
Over angst en verdriet bij kinderen 
 

Angst beschermt je. 

Angst is een reflex, een automatische reactie op onveilige situaties (b.v. straat 

oversteken) of gedachten (b.v. “Zij gaat mij pesten.” of “Het lukt mij toch niet.”).  

Met gewone angst leer je om te gaan. Maar te veel angst brengt je in paniek. Je rent 

weg of je raakt verlamd. Je kunt niet meer zo goed denken, je weet niet meer zo goed 

wat je moet doen. Je kunt er ook heel verdrietig van worden. 

 

Een beetje verlangen naar b.v. een geliefd persoon is een goed gevoel.  

Maar te veel verlangen naar een persoon (b.v. naar je overleden vader), maakt je heel 

verdrietig. Dat is geen goed gevoel. Daar kun je behoorlijk wanhopig van worden. 

 

Angst en verdriet komen heel vaak voor bij kinderen. Het zijn heel sterke gevoelens 

die je leven moeilijk maken. Je gedrag en je prestaties op school worden hierdoor 

sterk negatief beïnvloed. Je vrienden en vriendinnen vinden het raar en je scores 

stellen niets meer voor. Het wordt ook steeds erger. 

Wat het nog erger maakt, is dat je er soms niets aan kunt doen. Het lukt je niet om je 

gevoelens en gedrag te veranderen. Dat is heel lastig. Dan heb je veel hulp van 

anderen nodig, zeker van je familie en van je leerkrachten. 

 

Hoe kunnen zij je helpen? 
Ten eerste is het erg belangrijk dat zij accepteren dat je echt bang of verdrietig bent en 

dat je er niets aan kunt doen. 

Ten tweede is het erg belangrijk dat zij inzien dat je gedrag en schoolprestaties sterk 

negatief beïnvloed worden door die sterke gevoelens van angst of verdriet en dat je er 

niets aan kunt doen. Soms zien zij het niet, maar kinderen worden vaak overrompeld 

door gevoelens. 

De eerste manier om je te helpen is dus dat je ouders en leerkrachten je angst of 

verdriet accepteren en respecteren. 

Daarnaast kunnen zij je ook helpen je angst of verdriet te verminderen en je leren er 

beter mee om te gaan. Je krijgt er dan uiteindelijk minder last van en je kunt beter 

presteren. 

 

Hoe doen zij dat?  
Om te beginnen er over praten met je, op een lieve manier, wanneer jij dat wilt. Dan 

zullen zij je vragen: 

- Wat doe je? Wat voel je? 

- Waar komen die gevoelens vandaan? 

- Hoe realistisch of overdreven zijn zij? Zullen wij er over praten? 

- Wat heb je er aan? Wat wil je er aan doen?  

 

Wat je wilt is hoogstwaarschijnlijk minder angst voelen, minder verdrietig zijn en 

minder huilen. 

Dan is het goed als je leert beter te kijken naar je angst of verdriet als je voelt dat het 

er aankomt.  

- Je kunt het dan vragen waarom?  

- Is het nodig of is het sterk overdreven? 

- Hoe kan ik het dan laten stoppen of minder erg laten zijn? 

 



Je kunt je sterke gevoelens van angst en verdriet verminderen door: 
- Je te verzetten. Tegen jezelf zeggen dat je sterk en flink bent. 

- Te denken aan leuke dingen die je hebt gedaan of gaat doen. 

- Een mooi liedje voor je zelf te zingen. 

- Een praatje te maken met een vriend of vriendin. 

- Aan een lief familielid, vriend of vriendin te denken. 

- Je lichaam te ontspannen. 

- Afspraken te maken met je ouders en leerkracht over leuke dingen samendoen als 

het een beetje moeilijk wordt. 

- Afspraken te maken die je een veilig gevoel geven, bijvoorbeeld dat je altijd weet 

waar je moeder is als je vaak en veel naar haar verlangt. 

- Te oefenen beter om te gaan met situaties en gedachten waarmee je nu veel moeite 

hebt. 

 

Tenslotte is het nodig dat je thuis veel dingen samen met je ouders, broers en zussen 

doet, dat je kunt afspreken met vrienden en vriendinnen en dat je aan sport doet, 

muziek maakt of beluistert, gaat wandelen, etc. 
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