
Opzet Module 2 omgaan met emoties 

Over emoties en het helpen van mijn kind bij het omgaan met moeilijke emoties 

 

1. Algemeen (slides 1-7) 

Het opzet is om in vier avondsessies in te gaan op vier centrale thema’s die de veerkracht van een 

jongere bepalen en daarin te focussen op de rol die ouders kunnen innemen om hun kind hierin te 

begeleiden en veerkrachtig te maken. Elke sessie wordt informatie gegeven, maar ook wordt gebruik 

gemaakt van oefeningen om de aangereikte vaardigheden in te oefenen. Bij elke sessie hoort een 

flash care of folder waarin de belangrijkste info opgesomd staat.  

 

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 

 

Doel sessie Emoties 

Het doel van deze sessie is om ouders:  

 

1) Informatie te geven over emoties en de specifieke ontwikkelingen in de adolescentie 

2) Handvatten aan te reiken hoe hun kind te helpen om zijn/haar emoties te herkennen en te 

reguleren.  

 

Programma 

 

1. Verwelkoming  

Ouders worden verwelkomd door de cursusgevers. Er wordt uitgelegd dat dit de eerste sessie is in 

een reeks van vier sessies waarin ouders uitleg wordt gegeven over de veerkracht van jongeren en 

hoe die te versterken als ouders. Vandaag gaat het over het gebied van emotioneel functioneren. Het 

niet goed kunnen omgaan met emoties is vaak een van de eerste uitingen en hoofdkenmerken van 

psychische problemen en in de puberteit vinden er heel wat ontwikkelingen plaats waardoor net dit 

omgaan met emoties een extra uitdaging zal gaan vormen. Daar gaat deze sessie over. Ouders 

krijgen informatie en er zullen ook enkele oefeningen worden gedaan om het herkennen en hanteren 

van emoties te helpen begeleiden. Hoewel het geen therapiesessie is, wordt er toch gevraagd om 

met respect en vertrouwelijkheid om te gaan met wat er door andere ouders wordt besproken.  

 

2. Achtergrond: emoties 

 

Slide 9: Noem enkele veel voorkomende emoties/gevoelens 



Ouders worden gevraagd om enkele van de meest voorkomende emoties te noemen. De trainers 

vullen aan wanneer belangrijke emoties niet worden genoemd of ze stimuleren ouders om met 

andere voorbeelden te komen.  

 

Slide 10: Basisemoties en secundaire emoties 

De trainer legt het verschil uit tussen basisemoties en secundaire emoties. Basisemoties zijn emoties 

die bestaan bij alle zoogdieren. Secundaire (of sociale of nieuwere) emoties daarentegen hebben zich 

enkel ontwikkeld bij mensen en andere hoger ontwikkelde primaten (aap-achtigen). Kenmerkend voor 

basisemoties, is dat ze diep verankerd zitten in onze emotionele hersenen en dat ze leiden tot 

vaststaande lichamelijke reacties en gedragsreactiepatronen. Een basisemotie ervaren we in reactie 

op interne of externe gebeurtenissen, een secundaire emotie ervaren we in reactie op een primaire 

emotie, vaak als gevolg van bepaalde erg kritische gedachten over die primaire emotie. Bv een 

basisemotie van boosheid kan resulteren in een secundaire emotie van schaamte (‘Ik mag niet boos 

zijn’). Secundaire emoties maken een moeilijke situatie vaak nog veel moeilijker (bv. als je een 

sollicitatiegesprek hebt, kan je daar wat angstig van worden, maar als je die angst veroordeelt (‘stel je 

niet zo aan’), dan komt er schuld, schaamte, boosheid enzovoort bij, die de situatie nog veel 

complexer maken.  

 

Slide 11: Basisemoties en secundaire emoties (vervolg) 

De trainer legt uit dat secundaire emoties vaak problematischer zijn dan primaire emoties: 1) Ze 

komen vaak voort uit zelf-kritische gedachten; 2) Ze maken dat we soms geen toegang meer hebben 

tot de primaire (of basis)emotie. Ze maken het moeilijker om helder te krijgen wat de primaire emotie 

precies is.  

 

De groepsleider legt uit dat je secundaire emoties maar kan hanteren wanneer je je primaire emoties 

leert aanvaarden: wat ze ook zijn, we moeten leren onze primaire emoties te verwelkomen, dus ook 

wanneer ze onaangenaam zijn, zoals verdriet, boosheid. Als dat lukt op een goede manier, dan 

hebben we niet meer de last van die secundaire emoties.  

 

Slide 12: welke basisemoties bestaan er?  

De trainer vat de volgende zeven basisemoties samen:  

 

1) Belangstelling en nieuwsgierigheid, verkennend gedrag 

2) Vrees 

3) Woede 

4) Seksuele lust 

5) Scheidingsangst/verdriet 

6) Liefde/zorg 

7) Spel/Vreugde 

 



Er kan eventueel worden opgemerkt dat er ook onder wetenschappers discussie bestaat of dit de 

zeven basisemoties zijn.  

 

Slide 13 + 15: Emoties hebben een functie 

Emoties zitten diep in ons systeem verankerd, omdat ze een functie hebben. Ze dienen ergens voor 

of nog: de natuur heeft ons ermee uitgerust omdat ze nut hebben. Eventueel kan de trainer navragen 

of ouders ideeën hebben over de functies van deze basisemoties.  

 

De groepsleider bevestigt antwoorden die te maken hebben met evolutie (bijvoorbeeld dat ze 

belangrijk zijn voor de overleving en voortplanting, zoals nieuwsgierigheid of lust) en met een 

aangeboren aanleg of gereedheid om op een bepaalde manier te reageren (vb boosheid of angst). 

We hoeven deze reacties niet te leren omdat ze bepaald worden door de natuur (ook al kunnen we er 

afstand van nemen, wat later terugkomt). Ze rusten ons uit met automatische responsen die 

belangrijk zijn geweest voor de overleving van de mens over meer dan 100 miljoen jaar. Het 

belangrijkste is dat wordt benadrukt dat emoties een doel of functie hebben, ze drukken iets uit, 

signaleren iets en zijn niet nutteloos of zinloos. De trainer beschrijft dan de doelen van deze emoties. 

 

De belangrijkste doelen van de zeven fundamentele emoties zijn als volgt:  

 

1. Interesse en nieuwsgierigheid/onderzoekend gedrag. Dit motiveert ons om op zoek te gaan 

naar belangrijke informatie over onze omgeving (zoals welke bronnen/mogelijkheden zijn 

beschikbaar, waar voedsel en water te krijgen is, of er een veilige plek is om te schuilen, of er 

seksuele partners om ons heen zijn). Deze emotie vergroot de eigen leefwereld en is typisch 

een emotie die naar voor komt in de puberteit: daar is interesse en experimenteren nodig om 

de leefwereld te vergroten buiten het eigen gezin.  

2. Angst/Vrees: angst moedigt ons aan vragen te stellen als: is wat op mijn pad komt gevaarlijk 

voor me? Kan ik me verwonden/pijn doen? Kan het me doden? Is hij/ zij een tegenstander die 

sterker is dan ik? Is hij/zij een vijand? Oplopende angst zorgt ervoor dat wij zullen vechten of 

vluchten. Angst kan ook zo hoog oplopen dat we bevriezen/verlamd raken van angst, als de 

angst overspoelend is en we in levensgevaar verkeren.  

3. Woede: als we iemand of iets tegen komen die ons in de weg staat, kunnen we kwaad 

worden en kijken of hij/zij weggaat. Bij tegenstand zal de woede oplopen wat tot een aanval 

kan leiden.  

4. Seksuele lust: moedigt het voortbestaan van de soort aan en de voortzetting van onze genen.  

5. Liefde/geven om: deze emotie motiveert ons om te zorgen voor onze kinderen, familie, 

partner en vrienden.  

6. Scheidingsangst/verdriet: deze emoties geven een signaal aan anderen om voor ons te 

zorgen. Ze lokken actiebereidheid uit bij degene die voor ons zorgt en ons beschermt als er 

gevaar is, als we geïsoleerd worden/ uitgestoten worden uit de groep, als iemand een 

vertrouwd persoon kwijt raakt van wie men afhankelijk is. 



7. Spel/vreugde: deze emotie moedigt ons aan om met anderen iets te ondernemen zodat we bij 

elkaar blijven; het leert ons steeds beter hoe we moeten omgaan met anderen; het geeft de 

grenzen van je eigen opwinding; ontwikkelt manieren om te leren omgaan met woede door 

spel.   

 

Het is belangrijk dat ouders begrijpen dat emoties een functie hebben en dat die functie samenhangt 

met een actiebereidheid / impuls. Alle emoties zijn nodig en hebben een adaptieve kant.  

 

Slide 16-17: Emotie is niet hetzelfde als Gevoel 

De trainer benadrukt het verschil tussen gevoelens en emoties: 

1. Emoties zijn de ‘aangeboren’ lichamelijke reactie van een organisme, als actieprogramma’s 

op specifieke prikkels. Onze hersenen nemen iets bedreigends waar, waarop ons lichaam 

gaat reageren.  

2. Gevoelens zijn een bewuste ervaring van de lichamelijke toestand die ontstaat gedurende 

een emotie.  

 

Je emoties ‘voelen’ betekent dus dat je je bewust bent van de emotionele reacties die er in je lichaam 

worden opgeroepen en dat je de betekenis van die reacties begrijpt. Bijvoorbeeld: ik merk bij mezelf 

dat mijn hartslag omhoog gaat, dat mijn mond droog wordt, ik begin te zweten etc en ik begrijp dit als 

angst en ik begrijp dat ik bang word omdat ik een enge hond zie.  

 

De groepsleider benadrukt dat door opvoeding en cultuur mensen afstand kunnen nemen van hun 

natuurlijke emotionele reacties. Dit betekent dat iemand emotioneel kan reageren zonder dat hij zijn 

emoties werkelijk voelt. Emoties kunnen onderdrukt zijn. De band tussen emoties en gevoelens wordt 

daardoor vaag. Zo kan je emotioneel geactiveerd zijn, maar op hetzelfde moment niet bewust zijn van 

de emoties die zich hebben aangediend. Zo kan iemand bijvoorbeeld hartkloppingen voelen of pijn in 

het lichaam zonder te weten waarom. Of iemand voelt zijn emoties niet meer. Maar ook het 

omgekeerde komt voor: soms kunnen mensen overgevoelig geworden zijn voor de kracht van hun 

emoties. Ze kunnen dan de aandrang die van de emotie uitgaat, niet meer beheersen.  

 

Het eerste heeft als nadeel dat je je emoties niet meer ‘voelt’ en dus het signaal dat ze je geven niet 

kan gebruiken. Bijvoorbeeld: je ‘voelt’ niet meer dat je het niet eens bent met wat je vriend voorstelt te 

doen, waardoor je je keuzes ook niet meer door dat gevoel kan laten bepalen. Of je wordt zo 

overweldigd door emotie, dat je geen grip meer hebt op de impuls die uit die emotie komt. 

Bijvoorbeeld: je bent zo bevreesd voor veroordeling door anderen dat je geen sociale contacten meer 

durft aan te gaan. Of je voelt je zo beknot door een grens die je ouders je opleggen, dat je de woede 

die je erbij voelt, niet meer kan kanaliseren en je hen begint uit te schelden in een soort van blinde 

woede.  

 

Slide 18 



Goed met je emoties kunnen omgaan heeft dus twee componenten:  

 

1. Je moet ‘voelen’ wat je emoties je zeggen, dit wil zeggen: je moet toegang hebben tot je 

emoties en de betekenis ervan kunnen begrijpen: wat voel ik en waarom voel ik het nu?  

2. Je moet de aandrang die er van emoties kan uitgaan, kunnen hanteren. Je moet een buffer 

vormen tussen die aandrang en de actie die eruit voortkomt.  

 

Check regelmatig of het duidelijk is wat je vertelt. Als er nu al een discussie op gang komt over de 

emoties die pubers ervaren, kan je die gebruiken als opstap naar het volgende stuk, namelijk: 

waarom zijn emoties voor pubers zo moeilijk? Het doel is uiteindelijk dat ouders gaan nadenken over 

de emoties die hun kind ervaart en de moeite die hun kind heeft om die emoties te reguleren.  

 

3. Emoties en puberteit 

 

Stel hardop de vraag: Hoe komt het dat emoties zo moeilijk zijn voor veel pubers?  

Als je denkt aan een ‘typische’ puber, dan denk je inderdaad vaak aan heftige gevoelens en 

wisselingen in stemming. Pubers kunnen hopeloos verliefd zijn, ontsteken in blinde woede, overvallen 

worden door schaamte.  

 

Slide 20: Hormonen 

Het zijn de hormonen, zegt de volkswijsheid. En dat klopt gedeeltelijk ook. Hormonale veranderingen 

beginnen in het lichaam vanaf de leeftijd van 7-8 jaar en doorgaans worden ze een jaar of 2 later 

zichtbaar in lichamelijke veranderingen: pubers kenen een groeispurt, ontwikkelen secundaire 

geslachtskenmerken en worden geslachtsrijp. Ze krijgen puistjes, beginnen te transpireren. Die 

hormonale veranderingen bereiden een puber uiteraard voor om zelf zich te kunnen voortplanten. 

Door enerzijds het kind als puber geslachtsrijp te maken, maar ook door het experimenteergedrag en 

de gevoeligheid voor beloningen te vergroten: als je bij dieren de geslachtshormonen kunstmatig laag 

houdt, gaan ze veel minder ontdekken en experimenteren. Dus hormonen zorgen ook ervoor dat 

pubers de veiligheid van het ouderlijke nest kunnen en willen verlaten, de wereld willen ontdekken en 

daarin extra gevoelig worden voor wat dat oplevert. Verder hebben al deze hormonale veranderingen 

ook invloed op hoe pubers emoties en stress ervaren. Dat heeft ermee te maken dat de tijdelijke 

verhoging van geslachtshormonen samenhangt met een verlaging van stress-hormonen. Het gevolg 

is dat pubers tijdelijk een stress-buffer missen, waardoor ze gevoeliger worden voor stress en 

emoties. Tenslotte gaan deze hormonen ook de emotionele hersengebieden extra stimuleren. Al deze 

veranderingen zorgen er dus voor dat jongeren tijdelijk extra gevoelig zijn, sneller emotioneel 

reageren.  

 

Slide 21-26: Hersenen  

Naast hormonale veranderingen vinden er tijdens de puberteit ook belangrijke veranderingen in de 

hersenen plaats. Een tijdlang hebben wetenschappers gedacht dat de hersenen zowat klaar waren 



met ontwikkelen rond de leeftijd van 6 jaar. Steeds duidelijker is echter dat er vooral in de puberteit 

nog heel veel veranderingen zijn, die best veel gevolgen hebben voor de opgroeiende puber. Er zijn 

twee belangrijke veranderingen:  

 

1) De hersenmassa neemt toe: er groeien meer hersencellen en meer verbindingsbanen tussen 

de hersencellen 

Soms noemt men de hersenen ook wel de grijze massa. Dat verwijst naar de hersencellen, 

de werkkracht van de hersenen. Daar gebeurt het grote werk in de hersenen. In de puberteit 

groeien deze cellen en de verbindingen ertussen. Dat vergroot uiteindelijk de werkkracht: de 

hersenen van een volwassene hebben meer mogelijkheden dat de hersenen van een kind. 

Maar die groei gebeurt niet van de ene dag op de andere. Ten eerste, zal de groei niet in alle 

gebieden van de hersenen op hetzelfde moment plaatsvinden. Zo zullen eerst de primitievere 

hersengebieden groeien, zoals de emotionele hersenen, terwijl de rijpere hersengebieden, 

waar ons controlecentrum zich bevindt, pas later beginnen te groeien. Ten tweede, zal er na 

die groei moeten gesnoeid worden. Vergelijk het met een bos dat in de zomer helemaal 

volgroeid raakt. Tijdelijk wordt het overzichtelijk tot er gesnoeid wordt. Het bos is dan 

uiteindelijk gezonder, maar dat vraagt tijd. Snoeien gebeurt volgens een principe van ‘use it or 

loose it’ (‘Maak er gebruik van of verlies het’), dit wil zeggen dat de cellen en verbindingen die 

in deze periode vaak gebruikt en geactiveerd worden, zullen overblijven, terwijl de niet-

gebruikte paden en cellen zullen verdwijnen.  

2) De verbindingen tussen de cellen versnelt. Rond die verbindingswegen zit immers een wit 

laagje, dat zorgt voor geleiding van de zenuwsignalen van de ene cel naar de andere, van het 

ene hersengebied naar het andere. Dat laagje is de witte stof. In de puberteit zal de geleiding 

uiteindelijk verbeteren, maar ook hier niet overal even snel.  

 

Het uiteindelijke doel van al deze ontwikkelingen is dat de hersenen van de late puber of 

jongvolwassene beter, performanter zijn dan die van een kind. Het volwassen brein heeft meer 

mogelijkheden en de verschillende delen van een volwassen brein werken beter samen. Maar dat 

vraagt tijd en in de tussentijd heeft dat ook gevolgen voor de puber.  

 

Slide 8: Gevolgen voor het puberbrein 

Deze ontwikkelingen kosten jaren voor ze helemaal voltooid zijn. Ze hebben gevolgen voor de puber. 

We zetten enkele van deze gevolgen even op een rijtje:  

 

1) Puberdip 

Er zijn aanwijzingen dat pubers tijdelijk taken waar ze gebruik moeten maken van de prefrontale 

gebieden of waarbij verschillende gebieden van de hersenen moeten samenwerken, minder goed 

kunnen: het kost hen meer tijd en ze moeten er harder voor werken. Voorbeeld: om goed de emoties 

bij de ander te lezen en begrijpen, moet je vooral gebruik maken van de prefrontale hersenen. Bij 

pubers zie je dat er meer activiteit te zien is in zulke taken, wat erop wijst dat het hen veel meer 



inspanning vraagt om dat te kunnen. Doen ze die bewuste inspanning niet, dan gaan ze vaak te 

impulsief reageren op wat ze denken te zien bij anderen. Ander voorbeeld: vraag je aan een puber of 

het een goed idee is om te zwemmen in een zee vol haaien, dan zie je in hun hersenen dat het ‘weet-

gebied’ oplicht, maar dat er minder verbinding ontstaat tussen ‘weten’ en ‘voelen’: ze weten dat het 

geen goed idee is, maar voelen het tegelijk minder. Nu, als je ‘weet’ en ‘voelt’ dat het geen goed idee 

is, maak je betere risico-inschattingen. Dat vraagt echter de samenwerking tussen twee verschillende 

hersengebieden en net dat is lastiger voor pubers. Wellicht daarom dat ze zich soms ook roekelozer 

gedragen: ze weten wel dat iets niet verstandig is, maar voelen het op dat moment niet zo ‘lijfelijk’ aan 

en dus houdt het ‘weten’ hen minder tegen. Kortom, het feit dat het bos helemaal dichtgegroeid is en 

dat de samenwerking tussen verschillende gebieden niet soepel verloopt, leidt tijdelijk tot een 

puberdip: het minder goed uitvoeren van mentale taken waarin deze hersengebieden vereist zijn of 

waarin samenwerking vereist is.  

 

2) Emotionele overprikkeling 

De emotionele hersenen groeien, terwijl de controle vanuit de prefrontale hersenen nog niet goed 

werkt. Het gevolg is dat pubers emotioneel snel en sterk overprikkeld raken, terwijl ze nog niet goed 

kunnen remmen, hun emoties begrijpen of relativeren. Bijvoorbeeld: ze ‘lezen’ erg snel in de blik van 

anderen iets waar ze sterke emoties aan koppelen: die moet mij niet, ze kijken mij zo raar aan en zo 

verder. Of ze voelen zich uitgesloten en kunnen dat niet relativeren. Ze reageren dus sterk 

emotioneel en missen het vermogen om die emoties af te zwakken door ze te relativeren. Stel dat je 

aan het chatten bent met een aantal mensen en op een gegeven moment betrekken ze jou niet meer 

in de chat en lijken ze alleen nog maar op elkaar te reageren. Dat doet pijn, zowel voor jongeren als 

voor volwassenen. Wat je echter bij volwassenen meteen ziet gebeuren, is dat ze hard in hun hoofd 

gaan werken om dat te begrijpen of te relativeren (‘ik vond het onderwerp toch niet zo interessant’ of 

iets van die orde). Door die mentale actie relativeer en rem je de emotie. Het mentale werk dat je 

verricht is een soort van buffertje tegen de heftigheid van de emotie. Die rem hebben pubers echter 

nog veel minder omdat het hersengebied dat daarvoor in staat zich nog volop aan het ontwikkelen is. 

Ze voelen dus veel (pijn, uitsluiting, schaamte, woede,…) en missen de rem om die emotie af te 

zwakken. Dat geldt trouwens niet alleen voor negatieve emoties, maar ook voor positieve emoties: 

bijvoorbeeld de slappe lach krijgen of sociale beloningen krijgen. Jongeren hebben dus minder grip 

op hun emoties en zijn daardoor gevoeliger voor externe prikkels die emoties kunnen oproepen.  

 

3) Perspectief nemen 

Het vermogen om het perspectief van anderen te begrijpen en door de ogen van de ander te kunnen 

kijken, ontwikkelt zich in de puberteit. Vaak zijn pubers een hele tijd nogal egocentrisch: ze zijn vooral 

bezig met het ontwikkelen van een zelfbeeld en hebben een kwetsbaar zelfwaardegevoel. Ze zijn erg 

gericht op zichzelf en kunnen moeilijk echt zich verplaatsen in anderen. Bijvoorbeeld: ze ervaren 

alleen maar dat een grens van hun ouders (vb niet naar een feestje mogen) hen gezichtsverlies doet 

lijden bij hun leeftijdsgenoten en hebben geen enkel begrip voor het waarom van deze grens 

(‘waarom zouden mijn ouders het beter voor mij vinden dat ik niet ga’).  



 

Slide 26: Gevolgen voor emotionele functioneren van pubers 

De lichamelijke ontwikkelingen in de puberteit hebben gevolgen voor de wijze waarop jongeren 

emoties ervaren:  

1) Ze ervaren emoties sneller intens: de intensiteit of arousal loopt sneller op 

2) Ze kunnen geactiveerde emoties moeilijker relativeren, plaatsen, begrijpen, waardoor ze 

impulsiever kunnen zijn  

 

4. Omgaan met emoties 

 

Slide 28: Emoties reguleren 

Gedrag dat met een zekere aandrang/dwang wordt gesteld, komt vaak voort uit een emoties:  

• Met een vuist tegen de muur slaan 

• Met geen stokken uit bed te krijgen zijn 

• Absoluut niet naar school willen 

Het reguleren van dat gedrag, gebeurt het best via het begrijpen van de emotie van waaruit dat 

gedrag komt. Dit proces (stilstaan bij, begrijpen van emotie) zorgt voor een buffertje tussen de impuls 

die uit de emotie komt en het gedrag: regulatie. Regulatie start bij herkennen van emoties: wat voel ik 

en waarom?  

 

Slide 29: herkennen van emoties bij onszelf 

Hoe leren kinderen omgaan met emoties? De eerste stap is vaak dat je je emoties herkent. Dat je 

herkent bij jezelf en bij anderen wat je zelf voelt of wat anderen voelen. Er kan besproken worden op 

welke manieren we lichamelijke reacties (voorbeelden dienen te worden gegeven) en 

gevoelstoestanden (wat affect-bewustzijn kan worden genoemd) interpreteren bij onszelf. De trainer 

kan wat voorbeelden noemen zoals een brok in je keel, tranen achter de ogen, zwakke knieën, haren 

die overeind staan, etc.  

 

Slide 30: Herkennen van emoties bij anderen 

 

Er zijn twee manieren waarop we emoties bij anderen kunnen herkennen:  

 

1) Door de gezichtsuitdrukking van anderen te interpreteren. Dit is in alle culturen zo en ook bij 

sommige dieren werkt het zo. We interpreteren ook de lichaamstaal van anderen, namelijk 

wat ze zeggen en doen.  

2) De tweede manier waarop we emoties bij anderen opmerken is door identificatie. Er zijn 

zogeheten spiegelneuronen in de hersenen die ons in staat stellen om te ervaren wat een 

ander ervaart als ze iets doen of voelen. Bijvoorbeeld: als wij iemand zien die verdrietig is, 

kunnen we ons zelf ook verdrietig gaan voelen. Dit is de basis van empathie. 

 



 

Slide 31: Oefening 

De oefening is gericht op het nadenken hoe je kind emoties ervaart en welke emoties je kind ervaart 

(30 minuten). Betrek de deelnemers in een interactief gesprek, waarbij je hen stimuleert om echt na te 

denken over de emoties die hun kind ervaart, hoe hun kind deze emoties ervaart, met welke emoties 

hun kind het moeilijker heeft.  

a. Merk je soms dat je kind in de knoop ligt met emoties? Met welke emoties vooral?  

b. Hoe intens ervaart je kind emoties? Hoe vaak?  

c. Is je kind eerder overgecontroleerd of ondergecontroleerd?  

d. Als je kind deze emoties ervaart, wat merk je dan aan hem/haar (gedrag, buitenkant, 

etc)?  

e. Als je kind deze emoties zo ervaart, welke invloed heeft dat dan op jou?  

f. Als je zo nadenkt over de emoties die je kind ervaart, kan je dan zijn/haar gedrag 

beter begrijpen?  

 

Leg uit: gedrag dat met een zekere aandrang wordt gesteld, komt vaak voort uit emoties of behoeftes. 

Het reguleren van dat gedrag gebeurt het best doordat jongeren beter begrijpen vanuit welke emoties 

ze dat gedrag stellen (vb woedend reageren, met hun hand tegen de muur slaan, niet meer uit hun 

bed willen komen). Als ouder kan je je kind helpen door betekenis te geven aan deze emoties. Dat 

vraagt vaak als eerste stap dat je zelf je bewuster wordt van de emoties bij je kind, dat je daar vb met 

de andere ouder over nadenkt en probeert te begrijpen wat je kind voelt, waar dat gevoel eventueel 

mee te maken heeft.  

 

Slide 32: Reguleren van emoties 

Een eerste stap om emoties te reguleren, is ze herkennen bij jezelf en anderen, je er bewust van te 

zijn. Reguleren betekent echter ook: ermee kunnen omgaan. Dat komt nu aan bod.  

 

Oefening 

Vraag: hoe leren baby’s en kleine kinderen hun emoties reguleren? Vraag antwoorden na, 

bijvoorbeeld: doordat ouders er oog voor hebben, hun kind op de schoot nemen, hen sussen, ertegen 

praten, enzoverder.  

 

Leg uit: ouders zijn vaak attent voor de emoties bij hun kind: ze pikken ze op, denken na wat hun kind 

voelt en waarom hun kind zich zo voelt, en geven dat begrijpen terug aan hun kind.  

 

Bijvoorbeeld: baby begint plots te huilen na de voeding: misschien heeft het wel krampjes: je sust je 

kind, praat ertegen in ‘baby taal’ en wrijft over het buikje of iets dergelijks.  

Bijvoorbeeld: kind staat boven aan de glijbaan, begint te huilen: ‘ben je bang en durf je niet meer naar 

beneden? Zal ik even tot bij jou komen?’ 



Bijvoorbeeld: kind speelt verstoppertje met opa en giechelt het uit: ‘Dat is leuk, zo met opa 

verstoppertje spelen. En ook wel spannend wanneer hij je gaat vinden!’ 

Bijvoorbeeld: kind komt uit bed omdat het niet kan slapen: ‘Is er iets? Was je bang in je bed of moest 

je aan dingen denken?’ 

 

Slide 33-35: Wat je als ouder doet, is:  

1) Je pikt de signalen op 

2) Je denkt mee wat ze betekenen 

3) Je geeft er woorden aan, zodat ze ook betekenis krijgen (‘Wat ik in mijn bedje voelde, was 

angst en ik was bang omdat het zo donker was, ik alleen was, en ik moest denken aan dat 

enge sprookje dat mama net voor het slapen gaan voorlas’).  

4) Door er woorden aan te geven, krijgt het kind de handvaten om de eigen emoties te 

begrijpen, erover na te denken en er betekenis aan te geven (het kind ontwikkelt 

‘voorstellingen’ van zijn emoties: het gaat ‘over’ de emotie, maar ‘is’ niet de emotie zelf).  

 

Leg uit dat uit onderzoek blijkt dat ouders die vaak meedenken met hun kind over de emoties van hun 

kind en woorden gebruiken die daarnaar verwijzen, vaak een veiligere band kunnen instellen met hun 

kind.  

 

Slide 36: Emotieregulatie bij jongeren 

 

Emotieregulatie gebeurt dus via:  

 

1) Iemand anders, zoals een ouder, leraar, … 

2) Die luistert, probeert te begrijpen, probeert de emotie te snappen 

3) Zonder de emotie af te wijzen, te veroordelen of erdoor in paniek te raken 

4) Die helpt om (samen) woorden te geven aan de emotie 

5) Zodat de jongere zichzelf beter kan begrijpen 

 

Het helpen reguleren van de emoties van je kind, betekent dus dat je 1) zelf nadenkt en meedenkt 

met wat je kind voelt; 2) goed luistert en probeert te begrijpen; 3) helpt woorden te geven zodat; 4) je 

kind zichzelf beter begrijpt.  

 

Slide 37: Oefening 

 

Doe de oefening per twee of drie. Een van de deelnemers speelt zijn/haar kind dat van streek was/is 

(zich boos, verdrietig, teleurgesteld, bang,… voelt). De ander krijgt de volgende opdracht: 1) tracht te 

achterhalen welke gevoelens de persoon heeft; 2) tracht te achterhalen waarom hij/zij zich zo voelt; 3) 

tracht de persoon te troosten. Doe dit door goed te luisteren, betrokken vragen te stellen, mee te 



resoneren op de emoties die je begrijpt en er iets van terug te geven. Ga allebei na wat wel en niet 

goed werkt.  

 

Nabespreking oefening:  

 

Wat hielp je in je rol van puber? Wat niet?  

Wat ervaarde je als steunend? Waardoor werd je rustiger?  

 

Benadruk in de nabespreking:  

 

• Doorgaans werkt een open, betrokken houding het best 

• Stel open vragen 

• Luister goed, geef weer wat je begrijpt 

• Steunend is maar wat als steunend wordt ervaren 

• Focus voldoende op wat iemand echt voelt, opdat je iemand voldoende kan begrijpen 

• Als vragen naar wat iemand voelt te lastig zijn (omdat iemand het niet weet), vraag dan 

eventueel naar gedachten, neigingen om dingen te doen etc, die vaak makkelijker 

toegankelijk zijn 

• Let op de impact op jezelf en wat je zelf gaat voelen: als je eigen emoties te sterk oplopen, is 

het moeilijker om te helpen de emoties van je kind te reguleren 

 

5. Tips & Tricks bij de regulatie van emoties 

 

Slide 40: Tips & tricks 

We sluiten deze avondsessie af met enkele samenvattende conclusies en Tips & Tricks die je kan 

onthouden. Deze info wordt meegegeven via een flashcard.  

 

1. Emotieproblemen liggen vaak aan de kern van psychische problemen. Als je je emoties goed 

kan reguleren / hanteren, dan vergroot dat erg je veerkracht 

2. Emoties zijn vaak biologisch verankerd: ze hebben een functie en zijn gekoppeld aan 

actieresponsen 

3. Emoties en gevoelens kunnen ontkoppeld zijn: je weet niet meer wat je voelt of je voelt alleen 

maar omdat de emotie te intens is 

4. In de puberteit vinden een heel aantal veranderingen plaats, waardoor emoties intenser 

worden en moeilijk te reguleren 

5. Ouders kunnen hun kind helpen door 1) los van hun kind na te denken wat hun kind voelt en 

waarom; 2) de veiligheid te bieden dat je over gevoelens kan praten, ernaar kan zoeken, 

zonder dat ze afgewezen worden; 3) meedenken en mee woorden geven; 4) zich bewust zijn 

van wat de emoties van hun kind met hen doen 

 



Hanteren van emoties: wat kan je als ouder doen?  

 

a. Maak duidelijk dat wat je kind voelt, belangrijk is en betekenis heeft voor je, ook al 

begrijp je die niet meteen (emoties zijn steeds een signaal, ook al lijken ze te groot of 

onredelijk) 

b. Blijf rustig, maar betrokken (niet meegaan in paniek/angst/woede/verdriet; ook niet 

afzijdig/afstandelijk/onverschillig) 

c. Let op en neem eventueel even afstand als de emoties (bij jezelf of je kind) te hoog 

zitten. Leg dat wel uit.  

d. Probeer te begrijpen: wat je kind voelt, waarom; ga niet ‘weten’ wat je kind voelt 

e. Probeer terug te geven hoe je de emotie begrijpt, zodat je kind zich begrepen kan 

voelen; geef woorden aan de emotie zoals je hem begrijpt of help je kind er zelf 

woorden aan te geven 

f. Check of de emotie gereguleerd geraakt 

 

6. Evaluatie 

 

Aan het einde kunnen trainers terugblikken met de groep. Inhoud? Vorm? Tempo? Relevantie?  

 

Stimuleer ouders om de komende week bewust aan de slag te gaan met de tips en na te gaan hoe 

dat liep.  


