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Bij de productie van dit boek is gebruikgemaakt van papier dat het keurmerk
van de Forest Stewardship Council (fsc) mag dragen. Bij dit papier is het zeker
dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op
welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval system worden opgeslagen
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Hoewel dit boek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden schrijver(s) noch
uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten
en/of onvolkomenheden in dit boek.

Woord vooraf

Als jonge kinderen boos zijn, zorgt dat vaak voor veel stress bij de volwassenen die voor hen zorgen. En dat is maar goed ook, want woede is
een teken dat er iets mis is in de wereld van een kind en dat er iets moet
gebeuren: de woede dient een doel.
Om goed te kunnen omgaan met die woede, of met degenen die de
woede ervaren, is inzicht nodig in een aantal belangrijke principes en
processen.

Hieronder volgen een aantal van de vragen en uitspraken van ouders en
professionele opvoeders, zoals medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten, die ons ertoe aanzetten dit boek te schrijven. Ze zullen de meeste hulpverleners bekend voorkomen.
– ‘Ik ben woedend op mijn kind zonder dat ik weet waarom.’
– ‘We hebben een boos kind in ons midden. Wat moeten we daarmee?’
– ‘Het lijkt wel alsof kinderen tegenwoordig veel bozer zijn dan vroeger.’
– ‘Hij heeft een woedeprobleem.’
– ‘Woede is toch verkeerd?’
– ‘Ik begrijp niet waarom ze boos is. Het is hier zo gezellig.’
– ‘Hoe maak ik ouders duidelijk dat hun geruzie weerslag heeft op hun
‘kind?’
– ‘Mijn kind is boos omdat ik weer ben gaan werken.’
– ‘Mijn kind vloekt en scheldt en het lukt me niet haar ermee te laten op‘houden.’
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– ‘Hier zijn geen boze kinderen.’
– ‘Mijn kind kan niet naar de peuterspeelzaal of crèche, want hij slaat an‘dere kinderen.’
– ‘Ik stuur een boos kind direct weg voor een time-out. Woede wordt hier
‘niet getolereerd.’
– ‘Ik ben bang dat mijn kinderen elkaar pijn zullen doen.’
– ‘Waarom moeten jongens toch altijd vechten?’
– ‘Ik verlies iedere keer weer mijn geduld bij mijn kinderen.’
– ‘Mijn kind van twee doet zijn babybroertje steeds pijn.’
– ‘We moeten iets doen om de andere kinderen te beschermen.’
– ‘Hoe kun je ouders tot het inzicht brengen dat zij iets anders moeten
‘doen?’
– ‘Mijn kind van twee heeft heftige driftbuien, het lijken wel vulkaanuit‘barstingen.’

We hopen dat zowel professionele opvoeders en hulpverleners als ouders en verzorgers in dit boek de informatie en vaardigheden vinden die
ze nodig hebben om kinderen beter te helpen bij het hanteren van boosheid en woede.
Door het hele boek wordt voor de leesbaarheid en met het oog op sekse-neutraliteit het woord ‘kind’ gebruikt voor kinderen van beide seksen
en wisselen we het gebruik van ‘hij’ en ‘zij’ af.
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1
Een goed begin is het halve werk
Het verband tussen woede en de ontwikkeling van
baby’s en jonge kinderen

Iedereen wordt geboren met een compleet scala aan emoties, die stuk
voor stuk een overlevingsfunctie hebben. Woede en boosheid zijn van
die emoties: emoties die ons beschermen en motiveren en die onmisbaar zijn om te kunnen overleven. Als onze omgeving die emoties van
ons afpakt door het feit dat we boos of woedend zijn af te keuren of onze
boosheid of woede voortdurend te onderdrukken, dan is ons welzijn en
ons voortbestaan in gevaar en hebben we mogelijk zelfs andermans
woede nodig om ons te redden.
Hoewel boosheid en woede zich voordoen op momenten van stress
en ongemak, en daardoor negatieve associaties oproepen, hangen deze
emoties niet alleen samen met narigheid, maar ook met de hoop te worden behoed voor narigheid. Woede en boosheid blijven echter emoties
die de meeste mensen niet licht opvatten en liever met mate gebruiken
in noodgevallen.
Een natuurlijke, spontane en authentieke uiting van woede bij zeer
jonge kinderen heeft iets moois. Zo’n vulkaanuitbarsting is voor hen een
belangrijke vorm van communicatie. Als we ons daarvan bewust zijn, en
begrijpen dat hun boosheid een manier is om aan te geven dat er iets mis
is, kunnen we daarop inspelen en beter voor hen zorgen. Het is onze
taak om boosheid en woede te behouden als vorm van communicatie en
te voorkomen dat deze emotie uitgroeit tot wangedrag tegenover anderen. De eerste jaren van een kind zijn de beste tijd om op dit gebied sturend op te treden.
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Al voor onze geboorte beïnvloedt onze omgeving ons en geeft die
vorm aan de manier waarop wij boosheid of woede aanwenden en uiten.
Het is inmiddels veelvuldig aangetoond dat de eerste dagen, weken en
maanden van het leven van een kind het moment bij uitstek zijn om de
basis te leggen voor zijn welzijn en mentaal, psychisch, sociaal en intellectueel functioneren (Karen, 1990a; Perry, 1997, 2008, 2009; Schore,
1994). Daarom gaat dit hoofdstuk niet uitsluitend over boosheid en woede, maar geeft het ook een overzicht van de vroege ontwikkeling van
kinderen en de invloed die hun ervaringen in die periode hebben op
hun latere leven.
De relatie van jonge kinderen met hun primaire verzorger is cruciaal
voor de ontwikkeling van zijn gevoel van welzijn en veiligheid in de wereld. Wanneer veiligheid en liefde worden geboden en wordt voldaan
aan lichamelijke behoeften, vermindert dat stress en angst. Dat vermindert niet alleen de noodzaak voor woede, maar legt ook de basis voor het
vertrouwen dat de wereld een goede plek is, wat mede bepalend is voor
de vecht- en vluchtreacties in het latere leven. Het is essentieel dat kinderen ten minste de eerste drie jaar van hun leven een veilige gehechtheidsrelatie opbouwen met hun primaire verzorger, in de meeste gevallen de moeder.
‘Gehechtheid’ of ‘hechting’ behelst meer dan bij iemand blijven of iemand goed kennen; het gaat om een duurzame band tussen een volwassene en een kind. Een band die een sterk gevoel van veiligheid en erbij
horen geeft, waardoor bij beiden vertrouwen, empathie en een intuïtief
gevoel van saamhorigheid ontstaat (Bowlby, 1973; Fonagy, 2001; Karen,
1990a; Steele e.a., 1999).
Als deze relatie op een gezonde manier tot stand komt, ontwikkelt een
kind vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Verder ontwikkelt het
brein zich in dat geval zodanig dat het geschikt wordt om sterke emoties
als woede en angst te reguleren. Volgens therapeut Mark Coen (2011)
helpt veilige gehechtheid ons om:
• Ons veilig, prettig en geborgen te voelen.
• Betekenisvolle relaties met anderen aan te gaan.
• Onze wereld te ontdekken.
• Om te gaan met spanningen.
• Emoties in balans te houden.
• Te herstellen van emotionele pijn.
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• Zin te geven aan ons leven.
• Positieve herinneringen aan en verwachtingen van relaties te hebben.
• Uitdagingen aan te gaan en verantwoorde risico’s te nemen.
Soms gebeuren er dingen die de vorming van een veilige ouder-kindrelatie of verzorger-kindrelatie verhinderen. Voorbeelden daarvan zijn:
• Lichamelijke verwaarlozing, emotionele of lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik.
• Langdurige of plotselinge scheiding van de primaire verzorger.
• Traumatische ervaringen, zoals ernstige ziekte of een ongeluk.
• Veelvuldige spanningen en angsten.
• Drugs- of alcoholmisbruik van de moeder tijdens de zwangerschap.
• Alcohol- of drugsverslaving van vader of moeder na de geboorte
waardoor een kind aandacht tekortkomt.
• Verandering van pleeggezin of steeds wisselende of ontoereikende
opvang.
• Emotionele verwaarlozing door isolement of sociale of hormonale
problemen van primaire verzorger.
• Gebrek aan prikkels vanuit de omgeving voor het kind.
• Gebrekkige gehechtheid van de moeder zelf, waardoor ze niet in staat
is zich aan haar kind te hechten.
Hulpverleners krijgen vaak te maken met kinderen die iets dergelijks is
overkomen. In zo’n geval moeten alle zeilen bijgezet om het gevoel van
veiligheid bij het kind te herstellen en vastigheid, geborgenheid en contact met de primaire verzorger te bieden.
Het is belangrijk dat ouders met kleine kinderen steun, zorg en hulp
aangeboden krijgen. In het verleden stonden jonge ouders er bijna nooit
alleen voor, en dat zou nu ook niet zo moeten zijn. Als we hen in de steek
laten, ondervinden we daar als gemeenschap de gevolgen van.

Symptomen van hechtingsstoornissen
Kinderen met een hechtingsstoornis vertonen allemaal dezelfde soort
persoonlijkheidskenmerken. We hebben de bevindingen van Foster Cline, auteur van Understanding and Treating the Severely Disturbed Child
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(1979), en Mark Coen (2011) met onze eigen denkbeelden samengevoegd tot een lijst van 25 veelvoorkomende waarschuwingssignalen, die
een teken zijn dat een kind professionele hulp nodig heeft omdat op jonge leeftijd niet is voldaan aan de behoefte aan liefde, veiligheid en gehechtheid:
• oppervlakkig gezien innemend, charmant en manipulatief
• gebrek aan oogcontact
• aanhankelijk tegenover iedere onbekende
• niet knuffelig naar zijn ouders
• destructief tegenover zichzelf, anderen en voorwerpen; vaak ongelukjes
• wreed tegen dieren
• in het wilde weg liegen (doorzichtige leugens)
• geen impulscontrole (vaak hyperactief)
• leerachterstand
• geen oorzaak-en-gevolgdenken
• gebrek aan geweten, schuldgevoel of spijt
• abnormaal eetpatroon
• gebrekkige relaties met leeftijdgenoten
• preoccupatie met vuur of bloed
• voortdurend onzinnige vragen stellen
• buitensporig veeleisend en aanhankelijk
• abnormaal spraakpatroon
• valse beschuldigingen van mishandeling of misbruik
• geen verantwoordelijkheid voor eigen gedrag nemen
• weigeren eenvoudige vragen te beantwoorden
• extreem opstandig en dwingend
• stelen
• extreme stemmingswisselingen
• seksueel uitdagend gedrag
• zindelijkheidsproblemen
Ook kinderen die een grote verandering in hun leven doormaken, zoals
een scheiding of het overlijden van een naast familielid, vertonen soms
een deel van of zelfs al deze symptomen. Wij adviseren professionele
hulp te zoeken als bij een kind sprake is van zeven of meer van deze
symptomen.
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Ondersteuning van de ouders
Sommige ouders hebben ondersteuning van hulpverleners nodig om
hun kind te kunnen helpen bij het ontwikkelen van een veilige gehechtheid. Veel ouders vertonen van nature, zonder begeleiding, het juiste gedrag. Maar ouders die zelf geen veilige gehechtheid hebben ervaren met
hun eigen ouders zullen hier meer moeite mee hebben en zullen bewuster met het ouderschap aan de gang moeten (Main, Kaplan en Cassidy,
1985; Makinen en Johnson, 2006). Deze ouders kunnen baat hebben bij
psychotherapie om te kijken naar hun gedrag en de gevolgen daarvan,
en vaardigheden op het gebied van intimiteit en vertrouwen te ontwikkelen.
Voorbeelden van dingen die je als ouder kunt doen om je kind te helpen:
• Op de emoties van je kind reageren door zachtjes te praten, het vast te
houden, te knuffelen, te aaien, te wiegen en zijn gezichtsuitdrukkingen en lichaamsbewegingen spiegelen, waardoor hij zich veilig voelt.
• Je kind aandachtig aankijken en oogcontact houden.
• Reageren op signalen waarmee je baby aangeeft dat zij zich tevreden
of juist onprettig voelt.
• Langdurig lichaamscontact houden.
• Bij oudere kinderen hun gevoelens benoemen en woorden koppelen
aan gevoelens.
• Laten merken dat je je kind kunt helpen als het van streek, boos of
angstig is totdat het geleidelijk leert zichzelf door dergelijke momenten heen te helpen.
• Gevoelens van blijdschap en opwinding van je kind spiegelen en er
samen van genieten, zodat je kind dat soort gevoelens volop kan ervaren.
Om op een dergelijke manier met een baby om te kunnen gaan, moeten
ouders zich verbonden voelen met hun kind en een hechte relatie opbouwen. Dat is ingewikkeld als:
• De moeder een postnatale depressie doormaakt.
• De ouders ernstige relatieproblemen hebben.
• De ouders in beslag worden genomen door omvangrijke en langdurige praktische problemen.
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• Een ouder gewelddadig is.
• De primaire ouder niet in staat is bewust met zijn kind bezig te zijn
vanwege een handicap of drugs- of alcoholverslaving.
Het is belangrijk dat hulpverleners hierop gebrand zijn en bijspringen
wanneer de gehechtheid wordt verstoord of zelfs helemaal niet tot stand
komt. In zijn eerste jaren leert een kind relaties met anderen aan te gaan,
en als in dit stadium geen gezonde, troost en geborgenheid biedende gehechtheid wordt opgebouwd, kan dat levenslang problemen met relaties
opleveren.
Hulpverleners kunnen van alles doen om ouders te ondersteunen in
de zorg voor hun baby, peuter en kleuter en kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van een sterke band tussen ouders en kinderen.

Voor de geboorte
Voor een goed verloop van de zwangerschap is het het beste als de moeder hoofdzakelijk door één professional begeleid wordt, zoals een verloskundige of gynaecoloog.
Tekenen van genegenheid van beide ouders – bijvoorbeeld tegen de
ongeboren baby praten en hem een koosnaampje geven – wijzen erop
dat ze al vroeg een band met hun kindje opbouwen. Toekomstige ouders
verdienen het om te genieten van de zwangerschap en zich te verheugen
op de komst van hun baby; dit zou niet overschaduwd moeten worden
door angst voor een mogelijke scheiding of problemen met hun kind. Je
kunt als ouders alvast een band met je ongeboren kind opbouwen door
een zwangerschapsboek bij te houden, foto’s van de echo van de baby
aan anderen te laten zien, op te letten op welke momenten van de dag het
ongeboren kind het meest actief is, te achterhalen op welke geluiden de
baby reageert, beweging bewust te voelen, de babykamer in te richten,
muziek te laten horen aan de baby in de buik en verschillende reacties
daarop te voelen, voor de baby te zingen en tegen hem te praten, te dromen over hoe je kind zal zijn en te oefenen met baby’s van vrienden of
familie. Mocht een van beide of beide ouders negatieve gevoelens over
de komst van het kind hebben, dan biedt de zwangerschap tijd om daaraan te werken: er is nog ruimte om een band met het kind op te bouwen
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en te voorkomen dat een ouder zich terugtrekt of afsluit voor haar kind,
zowel direct na de geboorte als later.
Professionals die de zwangerschap begeleiden – verloskundigen en
gynaecologen – kunnen risico-ouders eruit pikken en doorverwijzen
voor extra steun. Ook de intake van het consultatiebureau biedt hiervoor gelegenheid. Wat betreft zwangerschapscursussen zijn wij voorstander van cursussen waarbij ook vaders inhoudelijk worden betrokken en als volwaardige partners worden behandeld (Chapman,
McIntosh en Mitchell, 2000; Diemer, 1997; Halle e.a., 2008; Hanson e.a.,
2009; McElligott, 2001; Mitchell en Chapman, 2002). Verloskundigen en
gynaecologen geven advies over voedsel en gedrag dat een negatieve invloed op de ontwikkeling van het ongeboren kind heeft.
Het is belangrijk dat ouders ook hun familie betrekken bij de komst
van de baby, want daarmee wordt alvast de basis gelegd voor een netwerk dat steun kan bieden na de geboorte van het kind.

Babytijd
Vrouwen die net een kindje hebben
gekregen, zijn vaak diep onder de indruk van het nieuwe leven waar ze
verantwoordelijk voor zijn en onzeker
over hoe ze een goede ouder kunnen
worden. De eerste zes weken zijn ze
soms erg bang dat ze het niet goed
doen en gespannen als het niet lukt de
baby te laten stoppen met huilen.
Baby- of kindermoord vindt als het
voorkomt meestal plaats in de eerste
twee jaar na de geboorte (Sedlak en Broadhurst, 1996). Om een dergelijke wanhoopsdaad te voorkomen, is het belangrijk dat de omgeving en
hulpverleners alert zijn op signalen dat de ouders het niet aankunnen.
Borstvoeding geven is een geweldige kans om letterlijk gehecht te raken, en wij raden het alleen al aan voor het ontwikkelen van de onderlinge band, nog afgezien van alle andere voordelen die vaak worden genoemd. Jonge baby’s kunnen hun blik nog maar op korte afstand
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scherpstellen; precies de afstand tussen de ogen van de moeder en die
van de zogende baby. De meeste baby’s vinden het fijn naar hun moeder
te staren en in haar ogen te kijken – die vaak vol zijn van emoties (Ainsworth, Bell en Stayton, 1991; Perry, 1997; Schore, 1994).
Veel vasthouden en lichaamscontact zorgen voor een sterke band en
verzekeren een kind van verzorging en hulp zodra het daar behoefte aan
heeft. In sommige culturen in Zuidoost-Azië worden kinderen gedragen
totdat ze kunnen lopen, waardoor ze het kruipstadium overslaan. Het
gevolg hiervan is een sterk gevoel van voortdurende betrokkenheid bij
de familie – iets wat de westerse ideeën over onafhankelijkheid van kinderen en hun ouders in een heel ander daglicht plaatst. Als kinderen ziek
zijn, hebben ze vaak meer behoefte aan lichamelijk contact. Daarom zou
je als hulpverlener ouders van een ziek kind, naast de juiste medische
verzorging, kunnen adviseren hun kind voortdurend bij zich te houden.
Moedig ouders aan hun baby zo te dragen dat ze elkaar kunnen aankijken: door het zien van een reactie in de gezichtsuitdrukking van hun ouders en hun vertrouwde stem voelen baby’s zich veilig, begrepen en verbonden (Karen, 1998).
Wiegen en andere voorspelbare bewegingen werken kalmerend voor
een huilend kind en geven een gevoel van veiligheid – in een schommelstoel zitten is trouwens ook erg kalmerend voor gestreste ouders (Kitzinger, 2005). Verder is zingen voor de baby belangrijk, want dat kalmeert
zowel ouders als hun kind. De meeste culturen kennen wiegeliedjes die
van generatie op generatie worden doorgegeven. Ook voorlezen, met
name uit eenvoudige kinderboeken met herhalende, ritmische passages,
is een waardevolle manier om een band te vormen.
Baby’s en peuters hebben behoefte aan een klein aantal vaste verzorgers. Dat draagt bij aan hun gevoel van veiligheid en helpt hen zich te
hechten aan de een of twee personen die aan hun behoeften tegemoetkomen. Als ouders dit inzien, zal hun kind veel minder last hebben van
angst en het gevoel in de steek gelaten te worden, en nu en in de toekomst minder geneigd zijn tot dwingend gedrag.
Crèches, met hun een-op-veelrelaties, kunnen de gehechtheid die ouders bieden nooit vervangen, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat er
zo min mogelijk kinderen per leidster of leider zijn en dat dezelfde medewerker er constant is voor het kind. Dat is geruststellend en maakt het
mogelijk een band op te bouwen. Verder kunnen crèches en peuter-
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speelzalen de betrokkenheid van eventuele grootouders stimuleren door
middel van activiteiten, openheid en het bevorderen van het contact tussen verschillende generaties. Kinderen bouwen zo ook aan een veilige
primaire gehechtheid met andere volwassenen en vergroten daarmee
hun cirkel van mensen die ze kunnen vertrouwen (Ainsworth, 1991).
Hierdoor voelen kinderen zich ook veilig bij anderen als hun ouders er
niet zijn.
Zodra een kind kan zitten, beleeft het veel plezier aan eenvoudige
spelletjes. Daarvan, en van de humor, wildere activiteiten en opwinding
die vooral van vaders uitgaat, leert het spanning van zich af te zetten,
zich onderzoekend op te stellen, om te gaan met onverwachte gebeurtenissen en ook dat het leven niet gevaarlijk maar leuk is (Grossman e.a.,
2002). En als een kind meer zelf gaat meedoen, kunnen schoot- en vingerspelletjes gespeeld worden, zoals ‘Hop paardje, hop’ en ‘In de maneschijn’. Het badritueel is een geweldige gelegenheid voor ouders om met
de baby bezig te zijn, met water te spelen, te spatten en bellen te blazen.
Bovendien geeft dit baby’s het gevoel dat hun ouders plezier aan hen beleven en dat ze enige controle hebben over hun omgeving.
Het is nuttig als ouders empathische taal gebruiken en in wat ze zeggen vooruitblikken op wat komen gaat. Als een baby iets ouder wordt en
begint te beseffen dat ze een autonoom wezen is, zal ze laten merken dat
ze het niet prettig vindt als haar ouders uit zicht zijn. Ouders moeten leren zich te verplaatsen in hun kind, vooruit te blikken en hun kind van te
voren al gerust te stellen. Ze kunnen bij vertrek en terugkomst dezelfde
woorden gebruiken: ‘Ik ga nu even weg, maar ik kom zo weer terug. ...
Zie je wel, ik ben al weer terug.’ Ouders kunnen ook emoties in de stem,
toon of woorden van de baby benoemen: ‘Je was zeker bang toen mama
wegging.’
Kinderen van ouders die kalmerend gedrag vertonen, zoals wiegen,
aaien en vasthouden, zijn doorgaans minder angstig (Beebe en Lachmann, 2002). Angstige kinderen maken vaak gebruik van woede om
zichzelf te beschermen.
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Een- en tweejarigen
Naarmate baby’s peuters worden,
moet er een evenwicht worden gevonden tussen het bieden van veiligheid en zorg en de toenemende beweeglijkheid en avontuurlijkheid
van het kind. Sommige ouders hebben begeleiding nodig om de gehechtheidsrelatie in stand te houden,
maar hun kind óók de vrijheid te geven om onafhankelijker te worden.
Verder zullen ze meer grenzen moeten stellen om dwars gedrag, dat voortkomt uit de zich ontwikkelende
autonomie van hun kind, in de hand te houden (zie pagina 68-73 over
grenzen stellen). Hoewel een- en tweejarigen het prettig vinden om dingen samen te doen, vinden ze het ook fijn om alleen op ontdekking uit te
gaan.
De volgende activiteiten stimuleren de ouder-kindrelatie:
• Een boekje lezen.
• Bouwen met blokken.
• Tekenen met kleurkrijtjes.
• Kinderrijmpjes opzeggen.
• Vingerspelletjes doen of liedjes met gebaren zingen zoals ‘In de maneschijn’.
• Door de tuin lopen en kijken naar bloemen, vlinders of vogels.
• Kleine voorwerpen door een gat in het deksel van een plastic doos
stoppen, of voorwerpen zoals ballen of speelgoedautootjes van een
helling – bijvoorbeeld een dienblad of plank – af laten rollen of rijden.
• Samen met een bak met water spelen, of in bad.
• Het kind duwen of trekken op een driewieler of tractor.
• Naar het zwembad gaan.
• Het kind laten helpen met spullen dragen, in de tuin werken en activiteiten waarbij een beroep wordt gedaan op de grove motoriek.
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Kinderen met ouders die aandachtig met hen spelen, zijn later beter in
staat alleen te spelen.
Ikke, mij en mijnes
De beroemde ontwikkelingspsycholoog Erik Erikson schreef dat een
kind de eerste anderhalf tot twee jaar van zijn leven nodig heeft om te
beslissen of de wereld een plek is die je kunt vertrouwen (Erikson, 1963).
Met de zojuist besproken activiteiten kunnen professionele opvoeders
en ouders daar op een positieve manier aan bijdragen. Daarmee kan
voor een groot deel worden voorkomen dat kinderen opgroeien tot volwassenen die voortdurend behoefte hebben boos te worden en woede te
gebruiken om zichzelf te beschermen vanuit het idee dat de wereld niet
te vertrouwen is. De neiging om altijd meteen in de aanval te gaan, heeft
een nadelige uitwerking op veel vlakken in het leven: relaties, werk en
materieel welzijn. Erikson stelt dat mensen door een gevoel van veiligheid beter in staat zijn om een bepaalde mate van autonomie te bereiken
(Erikson, 1963). In de kinderopvang (kinderdagverblijven en peuterspeelzalen of voorscholen), op school en thuis moeten daarom grenzen,
routines en relaties aanwezig zijn die die veiligheid bieden.
Het is interessant om te kijken naar het bewegingspatroon van kinderen van rond de twee jaar in een nieuwe omgeving. Ze gaan eropuit om
de omgeving te ontdekken of ergens mee te spelen en keren dan weer terug naar de persoon waaraan ze gehecht zijn. Vervolgens gaan ze er weer
op uit om daarna weer terug te keren. Een veilige gehechtheid aan hun
verzorger helpt kinderen om eropuit te gaan in de wereld, als ze klein
zijn, maar ook later in het leven.
Kinderen beginnen ook te begrijpen dat sommige dingen van hen
zijn en andere dingen helaas niet. Het besef dat ze niet alles kunnen bepalen of hebben, kan heftige woede en intens verdriet oproepen. Juist in
deze fase vragen we vaak van kinderen om speelgoed met andere kinderen te delen, soms met een driftbui tot gevolg. Driftbuien zijn voor kinderen een fysieke uiting van het akelige besef dat de wereld niet om hen
draait (driftbuien komen verderop in het boek uitgebreider aan bod; zie
pagina 145). Het is belangrijk een veilige plek te hebben als dit traumatische inzicht door begint te dringen.
Omdat kinderen van twee er niet meer uitzien als een baby, verwach-
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ten ouders en verzorgers vaak meer rijpheid dan bij hun leeftijd past. Bedenk dat wat wij een driftbui noemen, vaak een uiting van angst en wanhoop is, die van ons vraagt dat we een kind troosten en kalmeren.
Anna moest met haar zoontje Sam van twee naar de dokter omdat hij
hard gevallen was. Ze liet merken dat ze begrip had voor zijn angst
door hem vast te houden en troostend toe te spreken, terwijl ze tegelijk aandacht besteedde aan een nieuwe ervaring: Sam mocht door de
stethoscoop van de dokter luisteren. Bij thuiskomst vertelde ze Sams
vader uitgebreid over dit deel van hun bezoekje aan de dokter.

De wereld is vol keuzemogelijkheden. Iedere dag van ons leven moeten
we allerlei keuzes maken. Beperkingen, regels en grenzen helpen ons
daarbij. Door een kind in deze leeftijdsfase beperkte keuzemogelijkheden te bieden, help je het zijn autonomie te ontwikkelen. Laat kinderen
kiezen uit een banaan of een appel, pap of een boterham, de rode of de
blauwe trui. Wees je ervan bewust dat het tot conflicten leidt als een
klein kind te veel keuzemogelijkheden heeft. (Zie het verhaal ‘Annemijn
kleedt zich aan’ op pagina 255.)
Soms is het nodig dat hulpverleners ouders leren genegenheid te tonen op een manier die aansluit bij de behoeften van hun kind, vooral als
het een hechtingsstoornis heeft. Signalen van een hechtingsstoornis zijn
tweeslachtigheid over de aanwezigheid van de ouders, vermijding van
afhankelijkheid en sterke uitingen van genegenheid en chaotisch, ongeorganiseerd gedrag (Ainsworth e.a., 1978, 1991; Karen, 1990b). Kinderen
moeten zelf belangrijke keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld over wanneer en aan wie ze genegenheid tonen. Het is niet goed een klein kind te
dwingen een familielid of iemand anders te kussen (zie het gedicht ‘Opa
prikt’ op pagina 267). Kinderen moeten al jong de gelegenheid krijgen
een eigen wil en grenzen te ontwikkelen en ze moeten leren omgaan met
een groeiend zelfbesef. Daarbij hebben ze behoefte aan veiligheid, liefde,
de mogelijkheid op een veilige manier dingen te onderzoeken en ontdekken, en positieve begrenzing.
Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling en fantasie van kinderen.
Kinderen ontwikkelen als ze een jaar of een, twee zijn het vermogen hun
fantasie te gebruiken en creatief te zijn. Ze beginnen symbolen te verwerken in hun spel: ze gebruiken een blok als telefoon, maken motorge-
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luiden bij het voortduwen van een speelgoedauto, of verven een vierkant
dat een huis voorstelt. Ouders kunnen hun kind helpen zich op taalgebied steeds verder te ontwikkelen, het is daarbij gemakkelijk voor een
kind als zijn ouders eerst eenvoudige zinnetjes gebruiken, vooral bij het
geven van opdrachten. ‘Zet het boek op de plank’ is beter dan ‘Zet het
boek op de plank en pak dan je autootjes en stop ze in de speelgoedkist.’
Verder is het goed als ouders in eenvoudige zinnetjes vertellen wat ze
aan het doen zijn: ‘Ik ga nu de was ophangen’; ‘Kom, we gaan de hond
voeren’. Tweejarigen vinden het prettig om betrokken te worden bij wat
de ouder doet, bijvoorbeeld door knijpers aan te geven voor het ophangen van de was en te helpen met het opruimen van de boodschappen.
De meeste ouders zijn zich bewust dat hun kind in deze fase heel veel
tijd en aandacht nodig heeft, maar er zijn ook ouders die zich daartegen
verzetten en uitwegen zoeken om minder met hun kind bezig te hoeven
zijn – iets waar hulpverleners en professionele opvoeders alert op moeten zijn.
De leeftijd van een, twee jaar biedt volop gelegenheid om de woordenschat en kennis van kinderen op te bouwen: ‘Geef je me twee knijpers?’; ‘Dat is een roze knijper. En kijk, daar is nog een roze knijper’;
‘Kom mee naar buiten, help me maar om de was binnen te halen.’ Naarmate kinderen beter leren praten, neemt de kans op frustratie af, omdat
ze beter duidelijk kunnen maken wat ze willen. Tweejarigen begrijpen
echter nog altijd veel meer dan ze kunnen zeggen, en het is belangrijk
dat volwassenen zich dat realiseren als ze in het bijzijn van een klein
kind ergens over praten.
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Toen Kim bijna twee jaar was, was ze gefascineerd door een bibliotheekboekje met een plaatje van een huilend kind erin. ‘Baba verdrietig,’ zei ze steeds weer als ze naar het plaatje keek. Terwijl ze dat zei,
deed ze de gezichtsuitdrukking van het kind in het boekje na.

De afgelopen tien jaar zijn hulpverleners zich bewuster geworden van de
schadelijke gevolgen van geweld voor het brein in ontwikkeling. Als een
jong kind verbaal of fysiek geweld ervaart, of voortdurend in een sfeer
van geweld en agressie leeft, kan dat gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling: het kan er een grotere neurale gevoeligheid en hyperreactiviteit (overgevoeligheid) aan overhouden (Fancourt, 2000; Perry,
1997). Hulpverleners van gezinnen waarin sprake is van huiselijk geweld
moeten de ouders op de hoogte stellen van dit gevaar voor de toekomst
van hun kind.
Tom en Anna waren in relatietherapie omdat ze vaak heftig ruzie
maakten en elkaar ook te lijf gingen. Hun therapeut zag dat ze veel
van hun kinderen hielden en liet een afbeelding in een boek zien van
scans van de hersenen van twee kinderen. Het ene kind was opgegroeid in een ‘normale’ thuissituatie. Het andere kind was opgegroeid
in een situatie waarin sprake was van huiselijk geweld. Er was een
groot verschil in hersenomvang en -ontwikkeling te zien. Tom en Anna zaten een tijdje naar de afbeelding te kijken. ‘Kun je dat voor ons
kopiëren?’ vroeg Tom. ‘Ik denk dat we dat op de deur van onze koelkast moeten hangen om ons voortdurend te confronteren met de gevolgen van ons gedrag.’

Omdat de autonomie en taalvaardigheden van een tweejarige nog in
ontwikkeling zijn, en omdat een kind van deze leeftijd allerlei volwassen
begrippen nog niet kent, is er in deze fase vaak sprake van conflicten.
Het is het beste als ouders de algehele controle over de situatie houden
zonder dictators te worden. Het geeft kinderen zekerheid als ze weten
dat volwassenen de situatie in de hand hebben. Over zekerheid gesproken: die ontbreekt bij veel ouders wel eens, veel ouders voelen zich onzeker omdat ze het gevoel hebben dat anderen hen in de gaten houden en
hen geen goede ouders vinden.
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‘Ik moest leren in gedachten op een goede manier tegen mezelf te
praten,’ zei Marleen. ‘Nu zeg ik tegen mezelf: “Ik doe wat mij het beste lijkt. Andere mensen hoeven niet dag in, dag uit voor mijn kind te
zorgen. Ik wel”.’

Veel ouders moeten hun ideeën over wat hun kind qua lichamelijke
coördinatie wel en niet kan, bijstellen. Maaltijden met tweejarigen zijn
vaak een bron van conflicten. Bedenk daarom het volgende:
• Kleine kinderen knoeien met eten en kunnen het nog niet altijd in
hun mond krijgen.
• Je kunt niet van kleine kinderen verwachten dat ze de hele maaltijd
op hun plek blijven zitten.
• Kleine kinderen kunnen niet stil zitten.
• Kleine kinderen willen vaak niet
eten omdat ze al allerlei tussendoortjes hebben gehad. Ze hebben behoefte aan meerdere kleine
maaltijden per dag.
• Kleine kinderen genieten soms
gewoon van het gevoel van autonomie dat niet meewerken geeft.
• Als ouders hun kind dwingen te
eten, lopen ze het risico op een
machtsstrijd die jaren kan duren.

Driejarigen
De kans op conflicten wordt bij de leeftijd van drie jaar in principe kleiner, omdat driejarigen beschikken over een zich uitbreidende woordenschat, zij zich bewust worden van bijvoorbeeld het begrip tijd en ze over
betere motorische vaardigheden beschikken. De dwarse ‘nee-fase’ is
meestal voorbij, de zindelijkheidstraining is afgerond of het einde komt
in zicht en slaapproblemen nemen meestal af. Kinderen van drie kennen
het verschil tussen jongetjes en meisjes en gaan vaak op zoek naar rolmodellen van dezelfde sekse die ze kunnen imiteren.
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Mabel was met haar zoontje op het consultatiebureau voor een routinecontrole. Jasper werd over een paar weken vier. ‘In deze fase moet
je hem goed in de gaten houden,’ kreeg ze te horen. ‘Je denkt dat hij
alle regels en afspraken nu wel kent, maar vierjarigen zoeken de
grenzen op.’
Mabel was juist blij dat het gedrag van Jasper in een rustiger vaarwater was gekomen en kon dit moeilijk geloven. Of misschien wilde
ze het niet geloven. Jasper wist nu, bijvoorbeeld, dat hij niet alleen de
straat op mocht.
Twee dagen later was Mabel eten aan het koken. Jasper was lekker in de achtertuin aan het spelen. Haar man Rob was gaan hardlopen. De telefoon ging. Het was een vriendin die een paar straten verderop woonde.
‘Weet je dat Rob aan het hardlopen is en dat Jasper een paar honderd meter achter hem aan rent? Hij heeft zijn gymschoenen aan, net
als zijn vader! Ik ga nu naar buiten om te proberen of ik hem te pakken kan krijgen.’

Vierjarigen
Ouders moeten rond de leeftijd van vier jaar voorbereid zijn op weer een
ontwikkelingsfase waarin conflicten en agressie een rol spelen. De kans
op conflicten neemt toe, vooral bij jongens, die op deze leeftijd een stoot
testosteron krijgen die hen aanzet tot activiteit en competitie. De sekseverschillen die kinderen op driejarige leeftijd ontdekken, komen nu
meer tot uiting doordat kinderen de ouder van hetzelfde geslacht in zowel positieve als minder positieve zin gaan nadoen.
Vierjarigen zitten vol ondernemingslust. Ze hebben grote behoefte
aan avontuur; ze willen bouwen, afbreken en weer opbouwen, fantaseren en creëren, doen alsof en op ontdekking uitgaan. Om dat te kunnen
doen, zoeken ze grenzen op die eerder zijn gesteld, waardoor het voor
ouders van tijd tot tijd aanvoelt alsof ze weer helemaal opnieuw moeten
beginnen met de grensbewaking. Kinderen zijn nu echter taalvaardiger
en daardoor in staat onderzoekende waarom-vragen te stellen. Dit is de
leeftijd van de ‘kleine ontdekker’, ‘professor’ of ‘wetenschapper’.
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Jack van vier riep: ‘Kom eens naar mij kijken. Ik doe iets heel gevaarlijks!’ Hij zat op het platte dak van het huis, waar hij op geklommen
was via de pruimenboom. Er volgden een paar huiveringwekkende
minuten waarin Jack voorzichtig naar beneden werd geloodst. Zijn
vader zei: ‘Tjonge, dat is ongelooflijk. Goed gedaan!’ Zijn moeder was
in paniek: ‘Dat mag je nooit meer doen, want het is hartstikke gevaarlijk.’

Mannen en vrouwen kunnen verschillend reageren op op ontdekking
uitgaan en avonturen beleven: moeders maken zich meestal eerder zorgen om de veiligheid van hun kind. Hoe ouders met dergelijke situaties
omgaan, bepaalt hoe kinderen later in hun leven zullen omgaan met
nieuwe situaties en uitdagingen. Als je boos wordt en je kind straft, druk
je het vermogen van je kind in de toekomst met dergelijke uitdagingen
om te gaan de kop in. Daar staat tegenover dat je wel oog moet houden
voor de veiligheid van je kind. In situaties zoals van Jack, zouden ouders
als volgt kunnen reageren:
Ik weet dat je graag klimt. Dat is leuk en spannend, maar dit was geen
goed idee, want je had je heel erg pijn kunnen doen als je was gevallen. Laten we naar het park gaan. Daar kun je op de klimrekken klimmen. En je mag ook best in de pruimenboom klimmen, maar je mag
niet op het dak.
Goed gedaan! Laten we nu ook zorgen dat je veilig weer beneden
komt. Zie je die tak onder je voet? Probeer maar eens of die je gewicht
kan dragen.

De vierjarigenfase wordt wel eens ‘de eerste puberteit’ genoemd (Miller,
1997). Kinderen van deze leeftijd lopen in allerlei opzichten tegen soortgelijke uitdagingen aan als later:
• Het onderzoeken van sekserollen (in deze fase de kleren van papa of
mama aantrekken) en het ontwikkelen van een besef van wie ze zijn.
• Initiatieven ontplooien en nieuwe uitdagingen aangaan.
• Meer opgaan in hun eigen spel.
• Leren omgaan met leeftijdgenoten.
• De grenzen die ouders stellen uitproberen, om te bewijzen dat ze
zichzelf kunnen redden.
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Als kinderen vier worden, staan ze vaak te popelen om naar de basisschool te gaan – een spannende en opwindende stap. Veel kinderen gaan
daarvoor al naar de crèche of peuterspeelzaal.
Rond deze leeftijd zijn kinderen steeds beter in staat tot denken en redeneren. Een vierjarige begrijpt dat papa of mama soms onaardig en
boos doet, maar toch dezelfde zorgzame en liefdevolle persoon blijft
waar hij van houdt en tegenop kijkt. Het valt echter niet altijd mee om te
accepteren dat papa en mama een relatie hebben waar je als kind zo nu
en dan buiten staat. Dat kan tot gevoelens van jaloezie leiden.
Het is voor kinderen soms ook moeilijk te verkroppen dat papa en
mama ook nog een leven buiten hen om hebben. Als ouders jaloezie in
zo’n geval beschouwen als angst – angst voor verlies – dan zijn driftbuien
van vierjarigen gemakkelijker te begrijpen en te hanteren. Hoe je als ouder je vierjarige helpt bij het omgaan met dergelijke situaties, heeft grote
invloed op de manier waarop je kind later in zijn leven met vergelijkbare
situaties om zal gaan.
Een vierjarig kind dat naar school werd gebracht, vroeg boos wat papa en mama die dag gingen doen. Toen haar moeder antwoordde: ‘O,
gewoon het huishouden en werken,’ ging ze vrolijk spelen.

Vierjarigen hebben moeite onderscheid te maken tussen feit en fantasie,
wat verklaart waarom ze vaak dol zijn op fantasierijke sprookjes. Verhalen met heksen, tovenaars, boze stiefmoeders en reuzen staan vaak symbool voor de wereld van het kind, waarin haar machtige en reusachtige
ouders magische krachten lijken te hebben en zomaar kunnen veranderen in een goede fee of vriendelijke koning.
Sarah was altijd dol op het verhaal van Roodkapje, maar toen ze te
horen kreeg dat haar moeder zwanger was, verstopte ze het boek op
de bovenste plank in haar slaapkamer en liet ze haar ouders beloven
het niet meer voor te lezen. Door voorzichtig vragen, kwamen haar
ouders erachter dat Sarah dacht dat haar moeder voor de geboorte
van de baby moest worden opengesneden, net als de wolf in Roodkapje.
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Jongens worden op de crèche en op school rond deze leeftijd vaak als
moeilijker ervaren dan meisjes. Ze spelen doorgaans wilder, gaan soms
zo heftig tekeer met speelgoed dat het stukgaat, doen wedstrijdjes, spelen soldaatje, zijn lawaaiiger, doen alsof ze superhelden zijn en overtreden de regels. Over jongens van bijna vier wordt op de crèche wel eens
verzucht: ‘Hij is klaar voor school,’ soms bedoeld als: ‘Was hij maar weg.’
Waarschijnlijk hebben jongens op deze leeftijd te maken met de op één
na grootste stoot testosteron die ze ooit zullen krijgen. Dit is een geweldige fase in een jongensleven en het is een uitdaging om die energie in
goede banen te leiden. In plaats van jongens in deze leeftijd af te remmen
en te beperken in hun spel, is het beter om te zorgen voor geschikte
speelmaterialen (zie pagina 35-39 voor meer over spelen). Moedig ze aan
– onder toezicht – te stoeien op gymmatten, en stel daarbij duidelijke,
eenvoudige regels in. Grijp verhalen over superhelden aan als een kans
om de woordenschat uit te breiden. Geniet van de herrie en zorg voor
buitenspeelmogelijkheden. Houd stevig vast aan grenzen en nodig mannen uit op school: laat ze uitleg geven over gereedschap, laat ze jongensboeken voorlezen of vertellen over hun werk als brandweerman.
Driftbuien kunnen op deze leeftijd allerlei oorzaken hebben:
• Verliezen bij wedstrijdjes of spelletjes.
• Angst over aanstaand vertrek uit de crèche of van de peuterspeelzaal.
• Behoefte zich lichamelijk sterk af te reageren door de hormonen (jongens).
• Weinig vrijheid krijgen voor het uiten van ‘jongensenergie’ (vaak
door vrouwen/moeders die geen oog hebben voor deze behoefte).
Het is tijd om
naar bed te gaan.
Waarom?

Omdat je moe bent.
Waarom?
Omdat je een drukke
dag hebt gehad.

Waarom?
Waarom?
Waarom? Waarom?
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• Angst voor verlies of afwijzing.
• Te klein gevonden worden om iets zelf te doen.
Het is belangrijk dat ouders hun kinderen leren over hun angsten te praten. Daarnaast is het belangrijk dat grenzen worden gehandhaafd –
vooral voor jongens. die vaak een sterke behoefte hebben aan orde en
veiligheid. (Voor hulpverleners is in dit verband hoofdstuk 9, over de
problemen die sommige opvoedingspatronen opleveren, erg nuttig).
Hoewel ouders en hun opvoedstijl een fundamentele rol spelen en
woedend gedrag kunnen oproepen bij een kind, gaan we eerst nog wat
dieper in op het kind zelf en hoe dat de wereld ervaart.

