
Opzet Module 4: impulsiviteit en begrenzing 

Over impulsiviteit en het helpen van mijn kind bij het begrenzen en hanteren van impulsen 

 

1. Algemeen (slides 1-5) 

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 card 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 en het ontwikkelen 

van een stevig zelfbeeld 

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 Impulsiviteit en Zelfsturing 

Het doel van deze sessie is om ouders:  

 

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

2) Handvatten aan te reiken hoe hun kind te helpen zichzelf te begrenzen  

 

Programma 

 

1. Verwelkoming 

Ouders worden verwelkomd door de cursusgevers. Er wordt uitgelegd dat dit de derde 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 Zelfsturing en Impulscontrole. Zelfsturing 

houdt in dat je je leven richting kunt geven, dat je aan het stuur van je eigen gedrag zit, jezelf kan 

beheersen. Kenmerkend in de puberteit is dat jongeren geregeld de grens opzoeken, soms roekeloos 

gedrag stellen en experimenteren. Dat hoort gedeeltelijk bij een normale puberteit. Jongeren gaan 

experimenteren, zoeken waar de grenzen liggen. Ze zijn impulsiever, staan minder stil bij de gevolgen 

van hun gedrag en kunnen soms risico’s nemen, die volwassenen niet zo snel zullen nemen. Meestal 

loopt het goed af. Jongeren die kwetsbaarder zijn, ervaren te weinig grip op hun gedrag. Ze kunnen 

zichzelf niet goed beheersen, voelen zich niet ‘in control’. Wat ze doen, lijkt hen te overkomen. Ze 

begrijpen vaak ook niet waarom ze doen wat ze doen. Jongeren met te weinig grip op zichzelf, zijn 

wat losgeslagen. Ze reageren voortdurend op interne en externe prikkels, zonder dat ze zich kunnen 

inhouden. Ze kunnen doorschieten in drinken, eten, agressie. Ze snijden zichzelf of nemen een 

overdosis. Suicides zijn nog steeds een van de belangrijkste doodsoorzaken bij jongeren en de 



meeste suïcidepogingen worden ondernomen in de puberteit. Langs de andere kant van het spectrum 

heb je jongeren die zo bang zijn dat ze controle gaan verliezen over zichzelf, dat ze de rem helemaal 

op zichzelf houden. Ze kiezen voor controle, veiligheid en durven net geen risico’s meer te nemen.  

 

Deze sessie gaat over de ontwikkeling van gedragsbeheersing en zelfcontrole en waarom de 

puberteit daarin een cruciale fase is. Voor ouders vraagt dat ook vaak uitdagingen: ze moeten hun 

kind begrenzen, zodat het de eigen veiligheid niet in gevaar brengt, en tegelijk moeten ze hun kind 

ook loslaten en zelf verantwoordelijkheid laten nemen. Daar gaat deze sessie over. Ouders krijgen 

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

impulsen en grenzen 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: Zelfsturing 

 

Slide 7: Oefening 

Oefening: wat heeft een kind of jongere nodig om zijn of haar gedrag te reguleren en sturen?  

 

Het doel is om ouders te laten nadenken over de zelfregulatie. Noteer eventueel op een bord wat er 

wordt genoemd.  

 

Slide 8: Zelfsturing 

 

Zelfsturing omschrijven: 

1. Controle: in staat zijn impulsen te beheersen in plaats van ze telkens meteen uit te reageren 

2. Gevolgen: in staat zijn om de gevolgen van je eigen acties en handelingen voor jezelf en 

anderen te overzien 

3. Zelfreflectie: in staat zijn om betekenis te geven aan je eigen impulsen, te begrijpen waarom 

je reageert zoals je reageert 

4. Waarden en normen: in staat zijn om je eigen waarden en normen te volgen en om je aan te 

passen aan wat binnen de maatschappij of het gezin geldt als normen en regels 

5. Doelgericht: in staat zijn om je eigen gedrag te sturen in de richting van bepaalde doelen 

(kunnen blijvend vasthouden aan bepaalde doelen) 

6. Motivatie: in staat zijn om voldoende stabiel gemotiveerd te blijven; omgekeerd: niet verlamd 

raken door faalangst 

Het doel van deze oefening is om ouders te laten nadenken over thema’s die verband houden met 

impulsiviteit en zelfsturing. Laat hen eventueel voorbeelden geven waar dat hun kind aan ontbreekt 

en stimuleer hen om na te denken over de psychologische vaardigheden die een kind of jongere moet 

ontwikkelen om zijn of haar eigen gedrag te kunnen sturen. Bovenstaand lijstje is niet per se 

exhaustief of hoeft niet per se volledig afgewerkt te worden. Het volstaat wanneer ouders nadenken 



over enkele basisvoorwaarden van zelfsturing: 1) in staat zijn om duurzaam en stabiel je gedrag te 

reguleren conform bepaalde waarden, doelen, normen; 2) in staat zijn om betekenis te geven aan je 

eigen gedrag en aan de gevolgen voor jezelf in plaats van uit of af te reageren.  

 

Slide 9: Problemen met Zelfsturing en Impulsiviteit  

 

Leg uit dat als baby’s geboren worden ze nauwelijks in staat zijn hun gedrag te reguleren. Ze 

reageren dan meteen op interne en externe prikkels. Bijvoorbeeld: ze voelen een hongerkramp en 

beginnen te huilen. Of het is te koud en ze reageren daar meteen op. Ze hebben weinig vermogen 

om frustraties te verdragen of rekening te houden met anderen. Een baby zal er geen rekening mee 

houden dat een ouder met iets bezig is wanneer het een natte luier heeft. Menselijke wezen moeten 

dus in hun ontwikkeling leren om hun gedrag te reguleren: ze moeten leren om niet meteen te 

reageren op interne en externe prikkels, om te begrijpen wat hun behoefte is, om rekening te houden 

met anderen, en zo verder. Sommige kinderen worden in deze ontwikkelingstaak nog eens extra 

belast omdat ze bijvoorbeeld een bepaalde biologische aanleg hebben. Denk aan kinderen met een 

aanleg tot ADHD: die zullen het extra moeilijk hebben om hun eigen gedrag te reguleren. Of sommige 

kinderen zullen zich zo ontdaan voelen wanneer ze gefrustreerd zijn dat ze veel moeilijker hun 

behoeftes kunnen uitstellen.  

 

Vraag ouders om na te denken over hoe hun kind als baby, peuter en kleuter omging met frustraties, 

uitstellen van behoeftebevrediging en zo verder: kon hun kind snel overstuur raken? Gaf hun kind 

snel op wanneer iets niet lukte omdat de frustratie te groot werd?  

 

Slide 10: Problemen met Zelfsturing en Impulsiviteit 

 

Problemen met zelfsturing kunnen twee kanten uitgaan: 

 

1) Je ervaart te weinig controle over je eigen gedrag. Je reageert voor je denkt. Je reageert 

impulsief, kan je behoeftes nauwelijks uitstellen, ervaart je reacties en handelingen als iets 

wat je overkomt en waar je weinig grip op ervaart.  

2) Je bent te gecontroleerd. Je piekert je suf voor je iets onderneemt om toch maar zeker te zijn 

dat je alle gevolgen goed hebt overzien. Je verliest je spontaneïteit. Vaak zijn deze jongeren 

(en volwassenen) erg bang voor verlies van controle over zichzelf, hun gedrag en hun 

emoties, dat ze overmatige controle zoeken.  

 

Leg uit dat problemen met zelfsturing zich dus zowel kunnen uiten in verlies van controle en 

impulsiviteit aan de ene kant en in overmatige controle en verlies van spontaneïteit aan de andere 

kant.  

 

Slide 11: Oefening 



 

Vraag: als je als puber problemen hebt met je zelfsturing, waar zou je dan allemaal tegenaan lopen?  

 

Het doel is dat ouders gaan nadenken over uitingen van problemen in zelfsturing bij hun kind. Denk 

dimensioneel, dit betekent: het hoeven niet steeds de grootste symptomen te zijn, ook kleinere 

uitingen die binnen een normale ontwikkeling vallen, kunnen hier aan bod komen. Het doel is om 

ouders te helpen om na te denken over de uitingen van (problemen in) zelfsturing en over de 

psychologische capaciteiten die nodig zijn om je eigen gedrag (je zelf) goed te reguleren. Tracht 

ouders te laten nadenken over de volgende zaken:  

 

a. Is jouw kind (eerder) ongecontroleerd of (eerder) overgecontroleerd? Waaraan merk je dat? 

Wat zijn daar uitingen van?  

b. Welke vaardigheden ‘moet’ je kind verder of meer ontwikkelen om zichzelf beter te kunnen 

sturen. Refereer hierbij aan de eerder genoemde kenmerken van zelfsturing.  

 

3. Puberteit en zelfsturing 

 

Slide 13: herhaling 

Dit stukje herhaalt kort eerdere kennis, maar nu met de focus op de gevolgen voor het vermogen tot 

zelfsturing.  

 

Zoals eerder besproken zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen in de puberteit. De hersenen 

ontwikkelen zich, maar niet overal in hetzelfde tempo. De emotionele hersenen ontwikkelen zich het 

eerst en het snelst, terwijl de frontale hersenen zich pas later en geleidelijker ontwikkelen. Bij elke 

emotie hoort echter ook een actietendens, bijvoorbeeld als je boos bent, hoort daar een tendens bij 

om aan te vallen. Als emoties overspoelender worden, kan ook de actietendens te veel aandrang 

hebben. Dat draagt bij aan impulsiever gedrag van pubers: ik voel het zo, dus ik doe het zo. Verder 

leren jongeren geleidelijk wel abstracter denken, waardoor ze ook meer kunnen nadenken over wat 

zou kunnen zijn dan over wat is. Bijvoorbeeld: wat als ik dit doe? Wat zou het gevolg voor mezelf of 

voor anderen zijn? Deze ontwikkeling vraagt echter tijd. Daarnaast vinden er in het lichaam ook 

allerlei hormonale veranderingen plaats. Zo zal het testosterongehalte toenemen in het lijf. 

Testosteron zorgt er ook voor dat we meer gaan exploreren, wat nodig is om het veilige nest te 

verlaten. Jongeren gaan experimenteren, de grenzen opzoeken. Dat alles speelt ook een functie in 

het ontdekken van wie ze zelf zijn. Ten derde zijn jongeren volop bezig met het ontwikkelen van 

eigenheid en eigenwaarde, zoals we vorige keer zagen. In die ontwikkeling kunnen ze soms 

doorschieten, bijvoorbeeld zichzelf als onkwetsbaar ervaren. Ze gaan dan risico’s nemen die uitgaan 

van zelfoverschatting. Tenslotte speelt impulsiviteit vaak ook een rol in de groep van leeftijdsgenoten. 

We weten dat het voor jongeren zo belangrijk is om ‘erbij te horen’ dat ze in aanwezigheid van 

leeftijdsgenoten veel minder goed zullen nadenken over de gevolgen van hun gedrag en zich veel 

meer laten beïnvloeden door de prikkels die van hun leeftijdsgenoten komen. Denk bijvoorbeeld aan 



leeftijdsgenoten die de puber aanmoedigen om iets roekeloos te doen: als de puber alleen zou zijn 

geweest, zou de kans veel groter zijn geweest dat hij/zij beter de roekeloosheid zou hebben 

ingeschat, maar onder invloed van leeftijdsgenoten verliest hij/zij dit vermogen.  

 

Je kan hier ook benadrukken hoe de verschillende probleemgebieden, zoals we ze hier bespreken in 

deze cursus, elkaar gaan wederzijds versterken. Als je moeite hebt om je emoties te reguleren, is de 

kans ook aanzienlijk groter dat je impulsiever wordt. Als je minder eigenheid hebt, ben je ook meer 

beïnvloedbaar door anderen. Als je meer beïnvloedbaar bent, ben je vaak ook impulsiever. Als je 

impulsiever bent, doe je ook vaker dingen die je gevoel van eigenwaarde weer aantasten 

(schaamtevolle zaken) of die je relaties beschadigen.  

 

Slide 14: Leren beheersen van impulsen 

Een belangrijke uitdaging voor jongeren is om de eigen impulsen te beheersen. Dit is de centrale 

vraag: Hoe kan je een afstand plaatsen tussen iets wat gebeurt wat zorgt voor een aandrang om iets 

te gaan doen en de handeling of actie zelf?  

 

Bespreek drie mogelijke probleemaspecten van impulsiviteit:  

 

1. Niet letten op: snel afgeleid zijn, snel verveeld raken, snel je aandacht verliezen, je moeilijk op 

iets kunnen blijven richten wanneer er iets anders door je hoofd schiet.  

2. Niet plannen: te weinig nadenken over of bekommerd zijn om de gevolgen; zo in de ban van 

risicovolle activiteiten dat je niet meer denkt over of bekommerd bent om de gevolgen; niet 

overwegen van gevolgen 

3. Actie: handelen zonder na te denken; te snel overgaan tot actie; onbesuisd handelen in 

reactie op zowel aangename als onaangename emoties.  

 

Slide 15: Oefening  

Vraag ouders om voorbeelden te geven van impulsief gedrag bij hun kind en om dit te koppelen aan 

één van de drie probleemgebieden. Veel voorkomende voorbeelden: roekeloos geld uitgeven, 

vriendje blijven bellen wanneer hij niet snel genoeg reageert, te snel meegaan in seksueel contact 

wat je eigenlijk niet wilt, je broertje stangen wanneer je je verveelt en zo verder 

 

Slide 16: Impulsiviteitsproblemen 

De docent identificeert drie veel voorkomende impulsiviteitsproblemen, elk gerelateerd aan een van 

de probleemaspecten, en schrijft ze in een schema op de flap. De docent probeert daarbij vooral aan 

te tonen hoe impulsieve handelingen kunnen opgebroken worden in stukjes.  

 

 

 

 



Voorbeeld van een schema met fictieve voorbeelden 

Categorie Emotienaam Aandrang Aanwijzingen Behulpzame 

reactie 

Niet letten op Verveling Iets opwindends 

doen 

Je bewust 

worden dat je je 

niet goed kan 

concentreren 

Iets constructiefs 

doen met 

anderen 

Niet plannen Verwachte 

bevrediging 

Gelegenheidsdiefstal Je bewust 

worden van 

gedachten als 

‘dat is mijn recht’ 

Stop, denk 

Actie Eenzaamheid Vriendje zoeken; 

dronken worden 

Opmerken van 

aandrang tot 

actie 

Vrienden 

opzoeken 

 

Slide 17: strategieën om impulsen te beheersen 

 

De docent bespreekt met de groep ouders strategieën om impulsen beter te controleren.  

 

• Benoem de impuls (slide 18):  

o De docent vraagt aan ouders om een voorbeeld te geven van een van de 

probleemaspecten van impulsiviteit in het leven van hun kind. Ga na wat de impuls 

precies is (vb uit verveling, om van een naar gevoel af te geraken) en vraag of er 

situaties zijn waarin het hun kind wel beter lukt om niet in te gaan op de impuls.   

• Word je bewust van de aanwijzingen voor mogelijke actie (slide 19) 

o De docent vraagt de ouders waaraan ze kunnen merken dat hun kind mogelijk actie 

gaat ondernemen 

▪ Lichamelijke houding en reacties, zoals onrustig zijn, erg terugtrekken, 

‘stuiteren’ en druk zijn, stil zijn 

▪ Herken gevoelens, zoals boosheid, verveling, prikkelbaarheid 

• Vertraag je kind door geïnteresseerde en betrokken vragen te stellen (slide 20) 

o Wat ben je van plan? Waarom wil je dat doen? Waar heb je behoefte aan? Wat wil je 

ermee bereiken?  

o Ga niet meteen overtuigen of ontmoedigen, maar laat je kind zelf stil staan bij de 

redenen voor de actie en de gevolgen van de actie 

▪ Kloppen de veronderstellingen achter de actie wel?  

▪ Wat zal het effect van de actie zijn?  

▪ Als je beste vriendin dit zou doen, wat zou je haar dan aanraden?  

• Begrens waar nodig en leg uit (slide 21) 

o Bevraag jezelf:  



▪ Is de actie of aandrang van mijn kind gebaseerd op verkeerde conclusies?  

▪ Kan mijn kind goed de gevolgen overzien?  

▪ Ligt de actie van mijn kind binnen mijn waarden en normen?  

▪ Wat vind ik zelf dat gepast of goed is om doen?  

o Indien gewenst, begrens dan je kind 

▪ Leg uit wat je verwacht dat je kind (niet) doet en waarom? Verwijs 

bijvoorbeeld naar de door jou verwachte gevolgen van de actie. Of leg uit wat 

je verwacht wat er kan en zal gebeuren wanneer je kind een andere 

oplossing zoekt.  

 

In de bespreking van deze strategieën zijn enkele punten van belang:  

 

1. Je helpt als ouder je kind vooral wanneer je hem/haar leert zichzelf te reguleren, niet wanneer 

je als ouder telkens voorschrijft of gebiedt wat je kind moet doen 

2. Je kind zal maar je begrenzing begrijpen wanneer jij op jouw beurt de behoefte of aandrang 

van waaruit je kind handelt, begrijpt.  

3. Blijf als ouder bij jezelf: wat vind jij redelijk? Gepast? Wat zeggen jouw waarden en normen 

jou?  

 

Slide 22: Onderhandelen 

 

Kenmerkend voor de puberteit is dat de relatie tussen ouders en hun kind verandert: kinderen krijgen 

meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en moeten daar ook leren mee omgaan. Bij een jonger 

kind zullen ouders vaak zelf beslissen, terwijl naarmate een kind opgroeit zij zelf mee mogen en 

kunnen beslissen. De wet voorziet bijvoorbeeld dat kinderen vanaf 12 jaar mee mogen beslissen over 

medische en andere behandelingen die ze ondergaan. Tussen 12 en 16 jaar beslissen ouders en 

kinderen gemeenschappelijk. Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelf beslissen. Tussen 12 en 16 jaar is er 

dus een periode waarin pubers moeten leren om zelf meer verantwoordelijkheid te gaan dragen. In de 

relatie tussen ouders en kinderen neemt dat vaak de vorm aan van onderhandelen: met een kind van 

10 ga je zelden onderhandelen (bijvoorbeeld over uur van thuis komen), met een puber van 15 of 16 

wel.  

 

Onderhandelen houdt in dat je ruimte geeft aan je kind om mee inspraak te hebben, terwijl de 

beslissing wel bij jou blijft. Je kan bijvoorbeeld vragen aan je kind om zelf een voorstel te doen en 

daarop reageren in plaats van zelf alles te beslissen.  

 

Slide 23: Oefening 

 

Laat ouders in kleine groepjes nadenken over hoe ze hun kind begrenzen en begeleiden of hoe ze 

kunnen onderhandelen met hun kind.  



 

Denk na over een concreet voorbeeld waarin je een grens hebt gesteld of waarin er een discussie is 

geweest over een grens (bijvoorbeeld naar een feestje of naar de bioscoop mogen, of discussie over 

uur van thuiskomen). Wat liep daar goed en minder goed in?  

 

Denk na over voorvallen waarin je kind impulsief is geweest. Wat was er op dat moment aan de 

hand? Welke behoefte speelde? Waarom deed je kind wat het deed en wat was daarvan het effect op 

zichzelf en anderen?  

 

Slide 24: Rollenspel 

Doel van het rollenspel is om te oefenen met diverse situaties en daarin te ondervinden wat het effect 

is van bepaalde interventies die ouders  kunnen doen 

 

Situaties:  

• Je kind treitert zijn/haar kleine broertje uit verveling of om zich af te reageren na een rotdag 

op school. Probeer te begrenzen.  

• Je merkt dat je kind erg druk, onrustig is en voelt dat er als het ware een bom op ontploffen 

staat. Probeer in gesprek te gaan.  

• Je kind wil helemaal geen contact meer met een beste vriendin naar aanleiding van een klein 

voorval. Probeer in gesprek te gaan en je kind te helpen zijn of haar conclusies uit te dagen.  

• Je kind wilt naar een feestje waar jij zelf niemand kent en waar je geen vertrouwen in hebt. 

Probeer te begrenzen.  

• Je kind wilt naar een feestje en daar tot 1.00u blijven terwijl jij zelf 23.00u al lang genoeg 

vindt. Alle kinderen blijven tot 1.00u is het antwoord.  

 

Sta tijdens het rollenspel stil bij werkzame en minder werkzame interventies. Leg steeds de link met 

de genoemde strategieën.  

 

Slide 25: slotoefening 

 

 


