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Eindelijk is het er, je kind, en opeens 
moet er dan van alles en wil jij van 
alles. Maar wat? Elke baby is een 
‘kleine vreemdeling’, schreef een 
Britse dame in 1809 in haar dag-
boek, en zij verwachtte haar zesde! 
Elk kind is inderdaad een gloednieuw 
mensje en hoe pak jij nu dit mensje 
aan? Voeden natuurlijk en hopen dat 
het goed zuigt en niet spuugt. 

Knuffelen en verschonen, ja, en 
iedereen verwacht dat je precies 
weet hoe dat moet. 

Alleen jij weet het niet
De kleine vreemdeling rekent 
onvoorwaardelijk op je en protes-
teert zodra ook maar íets niet naar 
zijn zin is. Jij moet gewoon snappen 
waarom hij huilt. Dat verwacht het 

kind en eigenlijk iedereen. 
Duizenden deskundigen weten pre-
cies wat een baby nodig heeft. Alle 
andere moeders weten het ook, 
denk je. Alléén jij niet. 

Drie jaar later is het een kleuter 
met alles erop en eraan – of juist 
niet. Die kleuter praat en loopt – of 
juist niet. En kleuters weten heel 

Wanneer je als ouder wordt geconfronteerd met ontwikkelingsproblemen van je kind, 

kan dit tot veel onzekerheid leiden. Daarom deze uitnodiging aan de Vroegwerker om 

eens in de schoenen van de ouder te gaan staan. 
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Hoe ervaart een ouder vroeghulp?
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precies wat ze wel en niet willen. 
Ook daar moet je tegen kunnen – 
zeker als jouw kind ‘iets heeft’ of 
juist ‘iets’ niet heeft: als het ‘een 
beperking’ heeft. Misschien kun je 
veel vragen aan je moeder. Of aan 
vriendinnen die jou weliswaar niet 
meewarig aankijken, maar die het 
ook niet allemaal weten. Hèb je die 
nog? Vrienden haken vaak af wan-
neer je kind ‘iets heeft’. ‘Te druk 

met eigen gezinnen’, zei de moeder 
die Margreth Hoek in het vorige 
nummer interviewde (p.18). Andere 
ouders begrijpen vaak niet waar-
over jij het hebt. Ze vinden je een 
zeur.

Deskundigen en hulpverleners 
Voordat een kind zeven is ontmoe-
ten ouder en kind al gauw zeven 
deskundigen: de kinderdeskundigen 
in kinder- en jeugdinstellingen. 

Op het consultatiebureau, sorry het 
CJG, vraagt de zuster, sorry ver-
pleegkundige: ‘Hoe gaat het?’ Als 
ze eventjes had opgekeken van het 
computerscherm zou ze het al 
weten: er is ‘iets’ met het kind en 
jij weet je geen raad. De jeugdarts 
verwijst je door omdat jouw kind 

‘zich niet goed ontwikkelt’. (Tussen 
haakjes: ‘moeder overbezorgd’). Je 
komt bij een kinderarts en in het 
ziekenhuis. Plus de preventiecursus 
– want met ‘vroeg erbij’ gaat thuis 
alles van een leien dakje. En dan 
zijn er de crècheleidsters en de 
leerkrachten van de basisschool. 
Geen zeven deskundigen dus, maar 
wel zeventien die weten hoe het 
moet. Zij wèl! 

Inderdaad hebben ze veel kennis in 
huis, maar vaak weten ze niet hoe 
het is om ouder te zijn en hoe mak-
kelijk je de weg kwijt raakt – zeker 
als er ‘iets is’ met je kind. De 
ouders van een meisje met hersen-
letsel na een verkeersongeluk zei-
den eens: ‘Met hulpverleners moet 
je veel geduld hebben’. Zij hadden 
geleerd dat hulpverleners denken: 
laat het gewoon aan ons over en 
loop ons vooral niet voor de voe-
ten! Verbaas je dus ook niet over 
hun ongeduld met jouw sores. Zij 
zijn er voor het kind - niet voor 
jou!  

Voorkom dat je 
kwetsbaar wordt
Het wurm in de wieg moet worden 
groot gebracht. Dát staat voorop; 

níet de vraag of jij daarvoor bent 
toegerust en of je kind voor het 
leven is toegerust. En er staat twin-
tig jaar voor, Dat is 20 x 52 x 7 x 24 
uur. Geen enkele ouder kan het dus 
in haar of zijn eentje; ook jij niet. 
Om van jouw kleine vreemdeling 
een oppassende burger te maken, 
zijn vanaf dag één hulpkrachten 
nodig. Oppassers en inspringers, 
praatpalen en meedenkers, luiste-
rende oren en helpende handen: 
zorg dat ze er zijn! Neem iemand 
mee naar het consultatiebureau. 
Zeker als er ‘iets is’ met het kind: 
ga liever niet alleen naar dokter of 
hulpverlener. 

Komen er veel hulpverleners over 
de vloer, maak dan van je kwets-
baarheid een kracht en benoem één 
van hen tot coördinator. Dat hoort 
er tegenwoordig bij. En vergeet 
niet: ook kwetsbare ouders zijn 
opdrachtgever bij alles wat hun 
kind betreft. 

auteursinformatie
Dr. Alice van der Pas, werkte 
30 jaar in de jeugd-GGZ als 
ouderbegeleider en gezinsthe-
rapeut. Daarna schreef zij 
onder andere ‘Naar een psy-
chologie van ouderschap’ en 
‘Opvoedproblemen nader 
verklaard’.

‘Ga niet alléén naar een dokter 
of hulpverlener’ 

Neem ouderbegeleiding serieus 
Kinderdeskundigen en ouderbegeleiders zijn verschillende disciplines die in de praktijk veelal overlappen. Ten onrechte, 
vindt Alice van der Pas. Ouderbegeleiding kun je er volgens haar niet zomaar naast doen. Het vraagt een andere 
insteek en een specifieke attitude. Ouderschap is iets wat het opvoeden overstijgt en dat begint als een baby geboren 
wordt, maar nooit eindigt. De praktijk wijst uit dat deskundigen bij een hulpvraag meer op het kind dan op de ouder(s) 
letten. Hierdoor gaan deze ouders zich onzeker en kwetsbaar voelen. Tegelijkertijd zijn zij vaak afhankelijk van de infor-
matie van deskundigen om weer op het goede spoor te geraken. 

Alice van der Pas is in 2003 gepromoveerd op een proefschrift over ouderbegeleiding: 'A serious case of neglect: the 
parental experience of child rearing’ en zij schreef het tiendelige Handboek Methodische Ouderbegeleiding dat is uitge-
geven bij SWP.
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