiebeeld maken over bijvoorbeeld “de hemel”). Dus beantwoord hun vragen heel 

concreet en op een bevattelijke manier. Let erop of je antwoord de kinderen 

bevredigt. Als dat moment bereikt is, hoef je niet verder te gaan. Kinderen zitten niet 

altijd te wachten op een volledig volwassen antwoord. Ze kunnen dat soms niet 

bevatten. Als ze wat nieuws willen weten, merk je het vanzelf wel. Laat daarom 

voortdurend merken dat hun vragen welkom zijn. 

Let ook op het spel zelf. Ook via spel verwerken ze hun 

emoties. Voorbeeld: Na een ziekenhuisbezoek spelen kinderen 

spontaan het ziekenhuis na.  

Door een prentenboek over verliessituaties en een 

verhalenboek kun je je kind ook helpen bij het verwerken van 

zijn gevoelens. Lees niet alleen simpelweg voor of laat niet 

zomaar je kind een boek lezen, maar praat er samen over. Zie 

ook de bijlage “interactief voorlezen”.  

Je kunt je kind er ook over laten tekenen. 

 

 Kinderen verwerken het verdriet op hun eigen manier, die soms anders is dan bij 

volwassenen. Ze zoeken al gauw hun vertrouwde activiteiten op en gaan daar volledig 

in op. Zie dat niet als ongepast. Dat is hun manier van verwerken. En trouwens: even 

later is het verdriet er weer.  

 

 Dwing het uiten van gevoelens niet af. (Dus niet: “Nou, als jij niets zegt, dan kan ik je 

ook niet helpen!”)  Iedereen die rouwt (ook je kind) bepaalt zelf wat hij wil of kan  

uiten. Wees beschikbaar en stimuleer wel. Aanvaard de manier waarop je kind 

reageert.  
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2. Je kind past zijn leven aan, nl. zonder datgene wat verloren is 

Je kind moet er zijn best voor doen om te leven met het verlies (bijvoorbeeld zonder oma of 

met een zieke moeder). Je kind ervaart dat heel concreet en wil deze concrete ervaringen, 

die voor ons als volwassene ook moeilijk kunnen zijn, misschien wel graag benoemen. 

Het kan helpen het verleden, het heden en de toekomst concreet te benoemen.  

Ook dit kan weer in het spel terugkomen of hierover kan je je kind ook laten tekenen.  

 

 

3. Je kind pakt de draad van het leven weer op 

Na verloop van tijd pakt je kind de draad van het gewone leven weer op. Het leven hervat 

zich weer, maar wel in de nieuwe omstandigheden. Als dit naar de beleving van het kind 

daadwerkelijk zo is, dan is de periode van rouwverwerking voorbij. Beter is te stellen: min of 

meer voorbij, want de wond zal altijd blijven. Je kunt ook stellen: Het verdriet heeft een 

plekje gekregen in het gewone leven van het kind. Dus de grens wanneer het voorbij is, is 

niet te geven. 

Daarom: Enerzijds: Erover blijven praten is prima. Anderzijds: Erover blijven praten alsof het 

een nog onverwerkte emotie is, zorgt ervoor dat je kind nooit de gelegenheid krijgt echt 

afscheid te nemen van het verlies. 

 

Omgeving: 

Hieronder staat aangegeven welke kenmerken in het gezin belangrijk zijn om kinderen te 

ondersteunen bij het verwerken van verdriet. Je kunt dit doorlezen en voor jezelf een 

inschatting maken over de vraag hoe dat bij jou is. Zijn er zaken bij, die thuis niet zo spelen, 

dan kun je in de suggesties van doel 1 (toelichting) en doel 2 vinden hoe je hieraan kunt 

werken.  

 

  

Kenmerken in het gezin 

 

 

Is dat thuis het geval?  

 

1 

 

Open communicatie 

 

Je praat thuis over alles wat je bezig houdt.  Het is dus niet 

zo dat er dingen zijn waarover je niet praat. Als iemand wat 

zegt gaat een ander er serieus op in. 

 

 

 

2 

 

Beschikbaar zijn 

 

Je bent er gevoelig voor als je kind ergens mee zit. Als je 

iets opmerkt treed je in contact met je kind. Als dat nu even 

niet uitkomt, dan kom je er later uit jezelf op terug. 

 

 

 

3 

 

Gevoelens mogen geuit worden 

 

Je vertelt elkaar niet alleen wat je meemaakt, je vertelt 

elkaar ook hoe je dat vindt. Als een kind dit vertelt, dan ga 

je ook juist daar op in. Je vraagt er ook bewust naar. Als een 
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kind bij herhaling verdrietig is, dan is er ook ruimte voor.  

Je bent er ook gevoelig voor wanneer je kind erin blijft 

hangen, zodat je voorzichtig alternatieven gaat voorstellen. 

Daarbij let je er weer op hoe je kind daarop reageert in 

emotioneel opzicht. 

 

 

 

 

4 

 

 

Stabiliteit en continuïteit in het dagelijks leven 

 

Je gezin wordt gekenmerkt door hechte en stabiele 

relaties als vanzelfsprekendheid. Er is geen sprake van 

spanning. En als er meningsverschillen of conflicten 

zijn, dan kom je er altijd weer uit, zodat er weer een 

moment van ontspanning en toenadering is.  

 

 

 


