IN BEELD BLIJVEN IV
KINDERPSYCHOTHERAPEUTISCH CONTACT EN CONTINUITEIT

Ouders met mildheid omringen
zodat zij milde ouders kunnen blijven
Het psychotherapeutisch werken met ouders is makkelijker vast te houden dan het werken met
kinderen: Ouders zijn als volwassenen gewoon aan talige communicatie en zijn vaak vertrouwd met
telefonisch contact en online communiceren. Contact houden met ouders kan op drie manieren:
1. Je kan afspreken te bellen met een bepaalde frequentie om te horen hoe het gaat.
2. Je kan via mail of een korte telefoon een moment vastleggen voor een uitgebreider telefonisch of
videogesprek. Je kan daarbij helpen denken over een rustig moment waarop ze niet bereikbaar
hoeven zijn voor kinderen of werk, en of beide ouders samen het gesprek kunnen voeren, of dat
één van hen dit doet.
3. Wanneer ouders aangeven dat hulp momenteel niet echt nodig is, kan je je beperken tot één
gesprek waarin je benadrukt dat ouders steeds mogen aangeven wanneer vragen of bezorgdheden ontstaan.
Ouders staan omwille van de corona-crisis voor nieuwe uitdagingen en dragen zowel eigen zorgen als
spanningen van de kinderen. In het gesprek kan aandacht zijn voor hoe het gaat met de kinderen, met
de ouders en met het gezin als geheel.

1.

Hoe gaat het met de kinderen?

Ouders vertellen vaak allereerst over hoe het met de kinderen gaat: Hoe ervaren de kinderen het vele
thuis zijn? Vinden ze manieren om actief en constructief bezig te zijn, in een balans tussen zelfstandig
en samen dingen doen? Hoe verhouden de kinderen zich tot de school en het schoolwerk? Wat krijgen
ze zelfstandig georganiseerd en waar hebben ze hulp bij nodig? Houden ze contact met vrienden, en

hebben ze daar hulp bij nodig? Waar maken de kinderen zich zorgen over en hoe kunnen de ouders hen
daarin helpen? Wie missen ze? Maken ze zich zorgen over corona en het welzijn van hun familie?
In tweede instantie komt soms aan bod hoe dit anders of gelijklopend is met daarvoor. Ouders kunnen
dit moment van gedwongen terugplooien op zichzelf als gezin aangrijpen om terug en vooruit te blikken
op de ontwikkeling van en de relatie met hun kind.

Blijven denken over de binnenwereld van het kind
Kinderen die gespannen zijn, uiten dat zelden rechtstreeks. Sommige kinderen stellen
moeilijker gedrag, zijn sneller ontvlambaar of sluiten zich af. Het kan interessant zijn om
samen met de ouder naar dit gedrag te kijken vanuit de metaforen die daar al voor zijn
aangereikt in het therapeutisch werk: het potje dat overkookt als de metafoor voor
dysregulatie bij teveel opgebouwde spanning, het ‘window of tolerance’?
Het kan dat ouders door eigen zorgen tijdelijk minder ruimte vinden om rustig te blijven
denken over de binnenwereld van hun kind. Bij deze ouders is luisteren en erkenning

geven voor hun zorgen en lastige gevoelens vaak een eerste belangrijke stap om wat
denkruimte terug te vinden. Je gehoord voelen, maakt immers dat spanning kan dalen.
Eens die rust er is, kan er weer makkelijker nagedacht worden over wat het gedrag van
het kind vertelt..

2. Hoe gaat het met de ouders?
Ouders die in deze periode ‘veel balletjes in de lucht moeten houden’, verliezen zichzelf soms uit het
oog. Het kan helpen dat iemand vraagt naar hun bezorgdheden: Wat brengt corona bij hen teweeg?
Zijn ze bezorgd over iemands gezondheid (is iemand in het gezin of omgeving extra kwetsbaar)?
Of over financiën? Zijn zij aan het werk en hoe verloopt dat? Krijgen ze bij thuiswerk hun werk en zorg
voor de kinderen op elkaar afgestemd? Werkt iemand buitenshuis en leeft er de angst het gezin te
besmetten? Hoe verloopt in dat geval de afstemming met de partner die de grootste zorg voor de
kinderen draagt?
Durf actief te vragen naar heftige reacties bij de ouders: worden ze wel eens overvallen door angsten,
verdriet, negativiteit, boosheid, dysregulatie…? Zijn er momenten dat ze bezorgd zijn over hun eigen
psychisch evenwicht? Hierover kunnen spreken kan vaak al heel wat normaliseren en helpen dragen.

Eerst het eigen zuurstofmasker…
Vinden ouders – naast alle zorg voor de kinderen en voor hun werk – ook nog wat ruimte
om ook voor zichzelf te zorgen? Probeer in een gesprek de ouder te helpen denken over
‘zorg voor zichzelf’. Bevraag bijvoorbeeld wat energie kan brengen of kan doen
herstellen: gaat dat over kunnen sporten, de ruimte krijgen om een boek te lezen?
Vinden partners momenten van afstemming op elkaar?...
En wat kan er gedaan worden wanneer spanning toch even toeslaat? Is er dan wat eigen
ruimte mogelijk? Zijn er steunfiguren waar beroep op kan worden gedaan als het te veel
wordt, als ze zich slecht voelen of als conflicten oplopen?

3. Hoe gaat het met het gezin?
Vindt het gezin een nieuw evenwicht in de nieuwe situatie? Hoe is de sfeer in het gezin? Vindt het een
dag- en een weekstructuur? Vinden ze dat dit werkt of zijn er dingen die ze graag anders zouden zien?
Welke contacten en activiteiten vallen weg, en wat kan daarvoor in de plaats komen (denk aan pleegkinderen die tijdelijk hun biologische ouders niet mogen bezoeken)? Hoe omgaan met alle nieuwe informatie en verandering? Komt iets van de maatschappelijke angstsfeer het gezin binnen?

Quality time of ‘van de nood een deugd maken’
Sommige gezinnen genieten ook wel van het noodgedwongen vele samen zijn, van de
wereld die kleiner en overzichtelijker is dan voorheen. Voor sommige kinderen betekent
het wegvallen van de school ook het wegvallen van een stevige stress-factor.
Andere gezinnen worden overvraagd en zijn vooral bezig met wat er allemaal van hen
verwacht wordt. In gezinnen die veel spanning ervaren of waar ‘kinderen niet goed
luisteren’, kan onbedoeld een eenzijdige focus ontstaan op ‘zorgen dat iedereen zijn
taken doet en zich rustig bezig houdt’. Dan kan je met ouders meezoeken naar hoe ze

actief rust kunnen inbouwen, de lat voor zichzelf wat lager kunnen leggen en in een
fijne sfeer samen kunnen zijn. Wanneer kinderen kunnen ‘bijtanken’ van de ouderlijke
beschikbaarheid en warmte, kunnen ze vanuit die positieve ervaringen vaak ook weer
beter even alleen bezig zijn.

Zorg over de therapie van hun kind
Sommige ouders uiten hun bezorgdheid over de onderbreking van de kindertherapie, en de mogelijke

invloed daarvan op de ontwikkeling van het kind. Ze vragen zich af of hun kind de draad terug zal
kunnen opnemen, en of er niet toch iets verloren gaat door deze noodgedwongen onderbreking.
Bevraag even hoe het contact verloopt en wat het kind daaraan lijkt te hebben. Je kan hierover ook
communiceren met de betrokken kindertherapeut. Verder kan het meest geruststellende antwoord
daarop zijn dat we uiteraard niet alles kunnen inschatten, maar dat kinderen wel erg gevoelig zijn voor
hoe volwassenen hen proberen vast te houden in bijzondere tijden, en dat we volop inzetten op dat
vasthouden.
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