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Het gaat om emoties, 

gevoelens en gedachten.  

Niet om gedrag! 
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Hoe emoties tot stand komen  

Het is de emotionele ontwikkeling, die het kind of de adolescent heeft doorgemaakt 

en de waarneming van zijn huidige sociale omgeving, die bepalend zijn voor wat en 

hoe hij voelt, denkt en zich gedraagt.  

Ontwikkeling is omgevingsafhankelijk. 

Ontwikkeling Herstellende Psychotherapie richt zich niet primair op het verminderen 

van de ernst van de symptomen, het erg ongecontroleerde uiting van emoties en 

gedachten, die het kind overkomen.  

De doelen, die Ontwikkeling Herstellende Psychotherapie kenmerken, zijn het 

verbeteren van de huidige sociale omgeving van het kind of de adolescent en het 

herstellen van zijn emotionele ontwikkeling.  
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Ongewenste ontwikkelingen  

Het beleven van erg onaangename stress door een baby of een zeer jong kind leidt 

tot het activeren van ‘nood’ stressverwerkende mechanismen en soms tot de 

ontwikkeling van specifieke neurobiologische structuren (netwerken van 

hersencellen). Deze neurobiologische structuren, die anders niet tot ontwikkeling 

zouden komen, helpen bij het omgaan met de erg onaangename stress, maar 

kunnen tevens problemen veroorzaken. Die worden later zichtbaar als niet te 

verwachten en niet adequaat gevoelens, gedachten en gedrag. Wat vroeger heeft 

geholpen, is later een bedreiging geworden. 

Ook de huidige sociale omgeving van het kind kan bij hem te stresserend 

overkomen, wat kan leiden tot emotionele uitbarstingen of crisissituaties.  

 

 

 
 

 

Ongewenste ontwikkelingen terugdraaien 

Verbeteringen tot stand brengen in de huidige sociale omgeving van het kind laat 

meestal snel positieve effecten zien (voorkomen van uitbarstingen of crisissituaties), 

maar het herstellen van de emotionele ontwikkeling vereist een jarenlange 

inspanning. Op het kind of de adolescent toegesneden therapeutische 

leer(veranderings)processen worden ingevoerd, bedoeld om niet adequate 

gevoelens, gedachten en gedrag steeds minder vaak te laten voorkomen en 

gezonde gevoelens, gedachten en gedrag juist meer. Heel bewust wordt een 

gezonde emotionele ontwikkeling (die ouders wenselijk vinden) tot stand gebracht. 

Ouders zijn vanaf het begin medebehandelaars.  
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Het gebruiken van “straffen en belonen” om het erg storende, ongecontroleerde en 

pijnlijke symptomatische gedrag van het kind te verminderen, is (onbedoeld) wreed 

en erg ongezond. Symptomen van een psychische (gezondheids)aandoening of 

stoornis overkomen het kind, zonder dat hij daar iets tegen kan doen en worden niet 

minder met “straffen en belonen”. Een reactieve, disciplinerende of intimiderende 

benadering verergert de gezondheid van het kind en die van zijn ouders. 

 

 

  

 

 

A. Opvang van het symptomatisch gedrag  

Het kind wordt niet afgerekend op de symptomen van zijn aandoening.  

Wanneer het kind niet adequaat of totaal ongewenst gedrag vertoont, wordt hij 

rustig, vriendelijk en met geduld opgevangen. Door hoe wij met het kind omgaan, 

dient hij te ervaren, dat hij bij ons veilig is, geliefd en gerespecteerd wordt, zeker ook 

wanneer hij (onbedoeld) heel vervelend doet.  

Het uitgangspunt is: het kind is niet zijn symptomatisch gedrag. De consequentie is, 

dat wij het kind niet afkeuren, afwijzen of negeren, omdat het afkeurenswaardig 

gedrag vertoont (dat zijn uitingen van symptomen die hij niet beheerst). Wij zorgen 

er dus voor, dat het kind, door hoe wij met hem omgaan, ervaart dat hij veilig is bij 

ons, onvoorwaardelijk geliefd en geaccepteerd wordt. Uiteraard is straffen hier niet 

op zijn plaats. Wie zouden wij straffen, het kind of zijn symptomen? 

 

 

Wat ons ziek maakt,  

is onze omgeving, onze waarneming daarvan  

en onze reactie daarop. 
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B. Bewust handelen 

Bewuster omgaan met het kind dat lijdt onder een psychische stoornis, houdt vaak in 

het breken met onze eigen vanzelfsprekendheden, gewoontes en improvisaties. 

Geïrriteerd, haastig reageren is vaak niet verstandig. Wij gaan dan onder de stress 

lijden. Beter is het om eerst te kalmeren en na te denken. Dat is vaak een moeizaam, 

maar ook boeiend zelfontdekkings- en ontwikkelingsproces. 

 

Wat ons helpt beter om te gaan met het kind  

1. Vang het kind op in alle rust, met aandacht, geduld en liefde.  

 Oprechte, onvoorwaardelijke vriendelijkheid en respect voor het kind 

verlagen angst, irritatie en stress. Zo laten wij het kind ook zien en voelen wat 

wij zelf van hem verlangen, wat wij zelf fijn vinden. 

 

2. Kijk en luister naar het kind.  

 Probeer te begrijpen wat het kind u vertelt. Probeer de dynamiek van de 

symptomen te begrijpen. Dat zijn twee verschillende dingen. 

 

3. Zie wat de aandoening het kind aandoet. 

 Laat empathie werken, ervaar medelijden.   

 

4. Sluit aan bij het kind wanneer u hem op weg helpt om aan uw wensen te 

voldoen. 

 Gebruik uw kennis en inzicht met betrekking tot het kind en zijn aandoening 

 om hem optimaal te benaderen. 
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C. Veranderingen naar herstel tot stand brengen.  

Het kind wordt liefdevol en adequaat geholpen ongezonde automatismen (hoe hij 

reageert op de stress van de omgeving) steeds minder vaak te vertonen en nieuwe, 

gezonde automatismen aan te leren en te blijven gebruiken. Voorwaarde hiervoor is, 

dat het kind of de adolescent permanent heel sterk voelt erg geliefd, gekoesterd, 

beschermd en gerespecteerd te worden. Er is dan absoluut geen reden meer om 

boos, angstig of teleurgesteld te zijn. 

 

1. Verbale of fysieke agressie, onbeschoft of gevaarlijk gedrag is onacceptabel. 

Dat leidt dan ook altijd tot acties om dat onmiddellijk te stoppen, ter 

bescherming van het kind en anderen. Bijvoorbeeld: wij stoppen met wat wij 

aan het te doen zijn, richten ons heel duidelijk op het kind, keuren  duidelijk af 

wat hij doet of zegt, spreken hem aan en vragen hem hier onmiddellijk mee 

op te houden. Wij gaan de confrontatie niet aan met het kind en wij gaan 

ook niet in discussie. 

Wat vervolgens gedaan kan worden hangt af van de situatie, het kind of de 

adolescent en zijn ouders, reden waarom dit met de behandelaar voorbereid 

dient te worden. 

 

2. Voorkomen van incidenten, conflicten en agressie door de situaties waarin 

zich dat vaak voordoet te verbeteren. 

 

3. Snel interveniëren. Op het moment dat bij het kind of de adolescent 

toenemende stress zichtbaar is, wordt hij gekalmeerd.  
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4. Wanneer incidenten ontstaan moeten die snel gestopt worden. De situatie is 

er niet meer, het kind wordt opgevangen en gekalmeerd of met rust gelaten. 

 

5. Na twee keer iets vragen en het is nog niet gebeurd, is het wenselijk dat het 

nu gaat gebeuren of dat wij het niet meer vragen. Het hoe en wat wordt 

door de ouders en de behandelaar voorbereid. Soms helpt het om het samen 

te doen, het zelf te doen of er (voorlopig) mee te stoppen. Aan discussie en 

confrontatie doen ouders niet meer.  

 

6. Voordat het kind of de adolescent empathie zal laten zien, is hier een 

leerproces aan vooraf gegaan. Wij worden niet wanhopig of boos op het kind 

of de adolescent, maar wij laten hem wel voelen, op een gepaste manier en 

op het juiste moment, dat wij gekwetst, teleurgesteld of verdrietig zijn door 

wat er gebeurd is. Dat is tevens een sturingstrategie. Wij beschuldigen het kind 

ook niet van wat hem is overkomen. 

 

7. Waar in een stressvolle situatie niet over gesproken kan worden, daar wordt 

later wel over gepraat, bijvoorbeeld als wij rustig naast elkaar op de bank 

zitten, samen aan het knutselen zijn of bij het in slaap vallen. Daar wij 

veranderingsprocessen op gang willen brengen, vertellen wij in het kort wat 

wij vinden dat niet goed ging, vragen de mening van het kind daarover en 

verzoeken hem het niet meer te laten voorkomen. Daarbij helpen wij hem 

met goede raad, bijvoorbeeld over hoe hij zou kunnen omgaan met zijn 

stress. 

De insteek en aanpak kan anders zijn, afhankelijk van de vorderingen van de 

behandeling, de situatie, het kind en zijn ouders. 
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D. Drie goede adviezen, die wij permanent, vriendelijk en op allerlei manieren aan 

het kind en adolescent geven en zelf toepassen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child Support werkt vanuit twee concepten:  

 “Developmental and community based Mental Health”  

 “Developmental origins of non-communicable disease” 

 

1. Denk na. 2. Doe wat goed is. 3. Vraag je af: Heb ik daar goed over nagedacht? 

 

Curatief behandeling is een intensief, 

veel omvattend en langdurig leerproces.  

Gaan wij er slordig mee om, dan zijn de resultaten daar ook naar. 
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