
Opzet Inleiding (Algemene Informatieavond) 

 

Verwelkoming 

De verwelkoming gebeurt bij voorkeur door iemand van school. Doel is een korte introductie op de 

avond en de reden waarom de school het belangrijk vindt dit project te steunen.  

 

Inleiding 

In de inleiding situeren we de informatieavond. Deze avond is onderdeel van een project, ‘Kids @ 

Risk’. Met dit project willen we de kennis ‘aan de achterkant’ (dus vanuit de behandeling van jongeren 

bij wie de ontwikkeling is misgelopen) naar voor halen, ten dienste van preventie. We weten immers – 

en dat komt vandaag aan bod – dat heel wat jongeren met beginnende psychische problematiek, 

waaronder persoonlijkheidsproblemen, vaak te laat in de hulpverlening terecht komen. Vroege 

herkenning en interventie kunnen ervoor zorgen dat de mogelijke problemen vroeg in de kiem worden 

gesmoord.. Het doel van het Kids@risk project is tweevoudig: 1) we willen mensen die dicht bij deze 

jongeren staan, zoals ouders, leraren en Jeugdprofessionals, de kennis en instrumenten geven 

waarmee ze jongeren die een risico lopen op ontwikkeling van persoonlijkheidsproblematiek, sneller 

kunnen herkennen, zodat er ook sneller geschikte hulp kan op gang gebracht worden; 2) we willen 

een interventie ontwikkelen waarmee ouders hun kind kunnen helpen in een voor velen moeilijke 

ontwikkelingsfase. Deze interventie zal niet volstaan wanneer de problemen al echt ernstig zijn, al kan 

ze niettemin ook daar zinvol zijn. Ze is vooral bedoeld om ouders die het even niet goed meer weten 

(of die gewoon geïnteresseerd zijn), te ondersteunen. Ouders kunnen op basis van deze interventie 

beter inschatten of hun zorgen terecht zijn – of de ‘klachten’ toch eerder horen bij een heftige 

puberteit. En ze krijgen tools om hun kind te helpen op te groeien tot veerkrachtige personen.  

 

De interventie bestaat uit twee delen. De eerste, algemene informatieavond, is breed van opzet en 

bedoeld om informatie te geven. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: wat is een 

veerkrachtige persoon? Wat gebeurt er in de puberteit waardoor pubers het moeilijk hebben? Welke 

invloed kan dat hebben op de ontwikkeling van problemen? Wat kunnen ouders doen om hun kind 

daarbij te helpen en ondersteunen? Wat als er meer hulp nodig is? In deze algemene 

informatieavond ligt het accent vooral op het bieden van informatie. Deze avond wordt gevolgd door 

vier extra sessies, waarin een stuk dieper zal worden ingegaan op de belangrijkste thema’s. In deze 

sessies zullen er ook kleine oefeningen ingebouwd worden, zodat ouders echt kunnen oefenen met 

de vaardigheden die ze kunnen inzetten om hun kind te ondersteunen. Aan het eind van de avond 

zullen we daar meer informatie over geven. De hele avond duurt 2 uur, exclusief pauzes.  

 

Achtergrond 

 

Doel: we bespreken de achtergrond van dit initiatief, namelijk het feit dat heel wat psychische 

problemen zich beginnen te ontwikkelen in de loop van de puberteit, en dat de puberteit daarom een 



belangrijke periode is om te voorkomen dat problemen verergeren. Daartoe zijn vroege herkenning / 

signalering en interventie van groot belang.  

 

Slide 4: Grafiek 

Deze grafiek toont de last die mensen gedurende hun leven ondervinden van psychische problemen. 

Meer specifiek gaat het om het aantal jaren dat iemand moet leven met een beperking in 

levenskwaliteit als gevolg van een ziekte of aandoening (Disability Adjusted Life Years). Wat meteen 

opvalt, is dat er één grote piek is, voor meisjes iets eerder dan voor jongens, die begint tussen 10 en 

15 jaar en loopt tot aan het begin van de jongvolwassenheid. Dit betekent twee zaken: 1) er ontstaan 

veel psychische problemen vanaf het begin van de puberteit; 2) de impact van heel wat van deze 

psychische problemen is erg langdurig. Uiteindelijk zal ongeveer 1 op 4 tot 1 op 5 mensen in zijn of 

haar leven lijden aan een psychische stoornis. De helft daarvan heeft zich ontwikkeld voor het 14e 

levensjaar, 75% voor het 23e levensjaar. Bovendien is de impact van veel van deze aandoeningen 

langdurig. 

De puberteit is dus een belangrijke ontwikkelingsfase voor de ontwikkeling van psychische 

stoornissen. Het is de fase waarin een kwetsbaarheid – die te maken kan hebben met biologische 

factoren, zoals genetische belasting, en/of met psychologische factoren – vaak echt tot uiting komt. 

Men zegt ook soms dat waar de geboorte de biologische drempel is waarover lichamelijk kwetsbare 

kinderen, struikelen, de puberteit de drempel is waarover psychisch kwetsbare jongeren kunnen 

struikelen. Waarom dat is, zullen we zo meteen bespreken.  

 

Slide 5: Laattijdig hulp zoeken is een probleem 

TRAILS study in Nederland: deze studie toont aan dat 29% van de Nederlandse ouders aan geeft dat 

hun kind eigenlijk psychische hulp nodig heeft. Maar van deze jongeren die hup nodig hebben, krijgt 

slechts 29% ook effectief hulp. De kans om hulp te krijgen is het grootst wanneer de jongere ernstige 

klachten heeft, zoals een psychose. Als de klachten minder duidelijk zijn, dan wordt vaak te lang 

gewacht met het zoeken naar gepaste hulp. Gemiddeld wachten mensen acht jaar na het ontstaan 

van hun klachten voor ze effectief hulp zoeken.  

 

Slide 6-7: Belang van vroege signalering & doelstellingen Kids@risk 

Als iets ernstig is, dan komt er vaak wel hulp, maar als een probleem nog niet zo ernstig is, dan wordt 

er vaak lang gewacht. Terwijl we vaak weten dat problemen veel makkelijker aan te pakken zijn, 

wanneer ze nog niet zo ernstig zijn. Denk bijvoorbeeld aan de geneeskunde. Als je een melanoom 

(huidvlek) vroeg opspoort, dan is de prognose erg gunstig en is de ingreep ook beperkt. Of als je 

diabetes (suikerziekte) in een vroeg stadium ontdekt, dan kunnen de negatieve gevolgen voorkomen 

worden door goede opvolging. Heel wat ziektes zijn veel beter en eenvoudiger te behandelen, 

wanneer ze vroeger gesignaleerd worden. Interventies kunnen dan voorkomen dat de problemen 

erger worden en daarmee de prognose ook ongunstiger. Het doel van Kids&risk is daarom 

tweevoudig: 1) Helpen voorkomen dat psychische problemen zich ontwikkelen door ouders informatie 

te geven hoe ze de veerkracht van hun kind in deze kritieke ontwikkelingsfase kunnen versterken; 2) 



bevorderen van snelle signalering zodat problemen tijdig worden onderkend en naar een geschikte 

behandeling worden verwezen.  

 

Slide 8-10: Veerkracht versterken 

Psychische klachten die zich beginnen te manifesteren in de puberteit, zijn vaak signalen. Signalen 

dat de draagkracht van de jongere in deze ontwikkelingsfase wordt overschreden. Dit heeft vaak te 

maken met enerzijds de veerkracht die iemand heeft en anderzijds de draaglast die iemand moet 

verwerken. In de puberteit wordt de draaglast vaak verhoogd door alle gebeurtenissen en 

veranderingen, terwijl de veerkracht vaak verlaagd wordt. Hoe dat komt, wordt later vanavond 

toegelicht. Maar wat bepaalt nu of iemand veerkrachtig is of minder? En hoe kan je als ouder de 

veerkracht van je kind vergroten? Vergelijk het met je immuniteitssysteem: als dat niet goed werkt, 

dan zal je vatbaar zijn voor veel verschillende virussen en gemakkelijk ziek worden. Je kunt dan 

telkens wel herstellen van die ziekte, maar als je immuniteit niet verbetert, dan blijf je kwetsbaar. En 

dus zal je iets moeten doen om je immuniteit te verbeteren.  

 

Veerkracht en Persoonlijkheid 

 

Slide 11: Veerkracht en Persoonlijkheid 

Oefening: Vraag aan de deelnemers hoe zij mentale veerkracht zouden beschrijven? Over welke 

persoonskenmerken beschikt iemand die mentaal of psychisch veerkrachtig is?  

 

Bespreking: probeer de kenmerken zo te herformuleren dat ze te maken hebben met de volgende 

elementen: 1) Emoties: goed kunnen omgaan met je emoties (stress / spanning); 2) Eigenheid: stevig 

in je schoenen staan, goed weten wat jij wilt, waar jou grenzen liggen, wie jij bent; zelfvertrouwen 

hebben; 3) Volhardend zijn, jezelf kunnen sturen, niet impulsief opgeven of veranderen; 4) Relaties: 

steun kunnen zoeken en ervaren bij anderen.  

 

Slide 12: Persoonlijkheid en veerkracht 

Persoonlijkheid zegt iets over wie je bent, wat kenmerkend is voor jou. Persoonlijkheid betekent dat er 

terugkerende patronen zijn in hoe je jezelf en anderen ervaart, hoe je je gedraagt, wat je voelt. 

Persoonlijkheid heeft twee dimensies: 1) mate van veerkracht; 2) bepaalde stijl of kleur. Wat dat 

tweede betreft: mensen verschillen qua karakter. Je hebt eerder introverte, verlegen mensen, en 

eerder uitbundige, extraverte mensen. Je hebt mensen die veel piekeren en mensen die onbezorgd 

zijn en niet te veel stil staan bij de dingen; mensen die open staan voor allerlei nieuwe zaken, zoals 

nieuwe culturen, en mensen die eerder terugvallen op wat ze kennen. Dat zijn kenmerken die niet per 

se iets zeggen over gezondheid of ongezondheid. Veerkracht van een persoonlijkheid verwijst naar 

vier kenmerken:  

 



1) Emoties: hoe goed ben je in staat je emoties te reguleren, dit betekent dat je begrijpt wat je 

voelt, waarom je het voelt, dat je gevoelens kan verdragen, zonder erdoor overweldigd te 

worden en zonder je ervan af te sluiten, en dat je gevoelens kan uitdrukken.  

2) Eigenheid en eigenwaarde: hoe stevig sta je in je schoenen, dit betekent dat je weet wie je 

bent en wat je wilt, dat je rekening kan houden met de mening van anderen zonder erdoor 

beïnvloed te worden en dat je zelfvertrouwen hebt, zodat je tegen een stootje kan.  

3) Gedrag sturen: hoe goed ben je in staat jezelf en je eigen gedrag te sturen, dit betekent niet 

impulsief handelen zonder de gevolgen te overzien, maar je eigen impulsen kunnen hanteren 

en begrenzen en jezelf in de hand kunnen houden.  

4) Relaties: hoe goed kan je steunende en betekenisvolle relaties aangaan, dat betekent dat je 

in staat bent om relaties aan te gaan, waarin je je veilig voelt en waaruit je steun kan halen.  

 

Slide 13-16: Veerkracht en pubers 

Het doel van deze oefening is om samen met ouders stil te staan bij wat er allemaal verandert in de 

puberteit en hoe dat pubers onder druk kan zetten. Je kunt daarbij gebruik maken van onderstaande 

informatie ter aanvulling. Het doel is dat ouders een beeld krijgen van alle uitdagingen waar pubers 

voor staan en hoe dit invloed heeft op hun veerkracht. In de slides nadien wordt dit dan verder 

uitgewerkt en toegelicht.  

 

Kan je je terughalen hoe het was om puber te zijn?  

• Je moet je plek in de klas zoeken en vinden, dat betekent dat je sociale vaardigheden moet 

hebben om je af te stemmen op anderen, rekening met hen te houden, te begrijpen hoe je 

moet reageren EN je mag jezelf niet helemaal inleveren, want dan word je te zeer beïnvloed 

en verlies je helemaal jezelf 

• Je moet je eigen identiteit vinden, los van wie je ouders zijn of wat zij vinden dat jij zou 

moeten worden, zonder door te schieten in je dan maar tegen alles af te zetten en niets meer 

van hen aan te nemen 

• Je moet je kunnen wapenen tegen beïnvloeding door leeftijdsgenoten en tegelijk wil je je door 

hen erkend en gewaardeerd voelen.  

• Je moet je kunnen concentreren gedurende 8 uren per dag, je aandacht richten op je 

huiswerk en taken, ook al word je hormonaal overweldigd door allerlei vlinders 

 

Kortom: de puberteit houdt nogal wat veranderingen en uitdagingen in en vraagt best veel veerkracht 

om je daardoor heen te spartelen. Als je die veerkracht niet hebt, dan heeft dat gevolgen voor je 

psychische welzijn. Je psychische immuniteit schiet dan tekort in de puberteit, waardoor er zich 

psychische problemen gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld:  

 

• Jongeren gaan onder invloed van leeftijdsgenoten drugs gebruiken 

• Een meisje van 13 laat seksueel over haar grens gaan door haar oudere vriend omdat ze 

geen nee durft te zeggen en bang is hem kwijt te raken 



• Een meisje begint excessief te lijnen omdat ze zo onzeker is over haar lichaam 

• Een jongen steelt om indruk te maken op zijn vrienden 

 

Puberteit vermindert draagkracht (slides 17-21) 

Het doel van dit stuk is om aan te tonen hoe de veerkracht van jongeren onder druk wordt gezet door 

alle veranderingen en uitdagingen in de puberteit.  

 

Slide 18-19: Veranderingen in het brein 

De laatste jaren is er steeds meer bekend geraakt over de veranderingen in het brein van jongeren. 

Waar we vroeger dachten dat de belangrijkste veranderingen in het brein na de kindertijd hun beslag 

hadden gekregen, is het steeds duidelijker geworden dat er in het bijzonder in de puberteit nog 

belangrijke veranderingen plaatsvinden, die doorlopen tot 23-25 jaar.  

 

1. Hersenen: groei en snoei (slide 18) 

De hersenmassa groeit aan. Bijzonder is dat het startpunt van die groei niet in elk gebied van de 

hersenen hetzelfde is en de groei ook niet in alle gebieden even lang doorgaat. Nu is het zo dat de 

primitievere hersengebieden, waaronder ook de emotionele hersenen behoren, het eerst in massa 

beginnen toe te nemen. De prefrontale cortex, het remsysteem van de hersenen, waarin taken zoals 

plannen, organiseren, overdenken, remmen van impulsen, plaatsvindt, begint pas later te groeien en 

die groei duurt ook langer. Kortom, de emotionele hersenen – het gaspedaal voor emoties- kennen 

een groeispurt, terwijl het rempedaal achterblijft. Na de groei komt de snoei. Dus eerst neemt de 

hersenmassa toe en dan wordt er geknipt in ongebruikte cellen en banen volgens het principe use it 

or loose it. Tijdens de periode waarin er vooral groei is geweest, maar nog geen snoei, functioneren 

de hersenen tijdelijk minder efficiënt: er zijn as het ware te veel bomen in het bos, waardoor de 

overdracht van signalen van het ene naar het andere gebied, vertraagd wordt. Dat heeft invloed op 

ingewikkeldere taken, waarin verschillende delen van de hersenen dienen samen te werken. 

Jongeren zullen bijvoorbeeld voor sommige taken, waarin ze inschattingen moeten doen (vb of het 

verstandig is om te zwemmen in een zee waarin haaien zwemmen), meer tijd nodig hebben dan 

volwassenen. Sommige taken zullen ze ook minder goed doen dan iets jongere kinderen, 

bijvoorbeeld het aflezen van gezichtsuitdrukkingen. Ze kunnen ook minder goed met hun verstand 

relativeren wat ze emotioneel voelen (omdat voelen en weten nog niet goed geïntegreerd zijn).  

 

2. Betere geleiding (slide 19) 

Enerzijds groeit de hersenmassa, dat is de grijze massa, anderzijds zullen de banen tussen de 

hersencellen beter geleiden. Die banen vormen de witte stof en over die witte stof is een substantie, 

myeline, die zorgt voor een snelle geleiding van signalen van de ene cel naar de andere. Dat proces 

vindt plaats gedurende de puberteit. Dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat de hersenen van een 

volwassene beter, sneller en efficiënter werken dan die van een kind. Maar dat proces vraagt tijd en 

sommige van de typische ‘symptomen’ van de puberteit, kunnen ten dele ook verklaard worden vanuit 

deze neurobiologische (hersen) ontwikkelingen.  



 

Slide 11: Gevolgen voor de puber (slide 20) 

Deze veranderingen in de hersenen hebben heel wat gevolgen voor de puber, gevolgen die ook 

herkenbaar zijn in de puber’symptomen’:  

 

• Pubers reageren extra snel en sterk (‘emotionele’ hersenen!) op sociale prikkels, bv een boze 

toon, verdrietig gezicht 

• Pubers kunnen minder goed deze gezichtsuitdrukkingen / toon etc juist interpreteren, vooral 

niet als het snel moet (het kost hen meer moeite) 

• Pubers kunnen minder goed gevaarsinschattingen maken, of ze ‘weten’ wel dat iets gevaarlijk 

is, maar ‘voelen’ het niet 

• Pubers ervaren vaak sneller stress/spanning, waardoor ze sneller prikkelbaar of geladen 

kunnen zijn 

• Pubers kunnen moeilijker plannen en organiseren 

• Pubers kunnen moeilijker de gevolgen van hun gedrag overzien 

 

Kortom: pubers leven meer in het moment: als iets hen emotioneel raakt, dan is het erg lastig om hun 

gedrag en impulsen goed te reguleren.  

 

Slide 21: Veranderingen in het lichaam 

Naast deze veranderingen in de hersenen, vinden er natuurlijk ook hormonale veranderingen plaats 

in het lichaam, waardoor het lichaam verandert, geslachtsrijp wordt. Hormonale veranderingen 

hebben ook invloed op de hersenen. Bij meisjes vinden ze iets vroeger plaats dan bij jongens. Deze 

hormonale veranderingen maken de puber tijdelijk ook gevoeliger. Ze reageren sneller en 

emotioneler. En verder moeten ze natuurlijk hun eigen lichaam, dat vaak zo beoordeeld wordt in de 

puberteit, leren accepteren.  

 

Slide 22: Ontwikkelingsopgaven 

Alle ontwikkelingen en veranderingen creëren nieuwe mogelijkheden, maar zorgen ook voor 

uitdagingen. Doordat je hersenen ontwikkelen, word je cognitief ook rijper. Je kan daardoor steeds 

complexere leerstof aan, omdat je beter in staat bent om abstract te denken. Abstract denken 

betekent dat je kan denken over dingen die niet concreet en tastbaar zijn. Bijvoorbeeld: hoe zou het 

zijn als ik in een ander gezin was opgegroeid? Of hoe zal ik later zijn? Wie wil ik worden? In de 

puberteit staan pubers voor een aantal opgaven:  

 

1) Leren aanvaarden en leren kennen van hun veranderd lichaam (seksualiteit) 

2) Ontwikkelen van identiteit 

3) Ontwikkelen van een competent zelfbeeld, zelfstandigheid 

4) Veranderen van de relaties met ouders (meer gelijkwaardig, minder afhankelijk, op eigen 

benen leren staan) 



 

Jongeren willen meestal zijn zoals andere jongeren: ze willen erbij horen. De belangrijkste opgave is 

misschien wel om zowel erbij te horen als jezelf te vinden en te blijven. Uit onderzoek weten we dat 

zeker in de midden-adolescentie, zo rond de leeftijd van 15 jaar, de sociale druk erg groot kan zijn. 

Zeker als jongeren kwetsbaar zijn, ervaren ze vaak niet zo veel grenzen: ze weten niet goed wie ze 

zelf zijn en wat ze zelf willen en zijn daarom makkelijk beïnvloedbaar. Leren dat je zelf iemand mag 

zijn en dat verschillen van anderen niet betekent dat je er niet bij hoort, is een ingewikkelde opgave.  

 

Herkennen van problemen (Slides 24-28) 

 

Slide 24: Illustratie 

Je kan hier gebruik maken van bijvoorbeeld de eerste minuten van de film ‘Fish Tank’. Deze film toont 

een zoekende en rebellerende puber. Het doel is om een discussie op gang te brengen: wat is 

normaal in de puberteit? Wat is niet meer ‘normaal pubergedrag’?  

 

Slide 26-27: twee basisdimensies: zelfregulatie en interpersoonlijk functioneren 

Hoe herken je jongeren met een beperkte veerkracht? Uit heel wat studies weten we dat problemen 

in de persoonlijkheidsontwikkeling zich al eerder beginnen te ontwikkelen, maar vaak vanaf het begin 

van de puberteit beginnen te manifesteren. Er zijn enkele kenmerken van kinderen op 

basisschoolleeftijd en ervoor die er wat bovenuit springen:  

 

1. Kinderen die zich moeilijk kunnen reguleren: prikkelbaar, veel troost nodig, lang voortdurend 

met knuffels rondlopen 

2. Kinderen die het moeilijk vinden om te spelen met vriendjes zonder dat er ruzie of problemen 

komen; vb snel boos reageren 

 

Natuurlijk zal niet elk kind dat hieraan voldoet dus een persoonlijkheidsproblematiek ontwikkelen, 

maar de twee kenmerken geven wel de twee kerngebieden van persoonlijkheidsproblemen weer:  

 

1) Hoe reguleer ik mezelf, mijn emoties, impulsen, frustraties?  

2) Hoe ga ik veilige, stabiele, prettige contacten aan met anderen?  

 

Slide 28: Signalen bij pubers 

 

Bij het begin van de puberteit kunnen deze twee probleemgebieden uitvergroot worden. Ze uiten zich 

dan in symptomen zoals:  

 

1) Zelf: Stemmingswisselingen (soms erg onvoorspelbaar wisselen in je stemming, emotioneel 

onvoorspelbaar reageren); woedeuitbarstingen of erg prikkelbaar gedurende lange tijd; je 

leeg voelen of extreem vervelen (onrustig doen); impulsief worden (vb roekeloos fietsen, 



weglopen van huis, iets stelen, geld telkens in één keer opmaken etc); niet weten wie je bent 

en extreem kunnen wisselen in vb kleding 

2) Relaties: niemand durven vertrouwen, anderen aanklampen, bang zijn om in de steek gelaten 

te worden, brutaal en dominant zijn  

 

Je kan hier de verschillende uitingen bespreken. Eerder dan om de specifieke uitingen, gaat het om 

de onderliggende capaciteiten: is een puber in staat om om te gaan met zijn gevoelens? Kan hij/zij 

zijn gedrag sturen en impulsen onderdrukken? Heeft hij/zij een duidelijk beeld van wie hij/zij is, 

waarden en normen en kan hij/zij zich daar meestal aan houden? Kan de puber zich voegen naar 

maatschappelijke normen en regels, zoals in de klas? Kan hij/zij goede contacten en relaties aan, in 

de klas en daarbuiten?  

 

Slide 29: Screener en slide 30 Beslisboom 

De screener kan worden gebruikt om dit in te schatten. Ze biedt een overzicht van de belangrijkste 

symptomen van een persoonlijkheidsproblematiek. Ouders kunnen deze oefening voor hun kind 

doen.  

Wat bepaalt nu of iets problematisch is? Daarvoor kan de beslisboom op slide 30 worden gevolgd.  

 

1. Aantal kenmerken: je kan daartoe het lijstje overlopen en nagaan in hoeveel van deze 

kenmerken je je kind herkent. Heel wat pubers zullen aan 1 of 2 kenmerken voldoen en dat 

hoeft zeker geen probleem te zijn. Een echt probleem zal zich doorgaans uiten in 

verschillende kenmerken.  

2. Ernst van de kenmerken: of je wel eens met je hand tegen een boom hebt geslagen of je elke 

week met een mesje snijdt, maakt nogal uit. Hoe ernstiger de aanwezige kenmerken, des te 

groter de kans dat iets een probleem is 

3. Spelen er naast de problemen in persoonlijkheid ook andere problemen (depressie, 

eetstoornis, middelengebruik)? Hoe meer er sprake is van problemen op verschillende 

aspecten van het psychische functioneren, des te groter de kans dat de problemen ernstiger 

zijn 

4. Hoe lang spelen de problemen al? Problemen die al langer spelen en bijvoorbeeld in de 

kindertijd vooraf gegaan werden door andere problemen, signaleren doorgaans een grote 

kwetsbaarheid.  

5. Hoe veel invloed hebben de problemen op de drie belangrijkste gebieden voor jongeren:  

a. Thuis 

b. School 

c. Vrienden 

Naarmate meer ‘normale’ ontwikkelgebieden beïnvloed worden door de problemen, des te 

groter de kans dat er sprake is van echte problemen.  

6. Hoe veel invloed hebben de problemen op het welbevinden van de jongere?  

 



Oefening: Ga eens bij je kind na. Welke problemen herken je? Sinds wanneer? Zijn ze toegenomen in 

ernst? Hoeveel invloed hebben ze op jouw relatie met je kind, op zijn/haar relatie met vrienden, op de 

normale schoolgang?  

 

Bespreking: Het doel van de oefening is dat mensen zich bewuster worden van de signalen van 

mogelijke problemen die ze opvangen bij hun kind. En dat ze erover gaan nadenken: hoe goed gaat 

het eigenlijk echt met mijn kind? Hoe voelt mijn kind zich?  

 

Slide 32: Zelftest Borderline 

Deze slide kan eventueel aanvullend worden gebruikt. Het is een wat specifiekere test om na te gaan 

of de mogelijke problemen zouden kunnen passen bij een borderline problematiek.  

 

Handvatten voor ouders 

 

Het doel van dit laatste stuk is om ouders een voorproefje te geven van wat ze kunnen verwachten in 

de verdiepingslessen. Het uitgangspunt is telkens te vertrekken van de ‘beperking’ in 

persoonlijkheidsfunctioneren van de jongere en de daarbij horende ‘opvoedingstaak’ van ouders.  

 

Slide 33: Oefening 

Ter introductie op het laatste deel kan je ouders vragen wat zij voor hun kind wensen en hoe zij 

proberen hun kind daarbij te helpen, maar ook waar ze daarin tegenaan lopen.  

 

Slide 35-36: Drie oudertaken 

We bespreken op deze algemene ouderavond drie taken:  

 

1. Emoties helpen reguleren 

2. Helpen losmaken en iemand worden 

3. Vertrouwen aanboren 

 

Slide 37-40: Oudertaak 1: helpen reguleren 

We hebben gezien dat pubers zichzelf moeilijk kunnen reguleren en dat geldt in het bijzonder voor 

pubers met kwetsbaarheden in hun persoonlijkheidsontwikkeling. Ze kennen hun eigen emoties niet 

goed, weten niet waarom ze reageren zoals ze doen, vinden misschien soms zelf dat ze zich 

aanstellen of overdrijven in hun emotionele reactie.  

 

Wat helpt niet om hen te helpen zichzelf te reguleren?  

 

• Emoties afwijzen of negeren: ook al reageren ze soms intens en schijnbaar overdreven, toch 

signaleert deze emotie iets.  



• Weten wat zij voelen: de taak is niet om hen te zeggen wat ze moeten doen of voelen, maar 

om hen zelf te laten nadenken wat ze voelen en waarom. Bovendien krijg je vaak geïrriteerde 

reacties wanneer je te wetend bent.  

• Enkel op gedrag oordelen: in de klassieke opvoedkunde of gedragstherapie wordt erg op 

gedrag gestuurd, bijvoorbeeld belonen en bestraffen. Daarmee help je je kind echter niet om 

zichzelf beter te begrijpen. Gedrag heeft immers steeds een betekenis, wil iets uitdrukken. 

Pas als je dat begrijpt, kan je jezelf beginnen te reguleren.  

 

Wat helpt wel?  

 

De kernboodschap is: je emotie of het gedrag dat eruit voortkomt, betekent iets, wilt iets uitdrukken. 

Als je die betekenis echt begrijpt, zal je beter in staat zijn jezelf te reguleren. Dus als je kind beter 

begrijpt waarom hij doet wat hij doet, voelt wat zij voelt, dan zal ze zichzelf beter kennen, begrijpen en 

kunnen reguleren.  

 

Hoe?  

 

• Toon je betrokkenheid. Laat merken dat je kind ertoe doet, dat je het echt wilt begrijpen. 

Betrokkenheid tonen of willen begrijpen betekent niet dat je als ouder alles moet pikken. 

Gedrag dat erover gaat, moet worden begrensd, maar tegelijk kan je duidelijk maken dat je 

denkt dat je kind dit niet zomaar doet.  

• Weet niet, maar wil weten. Je weet niet wat er in het hoofd van je kind omgaat, wat hij/zij voelt 

en waarom, maar je wilt het wel weten. Je wilt je kind ‘van binnenuit’ begrijpen, want als je het 

daarbij kan helpen, zal het zichzelf ook van binnenuit kunnen begrijpen.  

• Stel vragen. Laat je interesse, betrokkenheid en wil om te weten, merken door je kind te 

bevragen. Praten over dingen die kinderen bezighouden is een eerste stap naar je kind 

kunnen helpen. Laat daarbij je kind zelf vertellen en behoed je om te snel conclusies te 

trekken.  

• Geef weer hoe je je kind begrijpt, en dan vooral hoe je begrijpt hoe iets voor hem/haar was. 

Je kan je kind helpen zijn/haar emoties helder te krijgen door er een gesprek over aan te 

gaan en terug te geven hoe je het begrijpt en te checken of dat klopt.  

 

Waar het vooral om gaat, is dat je thuis een plek is waarover ervaringen/belevingen/emoties veilig 

kan worden gepraat en waarin je kind de ruimte voelt om te mogen uitzoeken wat er achter het 

gedrag zit.  

 

Slide 41-45: Oudertaak 2: helpen losmaken en zelfstandigheid krijgen (autonomie ondersteunend) 

Pubers moeten geleidelijk aan meer zelfstandigheid krijgen. Ze moeten kunnen ervaren dat ze weten 

wie ze zijn, wat ze willen en dat ze het zelfvertrouwen hebben om voor hun eigen mening te gaan 

staan en hun eigen doelen en wensen na te streven. Ze moeten daarin een evenwicht leren 



behouden. Enerzijds moeten ze echt zelf iemand worden, zodat ze niet afhankelijk blijven van 

anderen. Anderzijds betekent dat niet dat ze anderen steeds buitensluiten en niets meer aannemen 

van anderen. Ouders moeten hierin mee schuiven: ze moeten steeds meer ruimte geven aan hun 

kind om zelf beslissingen te kunnen nemen en zo vertrouwen te krijgen dat ze het leven zelf 

aankunnen, zonder echter hun kind te snel los te laten en te ‘duwen’ naar een mate van 

zelfstandigheid die ze niet aankunnen.  

 

Hoe?  

 

• Laat je kind nadenken over wat zij willen door vragen te stellen: wat zou jij willen? Wat denk jij 

hierover?  

• Stem af op je kind en met je kind. Er is geen gulden regel wanneer kinderen al in staat zijn 

om bepaalde verantwoordelijkheden te nemen. De kunst is af te stemmen welke 

verantwoordelijkheid je kind al aan kan en welke verantwoordelijkheid je zelf in zijn/haar 

plaats moet nemen.  

• Leg uit waarom je soms bepaalde beslissingen neemt die tegen zelfstandigheid ingaan (vb op 

een bepaald uur thuis) 

• Weet waar je kind is en met wie: loslaten betekent niet dat je niets meer weet van je kind.  

 

Slide 46-50: Oudertaak 3: vertrouwen aanboren 

Een van de meest frustrerende zaken als ouder, is wanneer je adviezen door je kind in de wind 

worden geslagen. Je ziet hoe ze telkens weer dezelfde foute vriendjes heeft, waarschuwt haar en 

toch trapt ze er opnieuw in. Of je hebt door dat die nieuwe vrienden van je zoon hem op een verkeerd 

pad zullen brengen, maar je hebt geen enkele invloed op je kind. De vraag is dus: hoe kan je ervoor 

zorgen dat je kind wel (weer) open staat voor jouw adviezen?  

 

Van wie neem jij zelf iets aan? Vaak hebben we twee voorwaarden:  

 

1) De ander moet kennis hebben van waar het over gaat 

2) De kennis van de ander moet voor jou persoonlijk relevant zijn 

 

Bijvoorbeeld deze avond: als je geen kinderen hebt, dan kan je er nog van uitgaan dat wij kennis 

hebben over pubers, maar die kennis is voor jou niet zo relevant en dus gaat ze het ene oor in en het 

andere uit (tenzij je leraar bent). Maar als je je herkent in de voorbeelden die worden gegeven en je 

loopt tegen soortgelijke zaken aan met je eigen kind, dan wordt het wel weer relevant wat de ander je 

te zeggen heeft en spits je je oren.  

 

Ben je het contact met je kind kwijt en bereik je je kind niet meer, dan is het vaak eerst zaak om 

opnieuw iets te begrijpen van de situatie waarin je kind zit en wat hij/zij erbij ervaart. Pas als je kind 

het gevoel heeft dat je hem/haar begrijpt, zal hij/zij mogelijk open staan voor het advies dat je 



hem/haar geeft. Opnieuw: dit betekent niet dat je geen gedrag moet begrenzen of alles moet 

begrijpen.  

 

Hoe?  

 

• Probeer je te verplaatsen in je kind: wat is zijn/haar behoefte? Van waaruit reageert hij/zij? 

Waarin loopt hij/zij vast?  

• Geef iets terug van hoe je hem/haar begrijpt, maak contact 

• Geef je eigen mening / advies etc 

 

Slide 51: Slotoefening 

Bevraag ouders wat ze gaan meenemen uit deze avond. Wat willen ze misschien (een klein beetje) 

anders proberen te doen in het contact met hun kind morgen?  

 

Slide 53: Aankondiging verdiepingscursus 

 

We hebben in deze algemene cursus een tipje van de sluier opgelicht. In vier verdiepingssessies 

gaan we daar verder op in. Achtereenvolgens staan we stil bij:  

 

Sessie 1: Over emoties en het helpen van mijn kind bij het hanteren van moeilijke emoties 

Sessie 2: Over Identiteit en het helpen van mijn kind bij het vinden van eigenheid 

Sessie 3: Over impulsiviteit en het helpen van mijn kind bij het begrenzen en hanteren van eigen 

impulsen 

Sessie 4: Over relaties/hechting en het helpen van mijn kind bij het aangaan van stabiele relaties 

 

In deze sessies geven we zowel theorie, toepassing bij pubers en doen we ook oefeningen waarin we 

een aantal vaardigheden inoefenen. De sessies kunnen los van elkaar gevolgd worden, maar ze 

vormen toch een geheel en worden daarom bij voorkeur samen gevolgd.  

 

Slide 54: Evaluatie 

In de evaluatie kan worden stilgestaan bij de cursus: wat heeft het opgeleverd? Wat miste er? Wat 

was er niet duidelijk genoeg?  

 

 

  



Flash card Kids @ Risk 

 

Veerkracht 

Een veerkrachtig persoon is in staat om met moeilijke levensgebeurtenissen om te gaan zonder 

erdoor in de knoop te komen. Veerkrachtige personen 1) kunnen hun emoties gebruiken zonder 

erdoor overweldigd te worden; 2) staan stevig en met zelfvertrouwen in hun schoenen; 3) zijn 

volhardend en 4) kunnen zich goed afstemmen op anderen zodat ze steun kunnen ervaren.  

 

Puberteit 

De puberteit is een periode vol veranderingen en ontwikkelingen: 1) de hersenen groeien, maar niet 

overal even snel; 2) het lichaam verandert onder invloed van hormonen; 3) pubers moeten geleidelijk 

aan meer eigenheid en zelfstandigheid verwerven; 4) de relatie tussen ouders en pubers verandert. 

Al deze veranderingen kunnen zo’n druk zetten op jongeren, dat wat minder veerkrachtige jongeren 

sneller psychische problemen ontwikkelen.  

 

Problemen herkennen 

Ouders hebben doorgaans een goed ‘buikgevoel’ en zijn vaak goed geplaatst om in te schatten of 

hun kind zich goed in zijn/haar vel voelt. Redenen om je zorgen te maken zijn: 1) je kind toont 

verschillende problemen, zowel om zichzelf te reguleren (wat zich kan uiten in wisselingen in emoties, 

zelfbeeld, en in impulsief gedrag) als om goede en stabiele relaties met anderen aan te gaan (wat 

zich kan uiten in ruzies, afhankelijkheid en beïnvloedbaarheid, aanklampen en verlatingsangst); 2) 

deze problemen zijn ernstig of langdurig (ze worden deel van wie je kind is als persoon, eerder dan 

dat ze de uiting zijn van een tijdelijke dip); 3) de problemen hebben ook impact op de omgang thuis, 

met vrienden en op school. Zeker als je symptomen als zelfverwonding of suïcidaliteit opmerkt, is het 

goed om opmerkzaam te zijn.  

 

Wat kan ik als ouder doen?  

Ouders kunnen hun kind niet zelf door het leven helpen. Het beste wat ze kunnen doen, is hun kind 

de vaardigheden leren, waardoor zij zelf hun weg kunnen vinden. Dat betekent dat ze hun kind 

moeten helpen om zichzelf te begrijpen, hun emoties te reguleren, hun gedrag te sturen en een 

aangenaam en veilig contact met anderen te kunnen aangaan, waarin ze zich begrepen kunnen 

voelen.  

 

Hoe?  

1. Toon je betrokkenheid, weet niet, maar ‘wil’ weten, stel vragen en probeer terug te geven hoe 

je de emoties en ervaringen van je kind begrijpt 

2. Laat je kind nadenken om zijn/haar mening te vormen 

3. Hou rekening met jouw kind (alle kinderen zijn anders) 

4. Gebruik elkaar of anderen om uit te zoomen en je af te vragen waarom je kind reageert zoals 

het doet wanneer het oploopt 


