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Samen met je kind beter omgaan met emoties,  
impulsen en explosief gedrag

je staat in een boekhandel en je zoontje wordt plotseling vuurrood, begint 
te krijsen en alle boeken van de planken te gooien. de ruzie met je dochter 
over huiswerk draait steevast op een heuse veldslag uit. en de enorme 
scènes van je zoontje maken van het avondeten elke dag weer een groot 
drama in plaats van een gezellig samenzijn van het gezin...

een kind met overweldigende emoties kan ouders tot wanhoop drijven. 
omstanders beweren misschien dat het een fase is waar jullie samen 
doorheen moeten. of dat je kind gewoon meer discipline nodig heeft. 
emotionele uitbarstingen en woedeaanvallen kunnen er echter ook op 
wijzen dat je kind een structureler probleem heeft met het reguleren van 
zijn emoties.
 
in Opvoedwijzer Overweldigende emoties leggen pat harvey en jeanine 
penzo uit hoe explosief gedrag ontstaat en hoe je het kunt veranderen.  
op een heldere en zeer toegankelijke wijze laten zij zien hoe je kinderen 
kunt leren emoties op een effectieve manier te uiten en hoe je escalaties 
kunt voorkomen. 

de technieken, tips en strategieën zijn gebaseerd op Dialectische gedrags-
therapie, een bewezen effectieve methode om met overweldigende emoties 
om te gaan. de zeer praktische opzet maakt dit boek zeer goed bruikbaar 
voor ouders, leerkrachten en andere professionele opvoeders.

Gebruik dit boek als geen enkel ander boek heeft geholpen.
D. Tarner, ouder van 4 kinderen met overweldigende emoties

Opvoedwijzer Overweldigende emoties is het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen pat harvey, een doorgewinterde clinicus met 30 jaar 
ervaring, en jeanine penzo, sociaal werkster en moeder van een kind met 
emotionele uitbarstingen.
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Inleiding

Toen je dit boek pakte, vroeg je je toen af of jouw kind last heeft 
van overweldigende emoties? is dat jouw zoon die in de supermarkt 
schreeuwend op de vloer ligt omdat hij iets niet mag hebben? is dat 
jouw dochter die maar blijft huilen terwijl alle andere kinderen alleen 
maar plezier lijken te maken? Kijkt jouw zoon je razend van woedend 
aan omdat je hem iets verboden hebt te doen? Krijgt hij een woede-
aanval terwijl je hem alleen maar gevraagd hebt om zich klaar te maken 
voor bed? is huiswerk maken een nachtmerrie? Vind je het vreselijk om 
nee te zeggen tegen je kind?

Als je op een van deze vragen met ja hebt geantwoord, is dit boek 
voor jou bedoeld. Hoewel de beschreven gedragingen onderling ver-
schillen, wijzen ze er allemaal op dat het kind in een bepaalde mate 
last heeft van wat men wel emotionele ontregeling noemt. Een kind 
dat emotioneel ontregeld is, reageert heftig en onmiddellijk op situaties 
of omstandigheden waarop anderen misschien helemaal niet reageren, 
en heeft moeite om weer rustig te worden. Je zou kunnen zeggen dat 
zo’n kind in een paar seconden van 0 naar 100 gaat. Het voor jou zo 
overweldigende en verontrustende gedrag is de reactie van je kind op 
emoties die het niet weet te beheersen.

Marsha Linehan heeft de dialectische gedragstherapie (dgt) ontwik-
keld om mensen te helpen bij wie het onvermogen om hun emoties te 
beheersen een negatief effect heeft op het resulterende gedrag (1993a). 
Tot de doelen van dgt behoren onder andere 1) het aanleren van nieuw, 
effectiever gedrag dat gevaarlijk en problematisch gedrag moet ver-
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14 Opvoedwijzer Overweldigende emoties

vangen, en 2) het aanleren van een dialectische denkwijze om te leren 
aanvaarden dat verschillende, ogenschijnlijk tegenstrijdige standpunten 
toch waar kunnen zijn. Deze nieuwe vaardigheden, die we in dit boek 
zullen bespreken, helpen mensen met het managen van hun gedachten 
en gevoelens, en zorgen ervoor dat hun gedrag effectiever wordt.

in 2001 ben ik (Pat Harvey) begonnen met het aanleren van dgt-
vaardigheden aan de ouders van adolescenten en jongvolwassenen 
die in groepshuizen in Massachusetts woonden. Het was mijn bedoe-
ling om de klinische behandeling van deze kinderen te ondersteunen 
door hun ouders de dgt-vaardigheden aan te leren die hun kinderen 
aangeboden kregen. Daar ontmoette ik mijn coauteur, Jeanine. Haar 
kind had last van emotionele ontregeling en ze vertelde dat ze als ouder 
ook veel aan deze vaardigheden had. Terwijl ik Jeanine de vaardigheden 
aanleerde, leerde ze mij om me open te stellen voor de verhalen van 
ouders wier leven werd gedomineerd door de intense emotionaliteit 
van hun kinderen. Zo maakte ik kennis met de overweldigende emoties 
die ouders ervaren als hun kinderen lijden aan emotionele ontregeling 
– emoties die door anderen vaak worden genegeerd of van tafel worden 
geveegd. De ouders leerden niet alleen vaardigheden waarmee ze hun 
kinderen konden helpen, maar tegelijk werd duidelijk dat deze vaardig-
heden hen ook hielpen om met allerlei aspecten van hun eigen proble-
matische leven om te gaan.

Ouders van kinderen wier gedrag vaak onbeheersbaar wordt, vertel-
len me dat ze het moeilijk vinden om goede en effectieve begeleiding te 
vinden. iedereen lijkt wel adviezen te hebben, maar die zijn vaak nogal 
tegenstrijdig. Ouders krijgen te horen: ‘Maak je maar geen zorgen, het 
is slechts een fase’, of: ‘Wees niet zo streng voor je kind’, of juist het 
omgekeerde: ‘Je kind heeft meer discipline nodig’. Ouders die op zoek 
zijn naar een oplossing en praktische adviezen blijven zo in verwarring  
achter. Ze zijn vaak woedend, verdrietig en voelen zich soms schuldig, en 
vertellen bovendien dat familieleden, leerkrachten en sommige mede- 
werkers uit de geestelijke gezondheidszorg hen de schuld geven van het 
gedrag van hun kind. ik hoop dat dit boek de gevoelens die jullie niet 
met anderen kunnen delen recht doet en duidelijk maakt dat jullie niet 
alleen staan.



Dit boek gaat niet over schuld of fout gedrag. Het gaat over leren, ver-
andering en hoop. Het moedigt je aan om in te zien dat jij en je kind 
kunnen leren om het anders aan te pakken. Dat zal niet gemakkelijk zijn 
en geduld en doorzettingsvermogen vereisen. Aan de hand van nieuwe 
inzichten, kennis, strategieën en technieken kan ineffectief en onaange-
past gedrag wel degelijk vervangen worden door nieuw, effectiever en 
beter aangepast gedrag. De geautomatiseerde en problematische ge-
dragspatronen die jij en je kind in de loop der tijd hebben ontwikkeld, 
kunnen wel degelijk vervangen worden door rustigere en positievere 
interacties.

Opvoedwijzer Overweldigende emoties is geschreven als reactie op 
al die ouders met wie ik werk en die zeggen: ‘ik wou dat ik deze vaar-
digheden had geleerd toen mijn kind nog een stuk jonger was.’ in de 
loop der tijd ben ik gaan inzien dat de vaardigheden en adviezen in dit 
boek altijd van pas komen, ongeacht de leeftijd van het kind. Veel van 
de vragen van ouders met kinderen van diverse leeftijden worden in de 
volgende hoofdstukken beantwoord. Dankzij deze vaardigheden zullen 
ouders bovendien inzien dat ze hun kind daadwerkelijk kunnen helpen, 
en ze zijn ook effectief als een kind niet formeel deelneemt aan dgt of 
een andere behandeling. Ze kunnen ook nuttig zijn voor leerkrachten en 
anderen die met kinderen en ouders werken. Vanaf het moment dat ik 
anderen dgt-vaardigheden begon aan te leren, vertellen ouders me dat 
de vaardigheden hen helpen om kinderen met ogenschijnlijk oncontro-
leerbaar gedrag te begrijpen, te accepteren en te kalmeren. Je zult baat 
hebben bij de beschreven vaardigheden, of je kind nu periodiek woede- 
aanvallen heeft, zich agressief gedraagt, zich op zichzelf terugtrekt of 
gediagnosticeerd is met een stemmingsstoornis.

Aan de hand van dit boek leer je de dialectiek van acceptatie en ver-
andering die volgens Linehan deel uitmaakt van de basisbeginselen van 
dgt (1993a). in de context van de opvoeding betekent dit dat jij (en je 
kind) je best doet (en hebt gedaan) én dat jullie beiden nieuwe vaardig-
heden aanleren om het nog beter te doen. Dit inzicht zal je helpen om 
je kind te accepteren zoals hij is en helpt hem tegelijkertijd om gedrags-
patronen te verbeteren die voor hem en jou een uitdaging vormen. Je 
leert niet alleen de basisprincipes (of stellingen) die aan dgt ten grond-
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16 Opvoedwijzer Overweldigende emoties

slag liggen en die je helpen om je kind meer te accepteren, maar je zult 
ook inzien dat je deze uitgangspunten kunt gebruiken om jezelf meer 
te accepteren en minder streng te oordelen over jezelf. uiteindelijk wil 
je misschien dat je het anders had aangepakt. Er zullen dagen komen 
waarop je de vaardigheden uit dit boek niet kunt toepassen of waarop 
je ze vergeet toe te passen. Op zulke momenten is het belangrijk dat jij, 
als ouder, niet negatief over jezelf oordeelt en jezelf niets verwijt. We 
moedigen je aan om jezelf en je gedrag te accepteren door tegen jezelf 
te zeggen: ‘ik heb mijn best gedaan. ik doe mijn best.’ Als je dit boek 
leest, probeer je je kind te helpen en streef je er ook naar om het zelf 
beter te doen. Er is moed en kracht voor nodig om effectiever op te voe-
den. Je mag best trots zijn op je verlangen om dat te realiseren.

Dankzij mijn klinische ervaring en de persoonlijke ervaringen van 
Jeanine weten we dat een kind met heftige emoties effect heeft op het 
hele gezin. ik weet dat huwelijken stuklopen vanwege onenigheid over 
de vraag of een kind meer discipline dan wel liefde nodig heeft. Gezon-
dere broertjes of zusjes hebben me duidelijk gemaakt dat ze zich on-
zichtbaar voelen en niet weten hoe ze hun eigen identiteit moeten ont-
wikkelen, los van het kind wiens gedrag het gezin zo sterk domineert. 
Ouders hebben me beschreven hoe het voelt om negatief beoordeeld 
te worden door vrienden, familie en vreemden, die allemaal schijnen te 
denken dat ze het beter weten. Dit boek laat je zien hoe je op anderen 
kunt reageren en hoe je kunt omgaan met je eigen gevoelens ten aan-
zien van wat er met jouw kind en je gezin gebeurt.

Dit boek is het resultaat van een samenwerking tussen Jeanine en  
mij. Het is een combinatie van mijn klinische ideeën over wat ouders 
van kinderen met intense emoties kan helpen en de inzichten van 
Jeanine over de achtbaan van emoties en gedragingen waarin de ouders 
van deze kinderen terechtkomen. Samen hebben we de ups en downs 
van onze professionele en persoonlijke levens doorgemaakt, waarbij we 
deze vaardigheden hebben gebruikt om de problemen aan te pakken 
en ons gedrag effectiever te maken. Dankzij ons werk merken we elke 
keer weer hoe nuttig dgt is en nemen onze inzichten in de dilemma’s en 
behoeften van deze ouders en kinderen gestaag toe.

Deze vaardigheden vormen de ruggengraat van al mijn professio-



nele bezigheden. Deze vaardigheden hebben Jeanine geholpen om de 
opvoeding van haar kind met emotionele ontregeling effectiever te ma-
ken, terwijl ze ook nog kans zag om ruimte te scheppen voor haar eigen  
leven. Jeanine brengt haar dgt-vaardigheden inmiddels ook beroeps- 
matig in de praktijk in haar werk met veteranen en hun gezinnen, ter-
wijl ik zelf voortdurend ondervind dat ze mijn persoonlijke leven, mijn 
relaties met mijn eigen kinderen en mijn interacties met anderen ver-
beteren. Dankzij deze vaardigheden hebben Jeanine en ik een rijker en 
evenwichtiger leven. Door de toepassing van deze vaardigheden heb-
ben we geleerd om in te zien, te accepteren en te waarderen wat we 
hebben, terwijl we blijven proberen om ons leven nog beter te maken. 
We hopen dat de vaardigheden die we in dit boek beschrijven op jouw 
leven hetzelfde effect hebben.

Hoe moet je dit boek gebruiken?
Dit boek bestaat uit vier delen: het eerste deel (hoofdstuk 1 en 2) be-
schrijft de grondbeginselen en de achtergrond van de vaardigheden. 
Het tweede deel (hoofdstuk 3, 4 en 5) richt zich op emoties, hun ont-
wikkeling en specifieke, stapsgewijs opgebouwde vaardigheden die jij 
en je kind kunnen gebruiken om ontwrichtende en zorgwekkende emo-
ties tot bedaren te brengen. Het derde deel (hoofdstuk 6, 7, 8 en 9) 
gebruikt vergelijkbare vaardigheden om het aantal emotionele uitbars-
tingen te verkleinen en om je te leren omgaan met reeds geëscaleerd 
gedrag. Het laatste en vierde deel (hoofdstuk 10 en 11) gaat in op jouw 
emotionele behoeften en die van andere gezinsleden. Als je het eerste 
deel gelezen hebt, kun je de overige delen in volgorde lezen of de delen 
lezen die voor jou het meest relevant lijken. Als je overweldigd raakt 
door alle informatie, kun je hoofdstuk 11 lezen om te leren hoe je goed 
voor jezelf kunt zorgen. We hopen dat je in dit boek de praktische ad-
viezen en strategieën vindt waar je naar op zoek was.

Veel vaardigheden komen door het boek heen meermaals aan de 
orde. Herhaling ondersteunt het leerproces. Bij dgt leer je in de praktijk 
en daarom biedt dit boek allerlei oefeningen en opdrachten, voorbeel-
den en suggesties van het gebruik van de vaardigheden. Bij de kortere 
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18 Opvoedwijzer Overweldigende emoties

oefeningen en vragen kun je in het boek schrijven. Bij de langere zou 
je je antwoorden in een speciaal dgt-schrift kunnen schrijven dat je al-
tijd bij de hand houdt. Je kunt ze ook in een tekstbestand opnemen op 
de computer. Probeer verschillende dgt-vaardigheden uit en kijk welke 
voor jou het beste werken. Wees geduldig met jezelf en je kind. Ouders 
vertellen dat het een lange tijd vergt voor je deze vaardigheden begrijpt 
en consequent kunt toepassen. Dat hebben wij ook zo ervaren. ik kan 
je er echter van verzekeren dat als je deze vaardigheden blijft oefenen, 
je zult merken dat ze helpen. De ouders met wie ik heb gewerkt zeggen 
dat ze dankzij de dgt-vaardigheden effectievere ouders zijn geworden, 
dat de relatie met hun kind een positieve wending heeft gekregen en 
dat ze zelf positiever staan tegenover zichzelf, hun kind en hun leven.

Pat Harvey
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