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Alweer de laatste maand van het jaar. Een mooi moment om te 

reflecteren over de plek waar we nu met het jonge kind staan. 

Vroeghulp en vroeginterventie, maar ook preventie, komen steeds meer op het 

netvlies van gemeenten en politici. In verschillende samenstellingen wordt 

gepraat over de eerste 1001 kritieke dagen voor het kind: de dagen vanaf de 

conceptie totdat het kind een jaar of twee is. Het belang van hechting, van 

ouderschap, van een goede start raakt steeds meer bekend. Hetzelfde geldt 

voor de rol van trauma en stress voor, tijdens en na de geboorte. 

We gaan steeds preciezer en eerder zien wat er misschien mis is of mis zou 

kunnen gaan lopen. Wetenschappelijk onderzoek raakt verfijnder, net als 

behandelmethoden. De nieuwe DC 0-5 is een prachtig instrument voor psy-

chologen en andere diagnostici dat veel breder zou kunnen worden ingezet. 

Nooit los, nooit alleen, altijd in context met de omgeving en de omstandighe-

den van dit kind bij deze ouders in deze situatie. 

Laten we al deze ingrediënten samenvoegen, niet apart maar met elkaar. Er is 

zoveel kennis aanwezig dat het jammer zou zijn als het te veel versnipperd 

wordt. Een mooie samenwerking ten behoeve van het jonge kind. Dat wens ik 

u en ons voor 2018! Proost!

Louise van den Broek,

Hoofdredacteur Vakblad Vroeg
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‘Zachtjes balen met Toontje’ is 

een ontroerende en tegelijkertijd 

effectieve behandelmethodiek. 

Centraal staat het verbeteren 

van de afstemming tussen ouder 

en kind bij boosheid en frustra-

ties. Dit gebeurt met behulp van 

spel met een handpop. 

Martijn Hell – Leeuwenhart

Kenmerkend voor de ouder-kindbe-
handeling ‘Zachtjes balen met 
Toontje’ is dat een therapeut, voor 
een groot deel, interventies pleegt via 
een schildpadhandpop. Toontje, zo 
heet de schildpad, brengt het kind en 
de ouder in een optimale conditie om 
boosheid en spanning te kunnen 
onderzoeken. De handpop vraagt het 
kind en de ouder(s) om raad bij het 

hanteren van spanning en emoties. 
Vervolgens oefenen zij op ontspannen 
wijze met adequaat gedrag. Dit 
gebeurt met behulp van de spannings-
meter en de boosheidthermometer 

van Toontje. Op beide meters valt te 
zien wat je verstandig kunt doen bij 
spanning en boosheid.

Verdiepende werking
Het hanteren van de schildpadhand-
pop heeft een verdiepende werking. 
Het uiterlijk van de schildpad verte-
dert. Met zijn grote ogen en zijn 
transparante expressie roept Toontje 
een liefdevolle houding op bij de 
mensen om hem heen. Deze houding 
van compassie zorgt ervoor dat vol-
wassenen en kinderen hem geduldig, 
begripvol en rustig blijven benaderen. 
Ook als hij worstelt met boosheid en 
frustratie, ontlokt hij deze open 
grondhouding die nodig is om stress-
volle gedachten en gevoelens te kun-
nen onderzoeken. Al snel genieten 
ouders en kinderen van elkaar in de 
interactie met Toontje. Daardoor doen 
ze zelfvertrouwen op, zijn ze beter in 
staat om hun geduld te bewaren en 
tijd te nemen om elkaar te begrijpen 
bij de frustraties van alledag. 

De magie van mildheid
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Pechje
Tessa heeft haar zoon Jouri van 7 aangemeld in verband met woedeuit-
barstingen die hij kan hebben. Op school zouden er geen conflicten 
zijn. Maar hij komt overprikkeld thuis en dan lopen de spanningen bij 
conflictjes thuis hoog op. Al snel raken beiden zichtbaar vertederd 
door Toontje. Op een liefdevolle, ontspannen, speelse toon spreken 
ouder en kind samen met de handpop over worstelingen met span-
ning, grenzen, conflicten en frustraties. Hij informeert naar de span-
ning, de wensen, de grenzen, de gevoelens en het gedrag van Jouri en 
mama Tessa. Het is ontroerend te zien hoe moeder en zoon woorden 
geven aan wat er bij ieder van binnen speelt. Door het spel met 
Toontje hebben zij oog en oor voor elkaar. Samen vinden ze manieren 
om veilig om te gaan met frustraties, boosheid en grenzen. “Jammer 
lieverd” zegt mama Tessa op een gegeven moment als iets niet kan dat 
haar zoon graag wil. Jouri haalt zijn schouders op: “Pechje!” zucht hij. 
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De magie van mildheid

Spelenderwijs staan ouder(s) en kind 
stil bij de omgang met boosheid en 
spanning. 

Toontje heeft op zijn beurt een liefde- 
en begripsvolle houding voor het kind 
en de ouder(s). Gevolg is dat zij zich 
geliefd en gezien voelen, ondanks de 
frustraties waarmee zij worstelen. Het 
helpt hen om te ontspannen in de 
stress en om mild naar zichzelf te kun-
nen kijken. Door de vragen en ver-
wondering van Toontje wordt de bin-
nenwereld van ouder(s) en het kind 
geëxploreerd en ontward. Zij krijgen 
meer aandacht en begrip voor de 
gevoelens, gedachten en wensen van 
elkaar. Al doende wordt het mentali-
seren bevorderd en verbetert de 
emotieregulatie.

Kalmerend en regulerend
De positie die de therapeut inneemt 
ten opzichte van de ouder(s) en het 
kind is te onderscheiden in twee 
gebieden:

1. Kalmerende en voorwaardenschep-
pende interventies om de ouder(s) en 
het kind in een optimale leerconditie 
te brengen. De interventies richten 
zich op het vergroten van hun win-
dow of tolerance, de optimale zone 
waarin ouder(s) en het kind informa-
tie kunnen opnemen en verwerken. 

2. Regulerende, trainingsgerichte inter-
venties om het bewustzijn en de vaar-
digheden van de ouder(s) en het kind 
te vergroten ten aanzien van adequate 
omgang met boosheid, spanning en 
frustraties. Dit gebeurt op dusdanige 
wijze dat de ouder(s) en het kind vol-
doende in staat zijn om de regulatie 
van spanning en boosheid zelfstandig 
en langdurig vol te kunnen houden.

Zachtjes balen 
Veel kinderen denken dat ze niet boos 
mogen zijn. Benadrukt wordt bij ‘zacht-
jes balen’ dat ‘boos zijn’ of ‘balen’ 
gerust mag. De opgave is om op een 

veilige manier uitdrukking te geven aan 
boosheid en frustraties. Balen en boos 
zijn zonder jezelf of een ander pijn te 
doen of onderuit te halen en zonder 
iets kapot te maken: dat is zachtjes 
balen. Balen met respect voor jezelf, 
met respect voor de ander en met res-
pect voor de dingen. 

Kinderen hebben volwassenen nodig 
om op een dergelijke manier te leren 
omgaan met hun boosheid en frustra-
ties. Het gaat er om dergelijke gevoe-
lens te her- en erkennen, op te van-
gen en aandacht te besteden aan ver-
standig adequaat gedrag bij boosheid 
en frustraties. Daardoor groeit de ont-
spanning, het zelfvertrouwen en het 
probleemoplossend vermogen van 
een kind. Het raakt zo beter opgewas-
sen tegen de pech van alle dag. 
Toontje en zijn boosheidsthermometer 
en spanningsmeter helpen daarbij.

‘Volwassenen en kinderen 
blijven Toontje geduldig, 
begripvol en rustig benaderen’

Meer weten?
Martijn Hell (martijnhell@gmail.com) werkt ruim 30 jaar als dramathe-
rapeute in GGZ en het speciaal onderwijs. Daarnaast is zij supervisor. 
Zij ontwikkelde samen met Blijfgroep speciaal voor kinderen en ouders 
in huiselijk geweldopvanghuizen de module ‘Tijd voor Toontje’. Dit is 
inmiddels een door het NJI erkende jeugdinterventie. Ze geeft regelma-
tig trainingen voor therapeuten over de methodiek met de handpop. 
Momenteel wordt ‘Zachtjes balen’ met Toontje beschreven tot een 
consensus based module.

De eerstvolgende Basis training ‘Zachtjes balen met Toontje’ is op 20 
januari 2018, zie www.zachtjesbalen.nl. Verder verzorgt Martijn Hell tij-
dens het Congres Vroegsignalering en Vroeghulp op 21 februari 2018 
de workshop ‘Hoe baal je verstandig?’. Kijk voor meer informatie over 
de 4e editie van dit congres op www.vakbladvroeg.nl. 
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Hoe mooi is het om een kijkje te krij-
gen in het hoofd van een baby en te 
kunnen volgen welke gedachtespron-
gen hij maakt? De Baby- en kinderge-
barenmethode maakt dit mogelijk. Het 
aanleren hiervan is niet zo moeilijk. In 
onze dagelijkse communicatie gebrui-
ken we al veel gebaren: we steken 
onze duim op als iets goed gaat, 
zwaaien als we weggaan of leggen 
onze vinger op de lippen als we willen 
dat het stil moet zijn. Babygebaren 
gaat een stap verder: het zijn gebaren 
uit de Nederlandse Gebarentaal waar-
mee je ondersteunt wat je zegt. 

Fases
Kinderen leren taal door te kijken en 
te luisteren naar anderen. Zodra ze 
ertoe in staat zijn, doen ze na wat ze 
gezien en gehoord hebben. Als de 
basis van de ontwikkeling gelegd is, 
begint het verfijnen en uitbreiden van 
de mogelijkheden. 

Elke baby heeft al heel vroeg belang-
stelling voor de communicatie tussen 
mensen. Als twee mensen met elkaar 
praten, kijkt hij van de een naar de 
ander. Vanaf ongeveer zes maanden 
merkt een baby op dat communicatie 

tussen mensen bepaalde consequen-
ties kan hebben: er wordt een verband 
gelegd tussen wat er gezegd wordt en 
de handeling of aanduiding die erop 
volgt. De baby leert eerst de klanken 
en vervolgens de woorden van zijn 
moedertaal te herkennen en leert dat 
deze een specifieke betekenis hebben. 

De baby begrijpt dus al dat er taal 
bestaat nog voordat het een half jaar 
is. Maar om zelf woorden te kunnen 
uitspreken, moet hij wachten tot zijn 
fijne mondmotoriek voldoende ontwik-
keld is. En dat is meestal pas rond 18 
maanden. In de tussentijd kan het heel 
frustrerend zijn voor een kind om wel 
van alles te begrijpen, maar niet zelf te 
kunnen vertellen wat hem bezighoudt.

Handmotoriek
Babygebaren maakt gebruik van de 
voorsprong die de handmotoriek heeft 
op de mondmotoriek: een baby is 
vanaf ongeveer zes maanden in staat 
om gerichte bewegingen te maken met 
de handen. Je kunt dan bijvoorbeeld 
zien dat de baby zijn armen naar je uit-
strekt als hij opgetild wil worden. Dit 
heeft hij geleerd van zijn verzorgers die 
ook de armen naar hem uitstrekken als 
ze hem gaan optillen. Elke baby gaat 
rond acht maanden zwaaien als er 
iemand weggaat. Hij heeft opgemerkt 
dat mensen 'dag' zeggen en zwaaien 
en dan weggaan. Deze drie elementen 
slaat het kind als één pakketje op in 
het geheugen: het woord, het gebaar 
en de handeling horen bij elkaar. 

We gaan lunchen. 

Een kind gaat 

alvast aan tafel  

zitten en nog voor 

ik alles op tafel heb gezet, gebaart hij: 'boterham' en 'kaas'. Dat is makkelijk: ik weet al 

wat hij wil eten straks! Zomaar een voorbeeld van communicatie met gebaren in de 

opvang. Op allerlei manieren verbetert het gebruiken van gebaren ter ondersteuning van 

de gesproken taal het contact en de interactie met kinderen.

Kjille Soeting
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Met Babygebaren breng je, wat kin-
deren dus al blijken te kunnen - 
gerichte gebaren aanleren - naar een 
volgend niveau: je geeft ze een 
manier om ook andere begrippen te 
kunnen uiten in hun communicatie. 
Doordat je de essentie van wat je 
zegt ondersteunt met een gebaar, 
koppelt het kind dat gebaar aan het 
woord en aan de betekenis.

Overbrugging
Zolang de baby nog geen woorden kan 
zeggen, overbrug je met Babygebaren 
de periode van taal begrijpen naar taal 
kunnen spreken. Dit geldt eens te 
meer voor kinderen met een achter-
stand in of problemen met de spraak-

ontwikkeling: bij hen duurt de periode 
tussen begrijpen en leren praten 
immers nog langer. 

Door Babygebaren te gebruiken, kan 
de baby op veel jongere leeftijd uit 
zichzelf een gesprek beginnen. Hij kan 
jou vertellen wat hij ziet, waar hij mee 
wil spelen, wat hij hoort, wat er 
gebeurd is, aan wie hij denkt. 
Hierdoor heb jij veel sneller in de 
gaten wat de baby bedoelt en hoef je 
niet te raden als hij ergens naar wijst 
of onverstaanbaar brabbelt. En niet 
alleen jij begrijpt het kind beter, door 
de ondersteuning van jouw gesproken 
taal met gebaren begrijpt het kind jou 
ook beter. 

Gedeelde aandacht
Een ander voordeel van Babygebaren 
is dat je elkaar altijd aankijkt als je 
gebaren gebruikt. Daardoor hebben jij 
en het kind meer aandacht voor elkaar. 
Uit onderzoek blijkt dat juist die 
gedeelde aandacht voor elkaar en voor 
hetzelfde onderwerp, van essentieel 
belang is voor het aanleren van taal.

Zelfs als een kind begint met praten, 
blijft werken met Babygebaren nuttig. 
Bij beginnende praters lijken veel 
woorden op elkaar en dan verduide-
lijkt een gebaar wat het kind bedoelt. 
En wat te denken van meertalige kin-
deren die in verschillende talen brab-
belen? De gebaren geven dan als het 

ware een ondertiteling zodat je met-
een weet waar het over gaat!

Hoe fijn is het om zoveel beter te 
begrijpen wat een baby wil of nodig 
heeft, waar hij belangstelling voor 
heeft of wat hij wil vertellen? Door 
Babygebaren groeit het zelfvertrouwen 
van een baby, omdat hij zich gezien en 
gehoord voelt. De methode verrijkt de 
interactie en het contact dat je als ver-
zorger hebt met de kinderen in je 
groep. De rust die het brengt, omdat 
iedereen elkaar gemakkelijker begrijpt, 
zorgt voor veel plezier en meer tijd om 
te genieten van de kinderen.
 

Meer informatie?  
Kijk op www.babygebaren.nl

auteursinformatie
Kjille Soeting (kjille.soeting@
babygebaren.nl) is docent 
Babygebaren en pedagogisch 
medewerker op een babygroep 
bij Kinder Service Hotels Gein in 
Amsterdam.

Slapen
De kinderen moeten bijna 
naar bed, ik overleg nog even 
iets met mijn collega. Joël 
van 14 maanden komt naar 
me toe gekropen en gaat 
tegen mijn been aan staan. Ik 
til hem op en vertel dat ik 
hem zo naar bed zal brengen. 
Als ik me weer tot mijn colle-
ga richt, trekt Joël mijn aan-
dacht en gebaart nadrukkelijk 
'slapen'! Ik begrijp hem, het 
gesprek met mijn collega 
moet even wachten. Ik leg 
eerst Joël in bed en nog voor 
ik de slaapkamer uitkom, is 
hij al in slaap gevallen.Huilen 

en helpen
Ik ben aan het stoeien met 
Stijn van 22 maanden, we rol-
len over de grond. Plotseling 
gaat hij rechtop zitten. Hij 
gebaart: 'Let op! Baby huilen'. 
Ik hoor het ook, er is een 
baby wakker geworden. Ik zeg 
(en gebaar): 'de baby is wak-
ker geworden en huilt. Wat 
nu?'. Tijn kijkt me bezorgd 
aan en gebaart: 'helpen?'.



Inleiding
In onze klinische praktijk zien we veel 
meisjes van 2-6 jaar waarbij na uitge-
breid onderzoek toch sprake blijkt van 
ASS. Hoe ziet het beeld er bij deze 
meisjes uit? Wat is van belang in de 
diagnostiek? In dit artikel delen we 
onze ervaringen met betrekking tot 
deze jonge meisjes. 

Uitingsvorm 
Van belang om te weten is dat de 
uitingsvorm van ASS bij meisjes vaak 
anders is dan het gangbare mannelijke 
DSM-beeld. In de DSM wordt expliciet 
gewezen op dit gevaar (APA, 2014). Bij 
aanmelding worden bijvoorbeeld geen 
direct zichtbare beperkingen in de soci-
ale interactie en sociale communicatie 
genoemd, maar wel a-specifieke klach-
ten. Dit wreekt zich ook in de directe 
omgeving: het waarnemen van ASS-
kenmerken bij meisjes blijkt lastig voor 
de mensen om hen heen. Zo kan een 
hoog ‘schattigheidsgehalte’ leiden tot 
andere interpretaties van het gedrag. 
Daar komt bij dat meisjes al op jonge 
leeftijd veel sociaal gedrag observeren 
en imiteren (sociale echolalie). Door het 
zich eigen maken van gedrag van ande-
ren, kunnen ze hun beperkingen com-
penseren en hun ASS-kenmerken 
camoufleren. Dit wordt steeds verder 
verfijnd. Meisjes worden daarnaast, 
meer dan jongens, gestimuleerd om 

sociaal te zijn, te helpen, te delen en te 
troosten (seksespecifieke socialisatie, 
Gould & Ashton-Smith, 2011).

Subtielere interactieproblemen
Veel jonge meisjes met ASS lijken meer 
sociaal gericht: ze zoeken contact en 
hebben goede sociaal technische vaar-
digheden, zoals het maken van oogcon-
tact en gedeelde aandacht (‘joint atten-
tion’). Daardoor lijken ze juist gevoelig 
voor emoties van anderen.

Kwalitatieve beperkingen
Wanneer men vaker én gerichter 
kijkt, zijn er toch subtiele kwalitatieve 
beperkingen in het maken van con-
tact. Dit kan oppervlakkig blijven en 
soms wordt er weinig onderscheid 
gemaakt tussen vreemden en beken-
den. De interactie met anderen kan 
ook té vrij of juist té terughoudend 
zijn of hier sterk tussen wisselen, 
waardoor er geen sprake is van ‘nor-
male’ contactgroei. Sociaal techni-

De uitingsvorm van een 

autismespectrumstoornis 

(ASS) kan bij meisjes anders 

zijn dan bij jongens. Daar komt bij dat de omgeving meer ‘blind’ lijkt voor het waarnemen van ASS-

kenmerken bij meisjes. Het imiteertalent van meisjes speelt eveneens een rol. Dat alles maakt dat 

vroege herkenning van autisme bij jonge meisjes nog vrijwel onontgonnen terrein is. 

Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys

vroeg december 20178
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sche vaardigheden laten verder wei-
nig variatie zien tussen situaties, per-
sonen en omgeving, waardoor deze 
een stereotiep karakter krijgen. 
Meisjes kunnen bijvoorbeeld steeds 
op dezelfde manier een voorwerp 
laten zien, met dezelfde blik, glimlach 
en gebaren. Ook kan er juist sprake 
zijn van veel initiatief tot contact, ter-
wijl de respons op initiatieven van 
anderen beperkt is. 

Meevibreren
Gevoelig lijken voor emoties van 
anderen - soms verward met hoog-
sensitiviteit - lijkt eerder op vervloei-
en met anderen: meisjes staan dan té 
gevoelig afgesteld, vibreren mee met 
de omgeving, waardoor er geen 
scheidslijn is tussen het zelf en de 
ander. Eigenlijk is dit heel jong 
gedrag, bijna zoals een baby meevi-
breert met de stemming van de moe-
der. Bij meisjes met ASS zien we vaak 
dat moeders als een baken kunnen 
fungeren. Als moeder wankelt, dan 
wankelt het kind mee. Van moeders 
horen we vaak dat hun dochter zo 
sterk op hen gericht is, dat ze zich 
geclaimd voelen. 

Detailwaarneming 
Het ’aanvoelen’ van emoties/sferen 
lijkt gekoppeld aan detailwaarne-
ming: subtiele veranderingen in 
gedrag of mimiek van anderen wor-
den door het kind razendsnel opge-
merkt. Daarbij lijkt het onderliggend 
‘begrip’ te ontbreken: het daadwer-
kelijk begrijpen waarom iemand op 
een bepaald moment op een bepaal-
de manier reageert. Zo kan een meis-
je bijvoorbeeld boosheid van de juf 
wel goed oppikken, maar daarbij niet 
snappen dat het niet op haar, maar 
op een ander is gericht.

Identiteitsproblemen 
Het continu peilen van mensen en 
stemmingen maakt dat meisjes niet 
tot handelen komen, of dit vertraagd 
doen. Het kan voorkomen dat moei-
lijk te onderscheiden is wat ‘eigen’ 
gedrag is en wat gekopieerd gedrag 
van kinderen én volwassenen, zoals 

van de juf. Bij volwassen vrouwen 
zien we daardoor regelmatig identi-
teitsproblemen: “Ik weet niet wie ik 
ben. Ik voel me een kameleon”. 

Omgeving
Bovengenoemde bijzonderheden zijn 
voor de omgeving vaak niet (direct) 
zichtbaar of worden zelfs onbedoeld 
versterkt, bijvoorbeeld door aanmoe-
digend te reageren op een meisje 
wat té vrij is in het contact (“Ah, wat 
lief”). Daarnaast is het zo dat als 
meisjes wél duidelijke ASS-
kenmerken laten zien, zoals het niet 
maken van oogcontact, vaak aan 
‘verlegenheid’ wordt gedacht, in 
tegenstelling tot bij jongens (Mandy 
e.a., 2012). Ook zijn er ASS-meisjes 
die pas op latere leeftijd gaan opval-
len, wanneer sociaal inzicht verwacht 

wordt. Want, met louter sociaal tech-
nische vaardigheden komt een kleu-
ter ‘een heel eind’. 

Subtielere
communicatieproblemen 

De sociale communicatie kan er bij 
jonge meisjes goed uitzien, bijvoor-
beeld omdat er wel sprake is van het 
gebruik van gebaren. Echter, ook hier 
kan kopiëren aan ten grondslag lig-
gen. De gebaren zijn dan aangeleerd, 
overdreven/theatraal, niet helemaal 
passend binnen de context, té vol-
wassen of worden elke keer op exact 
hetzelfde moment en op dezelfde 
manier uitgevoerd. Gebaren krijgen 
dan een stereotiep karakter. 

Ook de mimiek kan gevarieerd lijken. 
Bij gerichter kijken, valt echter op dat 
bijvoorbeeld lachjes weinig variëren, 
bijna grimasachtig aandoen. Geregeld 
is er geen sprake van geleidelijke 

mimiekveranderingen: de mimiek 
moduleert niet op natuurlijke wijze 
mee met de stemming, maar varieert 
van theatraal naar vlak (alles of niets). 
Bovendien, als er sprake is van een 
vlakke mimiek, dan kunnen meisjes 
‘engelachtig’ ogen, wat mensen als 
mooi beschouwen en niet als afwijkend.

Er lijkt geregeld sprake van ‘sociaal 
kletsen’, wat echter ‘eenzijdige veel-
praterij’ kan zijn. Anderzijds kunnen 
meisjes met ASS zo teruggetrokken 
en verlegen zijn dat ze in bepaalde 
situaties niet of nauwelijks spreken 
(selectief mutisme). Velen spreken 
met een hoog stemmetje. Geregeld 
wordt bij jonge meisjes gezien dat ze 
een bepaalde taaluiting combineren 
met een bijbehorend gebaartje en 
gezichtsuitdrukking, maar ook hierin 

‘Met louter sociaal technische 
vaardigheden komt een 

kleuter een heel eind’ 
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weinig variëren. Bijvoorbeeld ‘Oooh’, 
met een bijbehorend ‘geschrokken’ 
gebaar, met de hand voor de mond 
en typerende gezichtsuitdrukking. 

Subtielere spelproblemen 
Sommige jonge meisjes met ASS 
hebben het zo druk met het observe-
ren van anderen dat ze niet tot spel 
komen. Als ze wel spelen, lijkt hun 
fantasiespel (doen alsof) over het 
algemeen minder beperkt. Dit komt 
mede omdat ‘meisjesspeelgoed’ 
(keukentje, poppenhuis) voor buiten-
staanders sneller het idee oproept 
van fantasiespel, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld spelen met autootjes. 
Wanneer een meisje popjes en meu-
beltjes rangschikt in een poppenhuis, 
kan dit al heel wat lijken. Bij gerich-
ter kijken, blijkt er vaak geen sprake 
van spontaan fantasiespel of alleen 
van stereotiep fantasiespel: Er wordt 
bijvoorbeeld steeds hetzelfde script 
nagespeeld, van televisie of van een 
ander kind. Ook zien we dat sommi-

ge meisjes juist ‘te veel’ fantasie 
hebben waardoor ze moeilijk het 
onderscheid kunnen maken met de 
werkelijkheid (en weer vervloeien). 
Dit kan leiden tot angst. 

Er zijn tot slot meisjes die geen bij-
zonderheden laten zien in hun indivi-
duele spel: er is sprake van spontaan 
fantasiespel, met voldoende variatie. 
Problemen ontstaan dan vaak later in 
samenspel. Meisjes kunnen bijvoor-
beeld heel volgend of juist bepalend 
zijn, wat in toenemende mate proble-
men oplevert met leeftijdsgenoten. 

Subtielere rigiditeit 
Sommige jonge meisjes moeten 
opvallend lang en steeds opnieuw 
wennen, bijvoorbeeld op het kinder-
dagverblijf na een weekend of vakan-
tie, of aan nieuwe personen. Bij 
meisjes wordt dit sneller gelabeld als 
‘verlegenheid’ of ‘gevoeligheid’, waar 
bij jongens wel de moeite met veran-
deringen wordt opgemerkt en aan 

ASS wordt gedacht. Bij meisjes zien 
we vaak sociaal meer ‘gangbare’ en 
geaccepteerde preoccupaties. Zo 
kunnen meisjes sterk gericht zijn op 
tekenen, kleuren, knutselen, koken/
bakken en dieren. Dit zijn op zichzelf 
staand geen bijzondere interesses; de 
manier waarop deze meisjes erin ver-
dwijnen en hier niet goed uit kunnen 
loskomen, is echter wel opvallend 
(opnieuw vervloeien). Geregeld wor-
den deze meisjes omschreven als 
behulpzaam, wat ‘sociaal’ kan lijken. 
Dit blijkt dan eerder een (onbewuste) 
manier om de regie te houden en 
dus een uiting van rigiditeit. 
Wat betreft motorische stereotypieën 
valt op dat (spier)spanning soms 
zichtbaar is in kleine dingen, bijvoor-
beeld gebalde vuistjes of opgetrok-
ken schoudertjes. 

Sensoriek 
Jonge meisjes lijken vaker overge-
voelig voor geluiden en bepaalde 
aanrakingen (bijv. kleding zit snel niet 

‘Ouders hebben 
vaak te maken 
met onbegrip 

en veroordeling 
vanuit de omgeving’
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lekker). Ook eetproblemen zijn gere-
geld aanwezig. Dat er onderliggend 
aan deze eetproblemen sprake is van 
sensorische bijzonderheden wordt 
vaak pas later ontdekt. 

Overig 
Ouders melden regelmatig a-specifieke 
klachten, die op zichzelf staand niet aan 
ASS doen denken, waaronder ver-
moeidheid en lichamelijke klachten 
(zoals hoofdpijn, buikpijn en obstipatie-
klachten), slaapproblemen en eetpro-
blemen. Vermoedelijk hangen deze 
klachten samen met het voortdurende 
observeren, imiteren en zich daarmee 
aanpassen aan de omgeving, wat leidt 
tot nog meer overprikkeling. Het com-
penseren en camoufleren kan enerzijds 
positief zijn: het geeft meisjes meer 
mogelijkheden om te kunnen functio-
neren binnen bijvoorbeeld het reguliere 
onderwijs. Anderzijds kost dit hen veel 
energie, waardoor ze constant figuurlijk 
‘op hun tenen lopen’. Geregeld is er 
sprake van overmatig piekeren of span-
ning- en angstklachten. Ook kunnen 
meisjes snel uit hun evenwicht zijn en 
erg wisselen in hun emoties. Iets kleins 
kan dan genoeg zijn om in een bepaal-
de emotie te schieten en daar lang in te 
blijven hangen. 

Opvallend is dat meisjes met ASS 
enerzijds een wijze indruk kunnen 
maken, maar anderzijds jong en 
onrijp overkomen door bijvoorbeeld 
nog erg op hun moeder gericht te 
zijn. ASS-kenmerken kunnen maken 
dat een meisje wijs en ‘ouwelijk’ 
overkomt; snel vaste koppelingen 
maken kan dan verward worden met 
snel verbanden kunnen leggen. 
Andersom geldt dat wanneer een 
meisje een onrijpe indruk maakt, dit 
niet altijd te verklaren is vanuit een 
lagere intelligentie. ASS-kenmerken 
kunnen er immers voor zorgen dat 
een kind in gedrag jonger overkomt. 

Advies
De beschreven meisjesgerelateerde 
ASS-kenmerken kunnen ook bij jon-

gens met ASS en een goede intelli-
gentie voorkomen. Andersom zijn er 
meisjes die wel een uitgesproken 
ASS-beeld laten zien, zeker wanneer 
tevens sprake is van een ontwikke-
lingsachterstand. Helaas wordt de 
diagnose ASS bij vrouwen geregeld 
pas in de volwassenheid gesteld. 
Vaak is hieraan een lange en frustre-
rende geschiedenis, met misdiagno-
ses en niet (voldoende) helpende 
behandelingen, aan voorafgegaan. 
ASS op jonge leeftijd herkennen kan 
dit voorkomen en secundaire proble-
men - denk aan depressie, angst, 
eetstoornissen en verslaving - beper-
ken. Ons advies is dan ook om bij 
gedrag zoals beschreven in dit arti-
kel, waarbij ASS op het eerste 
gezicht onwaarschijnlijk lijkt, ASS 
toch als onderzoekshypothese mee 
te nemen.

Expertise
Voor het herkennen van ASS bij 
jonge kinderen (<6 jaar) is expertise 
nodig (Buruma e.a., 2017) en zeker 
bij jonge meisjes. Het ‘Landelijk 
Netwerk Autisme Jonge Kind’ geeft in 
hun ‘clinical best estimate’ aan dat 
dit bij voorkeur door een specialis-
tisch infantteam dient te gebeuren 
(Blijd-Hoogewys e.a.). Wanneer het 
beeld onvoldoende duidelijk is, kan 
eerst worden uitgegaan van een 
werkdiagnose of een DC 0-5 diagno-
se (www.zerotothree.org) die richting 
geeft aan interventie. Herdiagnostiek 
kan dan later plaatsvinden. 

Gericht kijken
Binnen de diagnostiek is het van 
belang jonge meisjes op meerdere 
momenten en in meerdere omgevin-
gen te observeren. Dán pas valt het 
stereotiepe karakter van hun contact, 
communicatie en spel op. Ook als er 
sociaal-technisch geen beperkingen 
lijken, sluit dit de aanwezigheid van 
ASS niet uit. Soms zijn beperkingen 
immers alleen zichtbaar op een sub-
tiel niveau of gaan deze pas opvallen 
wanneer daadwerkelijk sociaal inzicht 

vereist is. Gericht kijken naar deze 
subtiele beperkingen in de afstem-
ming is van belang. Daarnaast vereist 
de mate van observeren en imiteren 
aandacht, evenals oog hebben voor 
de hoeveelheid energie die dit kost. 
Dit laatste kan zich bijvoorbeeld 
uiten in vertraagd reageren, zuchten 
na een interactiemoment of ‘ontla-
ding’ thuis. 

Ouders serieus nemen
Een laatste advies is ouders absoluut 
serieus te nemen in hun beschrijving 
van het gedrag van hun dochter in 
de thuissituatie. Omdat meisjes al 
jong sterk de drang hebben zich te 
gedragen zoals de omgeving van hen 
verwacht (willen ‘pleasen’), kunnen 
ze elders heel ander gedrag laten 
zien dan thuis. Ouders worden hier-
door vaak geconfronteerd met onbe-
grip en veroordeling vanuit de omge-
ving, want op de peuterspeelzaal of 
het kinderdagverblijf lijkt immers 
niets aan de hand. Al gauw wordt 
dan geconcludeerd dat het wel aan 
de aanpak van de ouders zal liggen. 
Dat is niet alleen onprettig voor hen, 
ook het meisje met ASS is hiermee 
beslist niet geholpen.

Bij dit artikel horen vier referenties. 
Deze zijn opvraagbaar via 
vroeg@dgcommunicatie.nl

auteursinformatie
Beide auteurs zijn werkzaam bij 
het Expertise Team Jonge Kind 
van INTER-PSY. Drs. M.E. 
Buruma (infant@inter-psy.nl)  
is orthopedagoog en promoven-
dus. Dr. E.M.A. Blijd-Hoogewys 
is klinisch psycholoog en mana-
ger behandelzaken; zij is tevens 
voorzitter van de FANN (Female 
Autism Network of the 
Netherlands) 
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Stel je voor: je bent 17 jaar, hebt 
geen diploma’s en evenmin een 
betrouwbaar netwerk om je heen om 
op terug te vallen. Je komt erachter 
dat je zwanger bent en het is voor de 
buitenwereld niet waarschijnlijk dat jij 
zelf voor je kindje kunt zorgen. Je 
vraagt je af hoe je verder moet. 
Waar begin je?

VoorZorg bestaat in Nederland 12,5 
jaar. Vijftien JGZ-organisaties voeren 
het programma al uit en negen orga-
nisaties staan op het punt VoorZorg 
te implementeren. Gemiddeld komt 
0,5 - 1,0 % van het totale aantal 
geboorten per gemeente in aanmer-
king voor VoorZorg. 

Prenataal, preventief én integraal 
VoorZorg is een vrijwillig ondersteu-
ningsprogramma gericht op jonge 
vrouwen die zwanger zijn van hun 
eerste kind en weinig of geen oplei-
ding hebben genoten. Met VoorZorg 

krijgen zij preventieve verpleegkundi-
ge ondersteuning tijdens hun zwan-
gerschap en de eerste twee levensja-
ren van het kind. Dit alles wordt 
geboden door een hiertoe opgeleide 
VoorZorgverpleegkundige van de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Het programma bestaat uit een inten-
sief schema van 40 tot 60 huisbezoe-
ken, waardoor vertrouwen ontstaat. 
Het is een integraal programma waar-
in het versterken van de eigen kracht, 
bevorderen van de gezondheid en het 
vergroten van de ontwikkelingskansen 
van de moeders en kinderen centraal 
staan. VoorZorg wordt afgestemd op 
zowel het aanbod van bestaande 
voorzieningen als op iedere specifieke 
situatie. De verpleegkundige beant-
woordt de vragen van de moeder en 
samen bekijken zij hoe een sociaal 
netwerk kan worden opgebouwd. 
Onderdeel van de huisbezoeken is 
video-hometraining, dit gebeurt in 

samenwerking met de Associatie voor 
Interactiebegeleiding en 
Thuisbehandeling (AIT).

Werken vanuit vertrouwen 
Een goede relatie tussen de 
VoorZorgverpleegkundige en de (aan-
staande) moeder is een belangrijke 
voorwaarde voor het slagen van het 
programma. Tijdens het begeleidings-
traject werkt de verpleegkundige 
samen met de moeder aan gestructu-
reerde gedragsverandering, realisti-
sche en haalbare doelen en het ver-
sterken van de vaardigheden van de 
moeder, waarbij haar ‘hartenwens’ 
centraal staat. Een goede training en 
werkbegeleiding van de verpleegkun-
dige zijn belangrijke voorwaarden om 
het programma goed te kunnen uit-
voeren.

Een VoorZorgverpleegkundige gaat in 
op de problemen en vragen van moe-
ders en neemt ze serieus, waardoor 

Jaarlijks krijgen ruim 400 

kwetsbare jonge zwangeren 

hun leven weer op de rit met 

steun van het programma 

VoorZorg. Dit voorkomt of ver-

mindert zware opvoedingspro-

blemen. Op termijn verlagen de 

kosten voor de maatschappij. 

Lieke van der Meulen
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onderwerpen als huiselijk geweld en 
kindermishandeling geen taboe wor-
den. “Ze vertellen je van alles”, 
ervaart Elle Struijf, VoorZorg-
deskundige. “Op een gegeven 
moment kun je vanuit vertrouwen  
helpen om dingen te veranderen.” 
Moeders maken zelf keuzes over 
gedragsstappen. Bijvoorbeeld stoppen 
met het gebruik van cannabis tijdens 
de zwangerschap en volgens afspraak 
naar de verloskundige gaan. Ook kan 
het gaan over de omgang met de 
partner, het zoeken van werk of weer 
naar school gaan. 

Voorop staan telkens veranderingen 
in het belang van de ontwikkeling van 
de moeder en die van het kind. “Het 
programma is echt gericht op de din-
gen die de ouder al goed doet en haar 
daarin te bevestigen”, vertelt Elly de 
Graaf, de eerste VoorZorgverpleeg-
kundige van Nederland. “In de prakijk 
zie ik dat deze moeders het beste wil-

len voor hun kinderen.” Door de suc-
ceservaringen met de VoorZorg-
verpleegkundigen staat men eerder 
open voor hulpverlening. “De moe-
ders durven hulp te vragen en weten 
waar ze terecht kunnen.” De Graaf 
rondt een traject met een goed 
gevoel af wanneer de moeder ver-
trouwen heeft in zichzelf als opvoeder, 
er een veilige omgeving is voor het 
kind en een goede hechting bestaat 
tussen moeder en kind.

Meerwaarde in beeld
Het programma is preventief en aan-
vullend op de reguliere zorg. Uit 
wetenschappelijk onderzoek, zie 
kader, blijkt dat VoorZorg ontwikke-
lingskansen van moeders en kinderen 
vergroot en gezondheid bevordert. 
Daarnaast is VoorZorg tot nu toe het 
enige programma dat bewezen effec-
tief blijkt op het verminderen van kin-
dermishandeling en huiselijk geweld. 
De baten van het programma wegen 
ruim op tegen de kosten. Een Voor-
Zorgtraject kost zo’n 13.000 euro per 
traject (prijspeil 2017) en verdient 
zich dankzij de preventieve werking al 
na twee jaar terug.

Om de meerwaarde inzichtelijk te 
maken is er een infographic ontwik-
keld die informatie geeft over het pro-

gramma, de positieve effecten voor 
moeder en kind en de kosten en 
baten per gemeente. De infographic 
staat op de NCJ-site, zie ‘voorzorg-
infographic.ncj.nl’.
Alle 390 gemeenten in Nederland 
kunnen nu in de infographic zien 
hoeveel zwangere vrouwen er in hun 
gemeente gemiddeld per jaar in aan-
merking komen voor VoorZorg. Dit is 
een schatting gebaseerd op de 0,5 - 
1,0 % van het totale aantal geboor-
ten per gemeente. Verder geeft de 
infographic informatie over het pro-
gramma, de positieve effecten voor 
moeder en kind en de kosten en 
baten per gemeente. 

VoorZorg-Verder
Zowel VoorZorgverpleegkundigen als 
moeders willen vaak graag verdere 
ondersteuning. Een gezin dat het tra-
ject heeft doorlopen is uiteraard nog 
altijd een kwetsbaar gezin. Bovendien 
ontwikkelt een kind zich tussen 2 en 6 
jaar verder en dat vraagt nieuwe vaar-
digheden van moeders en hun even-
tuele partners. Om die reden ontwik-
kelt het NCJ, samen met het VUmc en 
Verwey Jonker Instituut, nu de inter-
ventie VoorZorg-Verder. Het onder-
zoek omvat de uitvoering van een 
pilot, procesevaluatie en een kwalita-
tief onderzoek. Nederland is het eer-

Positieve onderzoeksresultaten
VoorZorg is gebaseerd op het Amerikaanse programma 'Nurse-Family 
Partnership' (NFP), ontwikkeld door professor David Olds, en dat in 
een 30 jaar durend onderzoek aldaar effectief is gebleken. Ook in 
Nederland zijn de onderzoeksresultaten over de effectiviteit van 
VoorZorg positief (Mejdoubi, 2014). In dit onderzoek was sprake van 
een controlegroep en een interventiegroep die VoorZorg ontving. De 
belangrijkste resultaten zijn: 
• Afname van kindermishandeling van 19% naar 11%; 
• Minder roken, zowel tijdens als na de zwangerschap, en niet waar 

de baby bij is; 
• Vaker en langer borstvoeding geven; het percentage komt overeen 

met het landelijke gemiddelde;
• Vermindering van huiselijk geweld.
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ste land dat een vervolgprogramma 
ontwikkelt en onderzoekt.

Landelijke uitrol
In oktober 2015 is VoorZorg opgeno-
men in de Databank Effectieve 
Jeugdinterventies van het NJI. Het NCJ 
ondersteunt nu de landelijke uitrol en 
adviseert en ondersteunt organisaties 
en/of gemeenten over VoorZorg. 
Daarbij is de aandacht voortdurend 
gericht op verderre kwaliteitsverbete-
ring, verspreiding en borging van het 
programma. Het NCJ ondersteunt 
zowel de verpleegkundigen als de 
JGZ-organisatie die met het program-
ma aan de slag willen gaan. Wat daar-

bij helpt is dat het programma uitste-
kend aansluit op de transformatiedoe-
len van het ‘nieuwe jeugdstelsel’. 
VoorZorg wordt namelijk afgestemd 
op het aanbod van bestaande voorzie-
ningen. De vrouwen leren hun sociale 
netwerk beter te benutten en worden 
aangemoedigd gebruik te maken van 
de bestaande algemene (zorg)voorzie-

ningen, zoals het consultatiebureau. 
Onderzoek en inhoudelijke dooront-
wikkeling hebben eveneens de aan-
dacht van het NCJ.

Elle Struijf hoopt dat in de nabije toe-
komst iedere cliënt die hiervoor in 
aanmerking komt VoorZorg actief 
krijgt aangeboden, ongeacht in welke 

gemeente men woont. “De jonge 
moeders krijgen door VoorZorg hun 
leven weer een beetje op de rit”, 
aldus Struijf. “Er is misschien nog 
een hoop te doen, maar ze weten 
dan waar ze terecht kunnen om ver-
der te gaan.” 

Meer weten? Bel 06 13136499 (NCJ) 
of kijk op ‘www.voorzorg.info’.

auteursinformatie
Lieke van der Meulen (lvander-
meulen@ncj.nl) is adviseur van 
het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ).

Lonend op langere termijn
“Amsterdam ziet het grote belang van VoorZorg. We leren op deze 
manier jonge kwetsbare moeders om zelfstandig voor hun kind te zorgen 
in een gezonde omgeving. VoorZorg bevordert een gezonde start, voor-
komt kindermishandeling en leidt tot minder huiselijk geweld. En het loont 
ook op langere termijn. We zien dat moeders weer aan het werk of terug 
naar school gaan.”

Eric van der Burg, wethouder Amsterdam

Meer kansen
“Alkmaar omarmt het werk van VoorZorg. Mijn gemeente waardeert 
de wijze waarop het programma kwetsbare moeders en vooral hun kin-
deren helpt om samen een betere start te maken. De aanpak zorgt 
voor een veilige, stabiele basis. Dat creëert meer kansen in het leven.”

Anjo van de Ven, wethouder WMO en Volksgezondheid Alkmaar
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Wat is uw achtergrond?
“Tijdens mijn studie pedagogische wetenschappen heb ik 
mijn focus gelegd op de gehandicaptenzorg, met een specia-
le interesse in de zintuiglijke beperkingen. Na een korte peri-
ode werken in deze sector, kwam ik op het spoor van Infant 
Mental Health. Daar ging mijn hart direct sneller van kloppen 
en ik ben gelijk de opleiding gaan doen tot IMH-specialist. Ik 
heb vervolgens een aantal jaren als behandelaar gewerkt op 
een IMH-centrum. Sinds vijf jaar ben ik eigenaar van 
Babykennis, een bureau voor zwangerschaps- en babypsy-
chologie. Vooralsnog scholen we vooral verloskundigen en 
kraamverzorgenden over Infant Mental Health.”

Waaruit bestaat uw dagelijkse werk? 
“Het ontwikkelen van scholingsaanbod en het doceren 
van scholingen zijn mijn hoofdwerkzaamheden. Daaronder 
vallen ook zaken als de planning van het docententeam, 
contact onderhouden met instellingen en cursisten en het 
regelen van accreditering. De tijd die ik over houd, 
besteed ik aan projectontwikkeling. Deze projecten zijn 
veelal gericht op preventie en het verspreiden van het 
IMH-gedachtegoed op andere manieren dan het scholen 
van zorgprofessionals. Ik heb bijvoorbeeld de app 
BewustZwanger ontwikkeld. Dit is een zwangerschapscur-
sus voor aanstaande moeders en vaders, die zich richt op 
het ondersteunen van het hechtingsproces tussen ouder 
en baby. Met behulp hiervan kan de aanstaande ouders 
zich beter voorbereiden op het ouderschap.”

Wat is uw affiniteit met signaleren en vroeghulp?
“Toen ik in de behandelpraktijk werkte, werden er regel-
matig peuters aangemeld die onveilig gehecht waren. In 
sommige gevallen dermate fors, dat de gevolgen voor de 
ontwikkeling al duidelijk zichtbaar waren en moeilijk te 
repareren. Telkens weer dacht ik: ‘Waren ze maar eerder 
doorverwezen!’ Op die manier kwam ik op het idee om 
de geboortezorg te gaan scholen op het gebied van 

vroegsignalering en gehechtheid. Gelukkig komt er maat-
schappelijk steeds meer aandacht voor het welzijn van 
het jonge kind en de ouders. Toch valt er nog een hele 
slag te slaan. Het lijkt me fantastisch als op alle belangrij-
ke plekken het belang van betekenisvolle relaties voor 
het jonge kind begrepen wordt. Het gaat me aan het hart 
als ik jonge kinderen en hun ouders zie worstelen. Het 
gaat me nog meer aan het hart als zij zich nergens gezien 
of gesteund voelen.”

Wat is voor u een belangrijke inspiratiebron?
“Alleen al het feit dat ik leef en gezond ben is voor mij een 
enorme inspiratie om iets betekenisvols te doen. Ik vind 
het heerlijk om te merken dat ik me steeds verder ontwik-
kel. Meditatie en ontspanning in de natuur helpen mij 
daarbij. Verder haal ik op werkgebied veel inspiratie uit 
mijn cursisten. De feedback en ervaringen die ze delen, 
geven mij vaak ideeën voor de verdere ontwikkeling van 
Babykennis.”

Wat vindt u een belangrijke uitdaging?
“Mijn enthousiaste drive op werkgebied in balans zien te 
houden met mijn gezinsleven en eigen staat van ontspan-
ning. Ik merk dat ik erg gepassioneerd ben in mijn moeder-
schap, in mijn relatie én mijn werk. Daardoor zitten er soms 
te weinig uren in een dag. Wanneer ik dan de vraag krijg 
om een nieuwe scholing te ontwikkelen, aan een nieuw pro-
ject mee te werken of iets op de school van mijn kinderen 
te doen, beginnen mijn creatieve radars direct enthousiast 
te draaien. Het is voor mij dan een uitdaging om me niet 
opgejaagd te voelen en alles vanuit rust te blijven doen.”

Orthopedagoog en Infant Mental Health-specialist Minke den 

Heijer werkt vanuit haar bureau Babykennis. De nadruk ligt op 

het scholen van verloskundigen en kraamverzorgenden. “Voor 

het verbeteren van het welzijn van het jonge kind en de ouders 

valt er nog een hele slag te slaan.”

De Vroegwerker
Reflectie op de dagelijkse praktijk 

‘Het gaat me aan het hart als 
ik jonge kinderen en hun 

ouders zie worstelen’
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  21-02-2018     Congres | Eindhoven 

Informatie: www.congresburo.com  (knop: 
agenda)

Bij fysieke, psychische of sociale problemen van 

baby’s, peuters en kleuters is adequaat handelen 

van groot belang. Het Congres Vroegsignalering 

& Vroeghulp biedt concrete handvatten voor 

diagnose en behandeling. 

Passend onderwijs vraagt om passende kinder-

opvang en goede samenwerking. De kinderop-

vang moet leren omgaan met kinderen die extra 

zorg nodig hebben. Wat zijn daarbij aandachts-

punten en welke nieuwe vaardigheden zijn op de 

werkvloer nodig?   

  24-05-2018     Congres | Utrecht 

Informatie: www.vakbladvroeg.nl

Passende

kinderopvang

Vaders zijn vaak nog een vergeten groep bij zorg-

professionals. Behandeling en methodieken zijn 

vooral gericht op kind en moeder. Toch is inmid-

dels duidelijk dat vaders een onmisbare schakel 

zijn in de gezonde ontwikkeling van het jonge 

kind. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?  

  18-04-2018     Congres | Utrecht 

Informatie: www.vakbladvroeg.nl

Vaders

in de 21e eeuw

Goed en gezond eten kan voor jonge kinderen 

en hun ouders een bron van zorg en conflict zijn. 

Problemen op dit vlak kunnen de ontwikkeling 

ernstig beïnvloeden. Helaas kampen steeds 

meer peuters en kleuters en hun ouders met 

eetproblemen. 

  06-06-2018     Congres | Utrecht

Eetproblemen

bij jonge kinderen

Informatie: www.congresburo.com  (knop: 
agenda)
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Op tijd signaleren en actie onderne-
men kan de gevolgen van mishandeling 
en misbruik aanmerkelijk verminderen. 
Door het volgen van de stappen van 
de meldcode – verplicht sinds 2013 – 
gebeurt dit zorgvuldig. Onderzoek door 
de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) dit 
jaar liet echter zien dat dit nog lang 
niet overal gebeurt. Ruim een kwart 
van de werkers in de gezondheidszorg 
geeft aan de meldcode niet te gebrui-
ken of niet bekend te zijn met de meld-
code. In sommige sectoren, waaronder 
de vrijgevestigde GGZ-behandelaren, 
loopt dit zelfs op tot de helft van deze 
professionals.

‘Ik krijg nooit signalen 
van huiselijk geweld of 
kindermishandeling’

In de praktijk hebben veel professio-
nals dilemma’s of belemmeringen die 
maken dat de meldcode niet gebruikt 
wordt. Uit het IGZ-onderzoek blijkt 
dat ruim 40% van de zorgverleners 
nooit een signaal waarneemt wat 
mogelijk op een situatie van huiselijk 
geweld of kindermishandeling wijst. 
En slechts een ruime 30% van de 
individuele GGZ-zorgverleners heeft 
het afgelopen jaar een signaal opge-
vangen. Opmerkelijk gelet op de hoge 

kans op zowel slachtofferschap als 
‘daderschap’ in de GGZ-populatie1. 
Hetzelfde geldt voor het feit dat zo’n 
50% van de pedagogisch medewer-
kers en zo’n 40% van de leidingge-
venden van de kinderopvang in 
Amsterdam denkt dat kindermishan-
deling tot nu toe niet is voorgekomen 
op hun locatie2. 

Naar schatting telt gemiddeld iedere 
klas namelijk een kind dat hiermee te 
maken heeft3. Waarschijnlijk is dit zelfs 
beduidend meer. In een onderzoek van 
TNO in opdracht van de Augeo 
Jongerentaskforce onder kinderen van 
groep 7 en 8 van de basisschool geeft 
26,7% van de kinderen aan één of 
meerdere vormen van kindermishan-
deling te hebben ervaren. 

In de hulpverlening of de zorgsector 
zijn ze dan ook oververtegenwoordigd. 
Statistisch is de kans dat je als zorgver-
lener met deze kinderen in aanraking 
komt dus erg groot. Je ziet het echter 
pas als je er voor open staat.

Een kind dat opgroeit in een gezin waar het niet veilig is, raakt 

beschadigd. Hoe jonger het kind, hoe ingrijpender de gevolgen 

op lange termijn. Om die reden is het van groot belang om de 

meldcode te gebruiken. Professionals signaleren dan niet alleen 

eerder, maar grijpen ook drie keer vaker in dan professionals 

zonder meldcode. Bovendien signaleren zij gerichter.

Roely Drijfhout
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Wet Meldcode
Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen 
meldcode. Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:
• Stap 1: In kaart brengen van signalen.
• Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van 

Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding. 
• Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
• Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 

En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
• Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

Tips
• Integreer de stappen van de meldcode in de reguliere zorgstructuur 

van je organisatie.
• Zoek in een vroeg stadium contact met Veilig Thuis voor advies, dit 

kan zonder de naam van het kind te noemen.
• Bespreek je zorgen in een vroeg stadium met collega’s. 
• Wees transparant over je zorgen naar ouders Formuleer zorgvuldig 

en zo feitelijk mogelijk wat je opvalt en vraag of ouders dit herken-
nen. Luister naar ouders, leg uit waarom jou dit als professional 
zorgen geeft. 

• Zorg voor scholing over het werken met de meldcode. 

‘Ik moet eerst meer 
signalen hebben’ 

Een mogelijke verklaring is dat jonge 
kinderen lang niet altijd signalen 
laten zien of ze zijn lastig te inter-
preteren. Veel huilen kan bijvoor-
beeld een signaal zijn. Maar het niet 
meer huilen - omdat ouders daar 
niet op reageren - is eveneens een 
signaal. We weten dat het risico op 
kindermishandeling vooral samen-
hangt met ouderfactoren als psychi-
sche ziekte, verslaving, verstandelij-
ke beperking, zelf in de jeugd mis-
handeld zijn of ernstige relatiepro-
blemen. Ook armoede en werke-
loosheid speelt een grote rol, even-
als het opgroeien in een éénouder-
gezin; factoren die vaak ook met 
elkaar samenhangen. Dit betekent, 
zeker bij jonge kinderen, dat juist de 
signalen in het gedrag van ouders 
en van de ouder-kindinteractie van 
belang zijn. Denk aan bijvoorbeeld 
aan een ouder die weinig contact 
maakt met een baby, een ouder die 
’s middag al naar alcohol ruikt of 
een ouder die zich niet in een peu-
ter kan verplaatsen en peuterdwar-
sigheid ervaart als pesten. 

Ook als het met het kind ogenschijn-
lijk nog goed gaat, kunnen deze 
oudersignalen voldoende aanleiding 
zijn om in actie te komen door de 
stappen van de meldcode te volgen. 

Juist bij jonge kinderen is dit belang-
rijk. Wacht niet op (meer) kindsigna-
len, want dan ben je vaak te laat. De 
stappen van de meldcode doorloopt 
een professional overigens nooit 
alleen. Dit is van belang om alert te 
blijven op eigen kleuring en tunnel-
visie te voorkomen. 

‘Wat als ik het mis heb, 
ik wil ouders niet vals 
beschuldigen’

Niet tijdig in actie komen, heeft ook 
vaak te maken met de huiver om 
ouders vals te beschuldigen. Bij een 
inventarisatie onder kinderdagverblij-
ven in Amsterdam bleek ongeveer de 
helft van de leidinggevenden en een 
derde van de pedagogisch medewer-

kers deze angst om ouders vals te 
beschuldigen te herkennen4. Werken 
met de meldcode kan dan juist uit-
komst bieden. Hiermee stel je namelijk 
niet vast of er sprake is van kindermis-
handeling, maar breng je in een vroeg 
stadium eventuele zorgen om de vei-
ligheid van kinderen in kaart. Dit biedt 
handvatten om met ouders hierover te 
praten: een gesprek dat erop gericht is 
om samen meer zicht te krijgen op de 
veiligheid van het kind en de ouders te 
steunen bij de opvoeding in vaak 
moeilijke omstandigheden. 

‘Ik voel me niet voldoende 
toegerust, weet eigenlijk 
niet wat ik moet doen’

Bij veel professionals is er nog onbe-
kendheid met de stappen (zie kader) 
en wat deze betekenen voor het eigen 
professioneel handelen. Niet alle 
zorgverleners hebben hierover scho-
ling gehad in hun basisopleiding. 
Slechts de helft van de werkers in de 
gezondheidszorg zegt geschoold te 
zijn in het werken met de meldcode5. 
Om signalen te herkennen, te bespre-
ken en vervolgens te zorgen voor de 
juiste hulpverlening is scholing echter 
essentieel. Na- en bijscholing in het 
gebruik van de meldcode is noodza-
kelijk om over de juiste competenties 
en vaardigheden op dit vlak te 
beschikken. 



Er zijn ook sectoren waarin dit wel 
goed gaat. Een goed voorbeeld is de 
kraamzorg die bijscholing over de 
meldcode verplicht heeft gesteld voor 
herregistratie van kraamverzorgenden. 
En de gemeente Rotterdam die imple-
mentatie van de meldcode als subsi-
dievoorwaarde gesteld heeft aan 
organisaties op het terrein van zorg, 
welzijn, onderwijs en veiligheid. 

Soms ervaren professionals een 
hoge drempel om Veilig Thuis te bel-
len, het Advies en Meldpunt 
Huiselijk geweld en Kinder-
mishandeling in de regio. De angst 
om ouders vals te beschuldigen kan 
hierbij opnieuw een rol spelen; dit 
bleek bij 42% van de leidinggeven-
den in de kinderopvang van 
Amsterdam (wel eens) aanleiding om 
geen contact op te nemen6. De 
drempel om contact op te nemen 
met Veilig Thuis kan ook te maken 
hebben met eerdere negatieve erva-
ringen of van horen zeggen. Of met 
onduidelijkheid over de werkwijze en 
het hebben van andere verwachtin-
gen. De enige remedie: zoek contact 
met Veilig Thuis en bespreek zo nodig 
de drempels die je ervaart. Vraag in 
een vroeg stadium advies, betrek hen 
al voordat de situatie zo ernstig is dat 
er gemeld moet worden.

‘Ouders staan open voor 
hulp, dan kan ik verder 
niets doen’

Opvallend in dit verband is dat stap 
5 van de meldcode vaak als volgt 
wordt begrepen: hoe zorgelijk de 
situatie ook is, als ouders open staan 
voor hulp kan ik niet melden. Dit is 
niet het geval. Alleen als de hulp die 
je inzet de onveiligheid op korte en 
lange termijn oplost, kan je afzien 
van een melding. Zo niet, dan blijf je 
monitoren en zo nodig melden. In dit 
opzicht is het verontrustend dat vol-
gens het rapport van de IGZ in 20% 
van de gevallen stap 5 ontbreekt in 
de meldcodes. 

‘Waarom moet ik 
als professional bij  
Veilig Thuis melden?’ 

Het doel van de stappen van de meld-
code is te zorgen voor veiligheid voor 
het kind. Als dat niet door de organisa-
tie zelf kan gebeuren is het zaak om 
Veilig Thuis te bellen. 

Veel professionals zien slechts een 
deel van de problematische gezinssi-
tuatie: omdat ze kort bij een gezin 
betrokken zijn, omdat ze slechts één 
gezinslid kennen of omdat ze over te 
weinig achtergrondinformatie 
beschikken. Bovendien hebben veel 
professionals onvoldoende in beeld 
of een onveilige situatie na hun 
bemoeienis verbetert en hebben ze 
vaak niet de mogelijkheden om te 
signaleren of het geweld daadwerke-
lijk is gestopt of toch weer oplaait. 
Daarom is het van belang signalen of 
vermoedens van ernstige vormen 
van huiselijk geweld en kindermis-
handeling ook altijd te melden. 

Veilig Thuis kan dan signalen over 
een langere periode en vanuit ver-
schillende bronnen bij elkaar bren-
gen. Om ervoor te zorgen dat dit 
inderdaad gebeurt, moet er met 

ingang van 1 januari 2019 een afwe-
gingskader in de meldcode zijn 
opgenomen. Dit betekent dat 
beroepsgroepen vanaf deze datum 
beschrijven welke situaties zij als 
acuut of structureel onveilig defi-
niëren en dus moeten worden 
gemeld bij Veilig Thuis. In de aange-
scherpte meldcode worden straks 
ernstige gevallen van geweld ook 
altijd gemeld bij Veilig Thuis. 

Bij dit artikel horen zes referenties. 
Deze zijn opvraagbaar via  
vroeg@dgcommunicatie.nl 

auteursinformatie
Drs Roely Drijfhout is als 
inhoudsdeskundige ‘aanpak kin-
dermishandeling’ werkzaam bij 
Augeo Foundation: een stichting 
zonder winstoogmerk die 
ervoor wil zorgen dat kinderen 
veilig en gezond kunnen 
opgroeien. Augeo biedt profes-
sionals online scholing in onder 
andere werken met de meldco-
de. Kijk voor meer informatie 
op ‘www.augeo.nl’. 
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Signalenverschillen
“De signalen zijn heel verschillend. Het kan een kind zijn dat uren rus-
tig in de box ligt, niet lacht en niet huilt en ook niet speelt. Of een kind 
dat op iedereen afloopt en geen voorkeur daarin heeft. We zien ook 
wel ouders die door het ontbreken van structuur het niet lukt een kind 
op tijd te brengen of te halen. Juist omdat we vroeg willen signaleren, 
zorgen we dat onze medewerkers goed geschoold zijn in de stappen 
van de meldcode, hebben we een aandachtsfunctionaris en pakken we 
bij elk overleg de signaleringskaart erbij. Ook bespreken we regelmatig 
een casus om onszelf scherp te houden. Als je op tijd signaleert en 
zorgt voor extra hulp en ondersteuning, kan je veel betekenen voor de 
ontwikkeling van een kind!”

Manon van der Hidde, gezinsadviseur bij Veldhuizen Stichting 
Kinderopvang Plus en Opvoedondersteuning
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Een verminderde handfunctie op zeer 
jonge leeftijd heeft vaak te maken met 
een hersen- of zenuwbeschadiging 
voor of rond de geboorte. 
Bijvoorbeeld bij Cerebrale Parese (CP) 
of bij Obstetrisch Plexus Brachialis 
Letsel (OPBL). Vaak gebruiken deze 
kinderen de aangedane hand minder, 
terwijl de hand nog voldoende moge-
lijkheden heeft die wel gebruikt kun-
nen worden. Dit fenomeen wordt 
‘developmental disregard’6 genoemd; 
de kinderen lijken gedurende hun 
jonge ontwikkeling de overgebleven 
mogelijkheden van de hand ‘vergeten’ 
te zijn. Gevolg is dat ze de hand niet 
meer automatisch inzetten bij dage-
lijkse activiteiten. Dit heeft een nega-
tief effect op de uiteindelijke ontwik-
keling en inzetbaarheid bij tweehandi-
ge activiteiten. 

Goede hand weghouden
Verschillende therapieën zijn ontwik-
keld om de handfunctie van kinderen 
te verbeteren. Eén daarvan richt zich 

met name op het voorkomen dat een 
kind de functie vergeet door het te 
dwingen de hand wel te gebruiken. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
‘Constraint Induced Movement 
Therapy’ (CIMT). Kinderen spelen en 
trainen een intensieve periode groeps-
gewijs binnen een thema waarbij zij op 
vastgestelde uren geen gebruik maken 
van hun goede hand. Dit gebeurt in 
een pedagogische setting, waarbij 
ouders en gezin betrokken worden. 
Voorbeelden van deze therapieën zijn 
de ‘piraten-groepen’ en ‘Bob de 
Bouwer-groepen’. 
Voor kinderen vanaf 2 jaar (en volwas-
senen) is al langer bekend en weten-
schappelijk bewezen dat deze vorm 
van behandelen zinvol is voor optimaal 
tweehandig functioneren 3,4,5. Dit gold 
tot voor kort niet voor jongere kinde-
ren. Nu is er echter ook voor kinderen 
van onder de 2 jaar wetenschappelijk 
bewijs dat het toepassen van het 
CIMT-principe effectief is voor hun 
tweehandig functioneren. In Zweden is 

voor deze heel jonge kinderen een 
programma ontwikkeld1,2. 

Uitdagend spelmateriaal
Merem (voorheen RC De 
Trappenberg) heeft deze therapie-
vorm (baby- en Peuter-Cimt behan-
deling) ook geïntroduceerd voor 
kinderen vanaf 5 maanden met een 
asymmetrische handfunctie en is 
daarmee samen met enkele andere 
revalidatie instellingen in Nederland 
voorloper op dit vlak. Het tijdstip 
van circa 5 maanden is gekozen 
omdat kinderen dan toe zijn aan rei-
ken, grijpen en manipuleren (zie 
kader): vanaf dit moment is het zin-
vol om de therapie in te zetten. Om 
op deze jonge leeftijd te starten met 
behandeling is het essentieel dat er 
spelenderwijs geoefend wordt met 
uitdagend spelmateriaal. Materiaal 
dat zo leuk en uitdagend is, dat de 
kinderen vanuit hun nieuwsgierig-
heid er mee willen spelen en daar-
door ook niet het idee hebben dat 

Bij de geboorte kunnen baby’s een her-

sen- of zenuwbeschadiging oplopen. Eén 

van de gevolgen kan zijn dat ze één van 

beide handen moeilijker kunnen gebrui-

ken. Onderzoek laat zien dat het in een 

pril stadium met spel stimuleren van de 

aangedane handzinvol is. 

Katinka Folmer en Tjarda Sijtsma
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ze bepaalde vaardigheden oefenen. 
Voor deze jonge kinderen gebeurt 
dit niet in een groep, maar individu-
eel en samen met ouders omdat dat 
de situatie is die het beste aansluit 
bij het jonge kind.

Hoofdrol voor ouders
Binnen het programma zijn ouders de 
belangrijkste behandelaren: zij spelen 
dagelijks een halfuur met hun kind, 
waarbij de aandacht gericht is op het 
stimuleren van de aangedane arm en 
hand. Begeleiding vindt wekelijks 
plaats. Dit gebeurt door een ergothe-
rapeut die meedenkt op welke manier 
het spelmateriaal aangeboden kan 
worden, welke aspecten van de hand-
functie belangrijk zijn om te stimule-
ren en welk spelmateriaal hiervoor 
geschikt is. Ouders en kind krijgen 
iedere week een koffer met nieuw 
spelmateriaal mee. Daarbij behoren 
ook spelideeën om zelf thuis met 
eigen voorwerpen en speelgoed crea-
tief te zijn en hoe er mee te spelen.

Tijdens de behandeling zit de niet-
aangedane hand en arm in een sokje 
of mouw ‘verstopt’ tijdens de 
momenten waarop er gericht 
gespeeld wordt. Voor de kinderen in 
het begin even gek, maar meestal 
wennen ze er snel aan.

Het behandelprogramma bestaat uit 
een afgebakende periode van 6 tot 8 
weken intensief oefenen, waarna 6 tot 
8 weken pauze volgt. Vervolgens 
vindt een tweede intensieve oefenpe-
riode van 6 tot 8 weken plaats.

Vaststellen asymmetrie 
Om de juiste kinderen op deze manier 
te behandelen, moet eerst duidelijk 
zijn of en hoe de handfunctie van het 
kind afwijkt van de normale functie-
ontwikkeling. Dat is bij heel jonge kin-
deren lastig vast te stellen. Hier is 
sinds kort een nieuwe test voor 
beschikbaar, de HAI, Hand assessment 
for Infants. Met deze test kan vanaf 
de leeftijd van 3 maanden vastgesteld 
worden of er sprake is van asymme-
trie tussen beide handen en hoe groot 
het links/rechts verschil is. 

Voor de wat oudere kinderen (8-18 
mnd), waarbij de asymmetrische ont-

wikkeling al duidelijk is, is er de mini 
Assisting Hand Assessment 7. Deze 
brengt in kaart hoe effectief de aange-
dane hand ingeschakeld wordt tijdens 
het spontane tweehandige spel.

Om de vooruitgang bij de kinderen 
goed te kunnen monitoren wordt 
voorafgaand aan het behandeltraject 
de handfunctie in kaart gebracht met 
één van beide testen en herhaald aan 
het einde van het programma. De 
resultaten worden meegenomen om 
samen met ouders het vervolgtraject 
te bepalen.

Significante verbetering
Inmiddels hebben meerdere baby’s 
en jonge kinderen het CIMT-
programma gevolgd. En met uitste-
kende resultaten, blijkt uit de voor- 
en nametingen. Alle kinderen die het 
behandelprogramma hebben gevolgd 
laten een significante verbetering zien 
tussen de voor- en de nameting. De 
kinderen weten hun aangedane hand 
en arm effectiever in te schakelen tij-
dens het spontane tweehandige spel. 
Ook is het voor hen meer vanzelf-
sprekend geworden om deze te 
gebruiken in het dagelijks leven. Dit is 
een essentiële voorwaarde om de 

Video-observatie 
Hand Assessment for Infants (HAI) is een korte video-observatie van 
een speelmoment met het kind. De observatie wordt afgenomen door 
een getrainde en gecertificeerde ergotherapeut waarvan er nog maar 
een paar in Nederland zijn.

Het speciaal daarvoor geselecteerd spelmateriaal moedigt aan tot explo-
reren en lokt daarbij verschillende aspecten van de handfunctie uit. Het 
spelmateriaal wordt zowel recht van voren als aan de linker- of de rech-
terkant van het kind aangeboden. Dit is van belang om het links/rechts 
verschil goed in kaart te kunnen brengen. Na afloop wordt de video 
door een gecertificeerde ergotherapeut bekeken. Daarbij worden ver-
schillende items gescoord voor beide handen apart of voor de samen-
werking tussen beide handen. De uitkomst geeft informatie over de 
mate van asymmetrie tussen beide handen. Aan de hand hiervan wordt 
bepaald welke behandeling aan te raden is.
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handfunctie verder te kunnen ontwik-
kelen. Tweehandige activiteiten vra-
gen namelijk steeds meer van je 
handfunctie naarmate je ouder wordt. 
Het zo effectief mogelijk inschakelen 
van je aangedane arm en hand is dan 
heel belangrijk.

Ervaringen ouders
Alle ouders geven aan positief terug 
te kijken op de intensieve behandel-
periode. Door de zichtbare positieve 
resultaten bij hun kind vonden zij de 
tijdsinvestering goed op te brengen 
en zeker de moeite waard. Daarnaast 

geven bijna alle ouders aan zelf ook 
veel geleerd te hebben over het spe-
lenderwijs stimuleren en uitlokken van 
hun kind: ze zijn creatiever geworden 
in het aanbieden van spel.

Bij dit artikel horen zeven referenties. 
Deze zijn opvraagbaar via 
vroeg@dgcommunicatie.nl

auteursinformatie
Katinka Folmer is kinderrevalida-
tiearts en Tjarda Sijtsma (tsijts-
ma@merem.nl) is ergothera-
peut; beiden zijn werkzaam bij 
Merem (www.merem.nl). Het 
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Een ouder worden is waarschijnlijk de 
grootste overgang die een persoon 
meemaakt in een mensenleven. 
Kinderen zijn de eerste jaren van hun 
leven volkomen afhankelijk van de 
ouders. Dat brengt veel verantwoor-
delijkheden met zich mee. Er is niet 
alleen een hele reorganisatie van de 
woonomgeving nodig rond de 
behoeften van de baby, maar ook een 
herstructurering van de relatie tussen 
de ouders. Zij moeten leren om te 
gaan met nieuwe uitdagingen die de 
pasgeboren baby teweegbrengt bin-
nen hun relatie. 

Omgaan met stress
Het is normaal en gezond om een 
zekere mate van stress te hebben in 
de vroege fasen van het ouderschap. 
Dit helpt om alert en gevoelig te blij-
ven voor de signalen van de baby en 
vergroot de kans dat de verzorging 
goed verloopt. Buitensporige niveaus 
van stress en angst - wat meer voor-
komt dat je denkt in de vroege post-
natale periode - kunnen het dagelijks 
functioneren als individu en als ouder 
echter belemmeren.

Individuen verschillen niet alleen in 
hoeveel stress zij ervaren rond ouder-
schap, maar ook in hoeverre zij hier-
mee om kunnen gaan. Voor sommige 
mensen is de vreugde van het ouder-
schap sterker dan alle verantwoorde-

lijkheden die het met zich meebrengt, 
terwijl anderen dusdanige stress erva-
ren dat het een schaduw over de 
vreugde van het ouderschap werpt. 
Vooral in relatief individualistische 
culturen, waar mensen geacht worden 
om zelf verantwoordelijkheid te 
nemen over hun levenskeuzes, gaan 
veel ouders achter gesloten deuren 
en in stilte om met de worsteling van 
het nieuwe ouderschap. De laatste tijd 
wordt steeds meer erkend dat sommi-
ge ouders een zware tijd hebben met 
het omgaan met de angst rond het 
ouderschap. Hoewel eerder onder-
zoek uitsluitend is gericht op postna-
tale angst van moeders, wordt er nu 
steeds meer ingezien dat ook vaders 
verhoogde niveaus van stress kunnen 
hebben in het jaar na de geboorte van 
hun kind: net als moeders lopen zij 
risico op het ontwikkelen van een 
angststoornis.

Kwetsbaar
Angststoornissen zitten in de familie. 
Met andere woorden, ze worden 
doorgeven van de ene naar de vol-
gende generatie en ze hebben invloed 
op meerdere generaties binnen 
dezelfde familie. Heeft een ouder een 
angststoornis, dan maakt dit het risico 
tot wel zes keer hoger voor het kind 
om ook deze stoornis te ontwikkelen. 
Naast genetische factoren zijn ook 
omgevingsinvloeden van invloed op 

de overdracht van angst, maar hoe 
die transmissie plaatsvindt is nog niet 
echt bekend. 

Kritische periode
Bepaalde perioden om angst over te 
nemen van ouders worden gemar-
keerd als kritisch: dit geldt met name 
voor de gevoelige beginperiode in het 
leven van een kind, de eerste jaren na 
de geboorte. De emotionele hersen-
systemen van kinderen maken in deze 
periode een verbazingwekkende ont-
wikkeling door. Hierbij speelt een 
belangrijke rol waar de kinderen aan 
worden blootgesteld in hun omge-
ving. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld 
dat baby’s al een paar dagen na hun 
geboorte een voorkeur laten zien voor 
gezichten en menselijke geluiden. In 
het eerste levensjaar komt een kind 
voornamelijk in contact met de leden 
van de eigen groep rond de ouders. 
Daardoor wordt een kind in dat eerste 
jaar steeds beter in het detecteren 
van juist deze gezichten. 

Hetzelfde geldt voor de voorkeur voor 
vrouwelijke gezichten in het algemeen 
en het gezicht van de moeder in het 
bijzonder. Dit ontstaat als gevolg van 
voornamelijk blootgesteld worden aan 
de eigen moeder en vrouwen. Wordt 
een kind vooral opgevoed door man-
nen, dan zwaait de slinger naar een 
voorkeur voor bepaalde mannelijke 

De beginjaren van het ouder-

schap vormen een kwetsbare 

periode. Deze kan gepaard gaan met de ontwikkeling van pathologische vormen 

van stress en angst bij de ouders. Veelal onbedoeld brengen zij die over op hun 

baby. Welke invloed heeft dat op de vroege ontwikkeling?

Evin Aktar
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gezichten. Deze voorkeuren illustreren 
de essentiële rol die blootstelling aan 
ouderlijke gezichten speelt voor de 
ontwikkeling in deze periode.

Pas op!
Veelal zijn ouders de figuren waaraan 
kinderen het eerst en vooral het 
vaakst blootgesteld worden in de 
vroege jaren van hun leven. Het is 
dan ook logisch om te veronderstel-
len dat de variatie in de manier waar-
op ouders zelf omgaan met emoties 
een belangrijke rol speelt bij het 
vormgeven van de emotionele ont-
wikkeling van hun kind. 

Observaties van dagelijkse ouder-
kindinteracties hebben aangetoond 
dat kinderen merendeels positieve 
emoties ontvangen in de normale 
vroege ontwikkeling. Als gevolg daar-
van tonen kinderen een voorkeur 
voor vriendelijke gelaatsuitdrukkingen 
in het eerste half jaar van hun leven. 
Tegelijkertijd vormt dit de basis voor 
een versterkte gevoeligheid voor 
negatieve emoties. Dit geldt met 
name rond het tijdstip dat kinderen 
beginnen met lopen en steeds meer 
afstand van de ouder nemen om de 
omgeving te verkennen. Aandacht en 
gevoeligheid voor negatieve emoties 
in deze prille levensfase is evolutio-
nair geprogrammeerd om de kans te 
vergroten dat kinderen overleven bij 
ontmoetingen met potentieel gevaar-
lijke stimuli tijdens het verkennen van 
de omgeving. 

Rond dezelfde periode ontwikkelen 
kinderen ook de mogelijkheid om te 
leren van de reacties van hun ouders 
op nieuwe stimuli. Als ouders bijvoor-
beeld met angst reageren op nieuw 
speelgoed of nieuwe situaties (‘pas 
op’), dan zie je dat kinderen voorzich-
tiger worden en de nieuwe prikkels 
meer gaan ontwijken. Ouders met 
angststoornissen zijn per definitie 
geneigd meer met buitensporige angst 
en bezorgdheid te reageren op 
bepaalde situaties en prikkels. 

Gezichtsuitdrukkingen 
Angstige gezichtsuitdrukkingen heb-
ben een bijzonder sterke invloed in 
de periode waarin kinderen gecon-
fronteerd worden met veel nieuwe 
prikkels en situaties. Juist dan kijken 
zij heel goed naar de gezichtsuitdruk-
kingen van ouders om te beslissen 
of een situatie gevaarlijk of onge-
vaarlijk is. 

Uit een toenemende hoeveelheid 
onderzoek blijkt dat ouders met 
angststoornissen zich meer angstig 
gedragen ten opzichte van onbeken-
den in het bijzijn van hun kind. Op 
1-jarige leeftijd blijkt dat meer angst 
bij ouders gerelateerd is aan de hoe-
veelheid angst die kinderen uiten, 
ook met betrekking tot het vermijden 
van vreemden. Die invloed is vooral 
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te constateren bij kinderen met een 
angstig temperament. Er zijn aanwij-
zingen die suggereren dat kinderen 
met een angstig temperament gevoe-
liger worden voor negatieve emoties 
als ze er vaker aan worden blootge-
steld. Ook lijkt blootstelling aan meer 
ouderlijke angst in deze vroege peri-
ode te voorspellen welke kinderen 
zich tot een leeftijd van 4,5 jaar ang-
stiger en ontwijkender ten opzichte 
van onbekenden gedragen.

Beheersen
Ongeacht of ouders een angststoornis 
hebben of niet, ze willen allemaal kin-
deren opvoeden die moediger zijn 
dan zij zelf ooit zijn geweest in bepaal-
de situaties in het leven. Ouders met 
angststoornissen weten meestal wel 
dat gedachten en gevoelens irratio-
neel zijn. Maar dat wil nog niet zeg-
gen dat zij hun eigen reacties kunnen 
beheersen tijdens voor hen angstige 
situaties. Daarom is het noodzakelijk 
om ouders die postnatale angst heb-
ben zo vroeg mogelijk te benaderen, 
hoe eerder hoe beter. 

Er zijn bepaalde factoren waarvan 
bekend is dat deze kunnen bijdragen 
aan de ontwikkeling van een postna-
tale angststoornis. We weten bijvoor-
beeld dat de aanwezigheid van angst-
stoornissen op jongere leeftijd, met 
name in de prenatale periode, het 
risico op postnatale angst kan verho-
gen. Hetzelfde geldt voor een moei-
lijk temperament van het kind en 
voor problemen of conflicten in de 
relatie. De aanwezigheid van angst-
stoornissen bij de grootouders kan 
eveneens het risico op het ontwikke-
len van een angststoornis in deze 
kwetsbare periode vergroten. Ouders 
die één of meer van deze kwetsbaar-

heden hebben, zouden dan ook meer 
aandacht moeten krijgen. 

Compenseren
Behandelingen die de angst doen ver-
minderen, denk aan cognitieve 
gedragstherapie, kunnen helpen om 
de ouders weer controle te laten krij-
gen over hun uitdrukkingen in het bij-
zijn van hun kind. Uit onderzoeken 
met dieren is gebleken dat er wellicht 
nog een andere manier is om deze 

eerste cirkel van de angsttransmissie 
van ouder-op-kind te doorbreken: 
Rhesusapen worden bijvoorbeeld 
immuun voor angstuitdrukkingen op 
nieuwe prikkels van anderen als zij 
eerder gezien hebben dat andere 

leden van de groep hier positief op 
reageren. Studies bij jonge kinderen 
tonen aan dat ook ervaringen met de 
prikkels in de aanwezigheid van een 
niet-angstige ouder of vreemde kan 
leiden tot een afname van de angstige 
reacties bij kinderen. Reageert één 
van de ouders dus met angst op een 
specifieke stimulus, dan kan de ande-
re ouder of anderen uit de omgeving 
dit compenseren door neutraal op 
deze prikkels te reageren.
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Bij de 20 weken echo kregen Ikie en 
haar man te horen dat er ernstige 
afwijkingen en een groeiachterstand 
waren te zien. “Met 24 weken werd ik 
opgenomen in verband met zwanger-
schapsvergiftiging.” Daarom werd 
overwogen om de zwangerschap af te 
breken. “Gelukkig respecteerde onze 
gynaecoloog onze keuze om dit niet te 
doen.” Dat veranderde toen het gezin 
tijdens haar vakantie te maken kreeg 
met een andere arts. “Deze was erg 
pro gezond kind. Zij heeft er meerdere 

malen op aangedrongen om toch na te 
denken over het weg laten halen van 
ons kindje. Dit wilden we niet, maar de 
gesprekken hierover gaven veel ver-
driet, onzekerheid en stress.” 

Rollercoaster
Na vijf weken ziekenhuis werd Lars 
met een spoedkeizersnede gehaald. 
“Gelukkig kwam hij levend ter wereld, 
maar dan begint de rollercoaster.” Dat 
begon al op de couveuseafdeling, waar 
het gezin niet goed werd opgevangen. 

“Tijdens het eerste bezoek was er nie-
mand die ons wegwijs maakte op de 
afdeling. Ook werd ons telkens wat 
anders verteld. De ene verpleegkundi-
ge adviseerde bijvoorbeeld een ver-
warmde deken, die vervolgens nergens 
te vinden was, de ander vond dit niet 
nodig. Erg verwarrend. Daar kwam bij 
dat op vragen naar de vooruitzichten 
de antwoorden vaag waren. Lars zag 
er wel ‘gehandicapt’ uit, met onder 
meer een lage stand van de oren en 
geen zichtbare gehoorgang, maar dat 

OUDERS AAN HET WOORD

Ikie, ziekenverzorgende in de kindzorg, was bij de 

geboorte van Lars al moeder van twee kinderen. De zwangerschap verliep zeer moeizaam 

en zij kreeg het advies deze af te breken. “Dit is niet gebeurd, maar maakte mij wel onze-

ker. Uiteindelijk werd onze jongste geboren na 29,5 week met een geboortegewicht van 

slechts 845 gram.” Ondanks haar beroepsmatige ervaring in de zorg kijkt Ikie met gemeng-

de gevoelens terug op de begeleiding die volgde.

Louise van den Broek
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normaliseerde naar mate de eerste 
week verstreek. Hypospadie was het 
enige zichtbare wat bleef.”

Martelgang
Probleem was wel dat de borstvoe-
ding niet goed op gang kwam, net als 
bij de twee oudsten. “Het belang 
hiervan is bij een prematuur kindje 
nog groter en dus heb ik alles gepro-
beerd wat in mijn vermogen lag. Maar 
ik was zo moe. Uiteindelijk ben ik op 
advies van de lactatiekundige alleen 
om de 3 à 4 uur gaan kolven. Zo 
kreeg ons zoontje twee maanden lang 
half borst- en half kunstvoeding.” 
Lars leek gezond, maar zo klein en 
kwetsbaar, dat hij zijn flesjes niet leeg 
kon drinken en een sonde had. In 
haar werk had Ikie hier ruime ervaring 
mee opgedaan. Daarom mocht ze 
Lars, inmiddels twee kilo, met sonde 
en al verder thuis verzorgen. Op een 
gegeven moment trok Lars de sonde 
eruit. “Er kwam een kundige ver-
pleegkundige, maar deze had geen 
ervaring met zo’n klein mannetje. Het 
werd echt een martelgang om de 
sonde er weer in te krijgen en af te 
plakken. Toen het weer gebeurde, heb 
ik het zelf gedaan.”

Nazorg haperde
Sowieso ging er veel mis in het 
nazorgtraject. Wat Ikie ook stoorde, 
was dat aan de impact van het hebben 
van een prematuur kindje veelal voor-
bij werd gegaan. “Zo had ik een lieve 
kraamverzorgster, maar ze had niet 
veel empathie voor mijn verhaal.” 
Tijdens het eerste bezoek aan het con-
sultatiebureau kreeg Ikie te horen dat 
Lars nog wel erg klein was. “Dat 
maakte me erg onzeker. Het klopte ook 
niet, want in feite was zijn gewicht heel 
normaal voor een kindje met een 
geboortegewicht van 845 gram. Men 
was vergeten te meten volgens de pre-
maturencurve.” Op meerdere punten 
vond zij de ervaring met premature 
kinderen hier minimaal. “Zo wisten ze 
niet goed hoe het vaccinatieschema 
werkt bij zo’n kleintje.” 

Vallen en opstaan
In het eerste jaar is Lars veel ziek 
geweest. “Dat was pittig. Zo’n klein 
kindje is zo vatbaar en pikt alles mee 
wat er langs komt aan bacteriën en 
virussen. Wat echt heel goed voelde 
was dat ik altijd het ziekenhuis mocht 
bellen. Koorts bij ons premature man-
netje was bijvoorbeeld heel anders 
dan bij de oudste twee. Lars ging dan 
steunend ademen en zijn fontanel 

ging heel hard kloppen. Het gaf een 
veilig gevoel dat we op dat soort 
momenten konden bellen met des-
kundigen in het ziekenhuis. In dat eer-
ste jaar zijn er ook nog twee korte zie-
kenhuisopnames geweest.”

In de box lag Lars er nogal stijf bij. 
“Zijn armpjes lagen altijd strak uitge-
spreid naast hem. Van de kinderfysio-
therapeut, een lieverd, en zeer kundig 
kregen we oefeningen om spelender-
wijs met Lars te oefenen met het rol-
len. Ze hield echt rekening met zijn 
vroeggeboorte.” Een volgende mijlpaal 
was toen hun jongste begon met lopen. 
Alleen ving hij zichzelf bij het vallen 
niet op met zijn handjes. “Zijn hele 
voorhoofd zat vol met bulten en blau-
we plekken.” Opnieuw werd hulp van 
de kinderfysiotherapeut ingeroepen. 
“Ze liet ons oefeningen met hem doen 
zodat hij leerde zich wat meer op te 
vangen. We zijn nu net weer bij haar, 
omdat Lars nog relatief vaak valt. 
Doordat deze hulp laagdrempelig is, is 
het voor ons makkelijk om te bellen.”

Paniekaanvallen
Toen Lars net één jaar was geworden, 
werd hij een paar keer helemaal in 
paniek wakker. Vervolgens lukte het niet 
meer om hem gewoon in zijn bedje te 
leggen. “We hebben van alles gepro-

beerd, maar tevergeefs. Het consultatie-
bureau adviseerde om hem gewoon 
maar te laten huilen. ‘Hij probeert je uit’, 
werd ons verteld, gevolgd door een 
gesprek over hoe hij me nu waarschijn-
lijk al naar zijn hand probeerde te zet-
ten. Wat was ik verdrietig, want volgens 
mij heeft mijn kindje gewoon te veel 
gemist in het begin.” Al met al zijn de 
nachtelijke paniekaanvallen zo’n ander-
half jaar doorgegaan. Helemaal over is 

het ook niet. “We moeten blijven ‘rom-
melen’ tot hij slaapt. Zo gauw Lars 
alleen is, wordt hij heel erg verdrietig en 
raakt hij nog steeds snel in paniek.”

Zich gehoord voelen
Tijdens de follow up in het ziekenhuis 
werd Lars, net als ieder ander kind, 
gemeten en gewogen. “We zaten met 
allerlei vragen, ook omdat het zo ver-
keerd was ingeschat. Hadden wij 
anders in het leven gestaan, dan was 
dit mooie en gezonde kindje nooit ter 
wereld gekomen.” Gelukkig konden Ikie 
en haar man bij de kinderarts wel hun 
verhaal kwijt en vertellen over de voor-
geschiedenis. “Er was eindelijk erken-
ning. Bijzonder, want via de prematuren 
mama’s hoor ik dat dat vaak niet zo is. 
Zij hielp ons reëel te blijven in wat Lars 
qua gedrag zou uitproberen, maar zag 
ook zijn behoefte aan hechting. Het is 
fijn dat bevestigd wordt dat ons manne-
tje het zo ontzettend goed doet, vooral 
na de vreselijke vooruitzichten die we 
hadden tijdens de zwangerschap.” 

Lars is nu een heerlijk ondernemend 
ventje van 3 jaar. “Hij heeft heel veel 
behoefte aan duidelijkheid en regel-
maat. Hij kan niet omgaan met te snel 
of te veel en ik vraag me af of dit neigt 
naar autisme of gewoon zijn karakter 
is. De tijd zal het leren.”

‘Ervaring met een 
prematuur kindje was in het 

nazorgtraject minimaal’
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Toewerken naar een optimale start 
voor een kind. Met dat doel voor 
ogen brengen jeugdverpleegkundigen 
tegenwoordig in steeds meer 
gemeenten prenatale huisbezoeken 
bij aanstaande ouders die een steun-
tje in de rug nodig hebben. 
Bijvoorbeeld omdat ze een klein net-
werk hebben om op terug te vallen, 
onverwachts zwanger zijn geraakt, 
laag opgeleid zijn of wanneer hun 
partner niet meer in beeld is. In 2010 
is in verschillende regio’s in het land 
een start gemaakt met prenataal 
huisbezoek. De interventieis met 
name bedoeld om aanstaande ouders 
te begeleiden naar een optimale start 
met hun kind en het aanstaande 
ouderschap. Vaak weten ouders bij-
voorbeeld niet wat een consultatie-
bureau voor hen kan betekenen. Ze 
kunnen soms ook opzien tegen de 
eerste weken na de geboorte. 
Ouders vragen zich af of ze het alle-
maal wel aan kunnen, zien soms op 
tegen het geven van borstvoeding, 
missen hun familie die ver weg 

woont of vragen zich af hoe het 
moet als het kindje veel huilt.

Werkwijze
Het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheidszorg (NCJ) heeft in 
2014 een handreiking geschreven: 
prenataal huisbezoek door de jeugd-
gezondheidszorg. Deze geeft aan dat 
de jeugdverpleegkundige zich richt op 
het signaleren van risicofactoren, 
voorlichting geeft, adviseert, bege-
leidt en zo nodig doorverwijst naar 
andere hulpverleners. De GGD-regio 
Utrecht heeft hiervoor een protocol 
gemaakt, terwijl de gemeente De 
Ronde Venen de bezoeken financieel 
mogelijk maakt. Zowel verloskundigen 
als andere professionals kunnen aan-
staande ouders bij de jeugdverpleeg-

kundigen aanmelden voor een prena-
taal huisbezoek. Jaarlijks komen 
gemiddeld vijf aanstaande ouders in 
deze gemeente in aanmerking voor 
een prenataal huisbezoek.

Tijdens het bezoek wordt een start 
gemaakt met het opbouwen van een 
vertrouwensrelatie tussen aanstaande 
ouders en de jeugdverpleegkundige. 
De huisbezoeken worden onder meer 
benut om een inschatting te kunnen 
maken van de verhouding tussen de 
draagkracht en de draaglast van de 
ouders. Zo is men niet altijd even 
goed op de hoogte van de factoren 
die van invloed kunnen zijn op hun 
(ongeboren) kind, denk aan roken, 
drinken, stress of het niet volgen van 
zwangerschapsbegeleiding. 

Prenataal huisbezoek door de 

jeugdverpleegkundige levert 

gezondheidswinst op voor ouders 

en kind. De tijdens de zwanger-

schap opgebouwde relatie vormt 

na de geboorte van het kind een 

goede basis voor tijdige signale-

ring en effectieve advisering. 

Mareike Meijerhof
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Meerwaarde
Dankzij de prenatale huisbezoeken 
hebben de jeugdverpleegkundige en 
de aanstaande ouders voor de 
geboorte al uitvoerig kennis met 
elkaar gemaakt. Hierdoor weten de 
ouders als het kind er eenmaal is wie 
ze kunnen bellen als ze vragen of 
problemen ervaren. Indien nodig kan 
er hierdoor vroegtijdig hulp worden 
geboden. Door inzicht te krijgen in 
de thuissituatie kan de jeugdver-
pleegkundige later beter inspelen op 
vragen over het huilen van het kind, 
het voeden, het slapen en soms de 
onzekerheid van de ouders.

De jeugdverpleegkundige kan ook 
preventieve interventies aanbieden 
zoals een huildagboek, inbakerdoe-

ken, een luisterend oor, een extra 
huisbezoek, een schouderklop of 
video-home training waardoor 
ouders weer verder kunnen. 
Aangezien er al voor de bevalling 
contact met elkaar is gelegd, zoeken 
ouders de jeugdverpleegkundige 
vaak sneller op via het inloopspreek-
uur, de mail, de app, de telefoon of 
het consultatiebureau. Het is een 

mooie laagdrempelige manier van 
hulpverlenen. Deze korte contacten 
zijn vaak dusdanig helpend, dat 
voorkomen kan worden dat de twee-
delijnszorg moet worden ingezet. 

Winst voor alle partijen
Voorop staat een goede samenwer-
king tussen de jeugdverpleegkundige 
en de verloskundige. Laatst-
genoemde richt zich vooral op een 
gezonde zwangerschap en bevalling. 

Op haar beurt ondersteunt de jeugd-
verpleegkundige haar bij de psycho-
sociale zorg en helpt bij het inschat-
ten van de mogelijke hulpbehoefte. 
De verloskundige ziet het prenataal 
huisbezoek dan ook als een mooie 
aanvulling op haar werk om het ken-
nistekort van de aanstaande ouders 

of hun onzekerheden op het gebied 
van verzorgen, voeden en opvoeden 
weg te nemen. De preventieve inter-
ventie werkt mee aan een goede 
start voor het kind en sluit goed aan 
bij de interventie Stevig Ouderschap, 
die eveneens door de jeugdverpleeg-
kundige kan worden aangeboden. De 
praktijk leert inmiddels dat dankzij de 
prenatale huisbezoeken ouders ook 

sneller contact opnemen met het 
consultatiebureau als ze vragen over 
hun pasgeboren kind hebben. Op 
deze manier wordt er gewerkt aan 
een optimale start voor het kind en 
levert het gezondheidswinst voor 
zowel ouders als kind.

auteursinformatie
Mareike Meijerhof 
(MMeijerhof@ggdru.nl) is werk-
zaam als jeugdverpleegkundige 
bij de GGD-regio Utrecht. Dit 
artikel is mede gebaseerd op de 
praktijk in de gemeente De 
Ronde Venen.

‘Jeugdverpleegkundige en 
verloskundige richten zich ieder op 

een ander aspect van de zorg’

Meer zekerheid 
Een jonge, alleenstaande moeder die tijdens haar opleiding zwanger is 
geraakt, vertelt dat ze het allemaal spannend vindt om moeder te wor-
den. Nu woont ze bij haar vader, omdat ze geen woonruimte heeft. Ze 
heeft zorgen, omdat ze weinig geld heeft, op zoek moet naar passende 
woonruimte, geen opleiding of baan heeft en al haar vriendinnen naar 
school gaan. Kortom, ze staat er helemaal alleen voor. “Het prenataal 
huisbezoek gaf me een stuk zekerheid. Nu weet ik bij wie ik kan aan-
kloppen als ik vragen over mijn baby heb.”
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Bij een afwijkende ontwikkeling den-
ken we in eerste instantie meestal aan 
een ontwikkelingsachterstand, maar 
ook een ontwikkelingsvoorsprong kun-
nen we als afwijkend beschouwen. Bij 
kinderen met een ontwikkelingsvoor-
sprong verloopt de ontwikkeling niet 
alleen veel sneller en in grotere spron-
gen, maar ook ánders dan gemiddeld. 
De oorzaak hiervan ligt in specifieke 
kenmerken van begaafdheid. 

De ‘zijnskenmerken’ 
We weten allemaal dat kinderen die 
een ‘normale’ ontwikkeling doorlopen 
behoorlijk van elkaar verschillen. Voor 
kinderen met een ontwikkelingsvoor-
sprong geldt dit in nog sterkere mate, 
omdat zij een aantal specifieke ken-
merken bezitten. Tessa Kieboom* 
noemt deze de zijnskenmerken van 
hoogbegaafdheid: zeer sterke karak-
tereigenschappen die bij de meeste 
kinderen die later hoogbegaafd blijken 
te zijn al op jonge leeftijd voorkomen. 
Het gaat om perfectionisme, een kriti-
sche opstelling, hooggevoeligheid en 
een sterk rechtvaardigheidsgevoel.

Perfectionisme
Bij perfectionisme leggen kinderen de 
lat voor zichzelf (en anderen) heel 
hoog. Veel van deze kinderen obser-
veren eerst lange tijd, voordat zij zelf 
in actie komen. Zij kijken bijvoorbeeld 
heel goed hoe anderen lopen, fietsen, 
spreken enzovoort, om dit pas na te 

doen op het moment dat ze er zeker 
van zijn dat ze het zelf ook kunnen. 
Vaak doen ze het dan in één keer 
goed. Mogelijk is dit een verklaring 
voor het feit dat kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong ook wel het 
kruipen helemaal overslaan. 

Kritische instelling
Een ‘waarom’-fase is bij alle kinderen 
gebruikelijk, maar bij kinderen die al 
vroeg kunnen praten en redeneren, 
begint deze op veel jongere leeftijd. 
Zij gaan al heel jong in tegen de plan-
nen en ideeën van hun ouders en 
stellen vragen over van alles en nog 

wat. Een dergelijke kritische instelling 
kan zich ook uiten in behoefte aan 
autonomie: het kind laat zich bijvoor-
beeld niet verleiden om mee te doen 
aan een groepsactiviteit die hem niet 
aanspreekt.

Hooggevoeligheid 
Vanaf de dag dat een kind het levens-
licht ziet kan er al sprake zijn van 
hooggevoeligheid of grote intensiteit. 
Veel ouders die terugblikken op de 
eerste ervaringen met hun begaafde 
kind getuigen hiervan. Niet zelden zijn 
het huilbaby’s en sliepen ze als baby 
weinig. Ook een zeer alerte blik bij de 

Controles van consultatiebureaus en andere zorgprofessionals richten zich op het vroegtij-

dig onderkennen van een afwijkende ontwikkeling. Helaas is daarbij te weinig oog voor 

het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong, een ontwikkeling die eveneens afwijkt. 

Gevolg is dat deze kinderen vaak onnodig 

tegen allerlei problemen aanlopen.

Marieke Groenewold
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pasgeborene valt op. Er zijn verlos-
kundigen die dan al uitspreken dat de 
ouders nog heel wat te stellen krijgen 
met zo’n ‘pittig kind’.

Rechtvaardigheidsgevoel 
Een sterk rechtvaardigheidsgevoel is 
de vierde eigenschap. We zien dit bij 
kinderen die al op jonge leeftijd 
dezelfde regels willen hebben voor 
gelijke situaties en voor iedereen. Als 
iets niet eerlijk gaat, niet gelijk is of 
een ander houdt zich niet aan een 
afspraak, kan dat aanleiding zijn voor 
een temperamentvolle boze bui met 
tranen. Andere kinderen begrijpen der-
gelijke regels en afspraken nog niet en 
weigeren deze na te leven. Dat kan 
dus al snel een bron van onbegrip en 
conflict vormen. Door de driftbui die 
kan ontstaan uit frustratie lijkt het kind 
‘jong’, maar de oorsprong van de frus-
tratie komt juist voort uit het voorlo-
pen in ontwikkeling.

Aanpassingsvermogen
Een ander gedragskenmerk van kinde-
ren met een ontwikkelingsvoorsprong 
is dat zij sterk worden beïnvloed door 
de interactie met de omgeving. In de 
kinderopvang en op de peuterschool 
wordt van ze verwacht dat zij contact 

hebben met kinderen van ongeveer 
dezelfde leeftijd. Dit kan een bron van 
onbegrip en stagnerende ontwikkeling 
worden. Het snelle kind gaat proberen 
zich zo goed mogelijk aan te passen 
aan de andere kinderen. Daarbij kun-
nen zijn eigen interesses en ideeën 
steeds meer op de achtergrond raken, 
totdat hij ze zelf niet meer kent. Of een 
kind geeft het aanpassen op en kiest 
ervoor alleen of met oudere kinderen 
te spelen. Of het kiest ervoor om met 
volwassenen te praten, bijvoorbeeld 
samen met de pedagogisch medewer-
ker doornemen wat er allemaal niet 
volgens plan verloopt in de groep!

Negatieve consequenties
Kinderen met een niet tijdig gesigna-
leeerde grote ontwikkelingsvoor-
sprong kunnen tegen problemen aan-
lopen. Zij ontwikkelen sneller faal-
angst in verhouding tot andere kinde-
ren. Ze weten best dat zij ‘anders’ zijn 
en veel van deze kinderen voelen zich 
daardoor eenzaam en redeneren dat 
‘het aan hen ligt’. Wordt de ontwikke-
ling van het kind sterk geremd, dan 
bestaat een groter risico op onder-
presteren, langdurige verveling, ver-
lies van motivatie, onbegrip en een-
zaamheid. Klachten zoals buikpijn, 
hoofdpijn en somberheid komen bij 
hen al op heel jonge leeftijd voor.

In de praktijk zien we de gevolgen 
hiervan voor het kind in de vorm van 
depressie, schooluitval en allerlei vor-
men van onaangepast gedrag. 
Onaangepast gedrag kan dan leiden tot 
misdiagnoses. Bij teruggetrokken 
gedrag praat men bijvoorbeeld over 
autisme en bij druk en onrustig gedrag 
over ADHD. Het is van groot belang 

dat specialisten die deze diagnoses 
mogen stellen, kennis hebben van ont-
wikkelingsvoorsprong en hoogbe-
gaafdheid. 

Tijdig signaleren kan!
Hoe maken we van deze mogelijke 
problemen juist kansen? Het klinkt 
misschien als een lastige opgave om 
deze kinderen te signaleren en voor 
problemen te behoeden. Maar gelukkig 
is het niet zo lastig als het lijkt. Op het 
consultatiebureau is soms al vrij snel 
te zien om welke kinderen het gaat. 
Kennis van de specifieke kenmerken 
van deze kinderen, helpt hierbij. Een 
onlangs uitgebracht instrument dat 
speciaal ontwikkeld is om jonge kinde-
ren met een ontwikkelingsvoorsprong 
te signaleren is ‘Kleine Kinderen Grote 
Sprongen’, van de Expertgroep 
Ontwikkelings-voorsprong. Dit bestaat 
onder meer uit een set handige signa-
leringskaarten met kenmerken van een 
ontwikkelingsvoorsprong en met tips 
om ouders goed te kunnen adviseren. 
Op basis van het instrument is ook een 
training ontwikkeld die het eenvoudi-
ger maakt een ontwikkelingsvoor-
sprong te herkennen, met aandacht 
voor het adviseren van ouders. 

auteursinformatie
Marieke Groenewold, voormalig 
verpleegkundige JGZ vormt 
samen met haar collega’s Fanny 
Cattenstart en Baukje van Dijk 
de Expertgroep 
Ontwikkelingsvoorsprong.
*Tessa Kieboom, Hoogbegaafd 
- Als je kind (g)een Einstein is 

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over Kleine Kinderen Grote Sprongen en de 
bijbehorende training op www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.
nl/kkgs of mail via info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl
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Baby’s, peuters en kleuters mogen steeds vaker al met 

tablets en smartphones spelen. Dat heeft onder andere gevol-

gen voor hun slaapkwaliteit en hun gedrag overdag. Ook de 

zelfregulatie neemt af. Het is dan ook verstandig vanaf de 

wieg actief aan mediaopvoeding te doen.

Justine Pardoen

Slaaponderzoekers weten het al lan-
ger: het felle licht van de mobiele 
beeldschermen vermindert de slaap-
kwaliteit. Dat komt door het led-licht: 
het probleem zit hem niet zozeer in de 
felheid van het licht, maar in de 
‘kleur’ – vooral het blauwe licht remt 
de aanmaak van melatonine. 
Daardoor slaap je niet goed in, want 
melatonine is het hormoon waardoor 
je slaperig wordt. Het wordt normaal 
gesproken aangemaakt als het gaat 
schemeren. Door het gebruik van licht 
in huis, hebben we ons waak-slaap-rit-
me allemaal al gemanipuleerd. 

Kinderen onder de zes
Je kunt je voorstellen dat voor jonge 
kinderen bij wie het waak-slaapritme 
nog opgebouwd moet worden, het risi-
co van slaapproblemen door beeld-
schermgebruik nog groter is. In 
Nederland zijn kinderen onder de zes 
jaar al gemiddeld een half uur per dag 
met een mobiel schermpje bezig. Dat 
blijkt uit het jaarlijks onderzoek Iene 
Miene Media (zie www.mediaukkies.nl). 

In maart 2017 liet het onderzoek zien 
dat in bijna alle gezinnen met jonge 
kinderen een smartphone aanwezig is 

en bij 85% ook een tablet. In de helft 
van de Nederlandse gezinnen mag 
een kind onder de twee jaar zelf met 
een tablet aan de slag. Filmpjes kijken 
is het eerste wat ze doen. Dan komen 
de spelletjes en daarna de digitale 
prentenboeken, maar die zijn lang niet 
voor alle kinderen beschikbaar. 
Gemiddeld over de hele groep is het 
gebruik van mobiele schermpjes al 
gestegen naar een half uur per dag.

Gebruiksmomenten
Het mediagebruik thuis vindt voor de 
meeste kinderen onder de zes plaats 
rond het avondeten. Vooral erna. 
Bijna 20% van de kinderen tot zes 
jaar mag ook vlak voor bedtijd nog 
media gebruiken: 10% van de ouders 
vindt het handig om kinderen met 
media in slaap te laten vallen, een 

kwart doet dat niet. Op de vraag of ze 
het ermee eens zijn dat kinderen 
moeilijker in slaap vallen nadat ze kort 
daarvoor met een beeldschermpje 
gespeeld hebben, zegt 7% ‘helemaal 
mee eens’ en 13% ‘eens’. ‘Oneens’ of 
‘helemaal oneens’ zegt 28%. Ook 
geeft 10% van de ouders aan dat ze 
het moeilijk vinden om beeldscherm-

Beeldschermpjes 

verminderen slaapkwaliteit 

Tip: Blauw licht wegfilteren 
Je kunt je iPhone/iPad in de nachtstand zetten (‘night shift’), of een 
app gebruiken waarbij het blauwe licht weggefilterd wordt (bijvoor-
beeld f.lux). Let op: het scherm minder fel zetten, heeft onvoldoende 
effect: er wordt dan nog steeds blauw licht uitgezonden.
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Beeldschermpjes 

verminderen slaapkwaliteit 

gebruik rond bedtijd te begrenzen. 
Kinderen van ouders met een migran-
tenachtergrond mogen twee keer zo 
vaak een mobiel schermpje gebruiken 
in de slaapkamer. Ze hebben ook 
vaker een tablet om mee te spelen, 
mogen er langer mee spelen en er zit-
ten meer apps op om uit te kiezen.

Veel kinderen mogen in hun eentje 
spelen met een beeldschermpje. De 
helft van de ouders zegt zelf even een 
momentje rust te hebben als hun kind 
daarmee bezig is. Ruim een derde van 
de ouders geeft aan media te gebrui-
ken als zoethoudertje. Een kwart van 
de ouders zegt dat het belangrijkste 
mediamoment voor hun kind is als ze 
thuiskomen uit crèche of school.

Bewaak de slaap
Wat je met je gezonde verstand kunt 
vermoeden, wordt door onderzoek 
bevestigd: hoe meer tijd kinderen 
overdag met een mobiel scherm spe-
len, hoe groter de kans is dat ze 
slaapproblemen hebben: ze zijn over-
dag slaperiger, slapen korter en zijn 
moeilijker naar bed te krijgen. Met 
tablets is het verband sterker dan bij 

smartphones. En als ze ook ’s avonds 
rond bedtijd op een tablet mogen, is 
de kans nog weer groter. Het verzet 
om te gaan slapen, neemt dan toe, ze 
gaan later naar bed en de slaapduur 
wordt korter. Vooral als er spelletjes 
gespeeld werden op de tablet, wordt 
de kans groter dat ze korter slapen.

Bovendien blijkt dat kinderen meer 
moeite hebben zichzelf te reguleren 
naarmate ze meer beeldschermtijd 
hebben op een tablet: ze houden 
moeilijker hun aandacht vast en genie-
ten minder van gezamenlijke activitei-
ten. Wat daarbij opvalt, is dat kinderen 
die minder slaapproblemen hebben 
door het beeldschermgebruik ook min-
der moeite hebben met zelfregulatie. 
Gezonde slaap is dus enorm belangrijk, 
zien we hier ook maar weer eens.

Adviezen
Help ouders om al vanaf de geboorte 
na te denken over het maken van 
goede keuzes in het schermgebruik 
van jonge kinderen. Het standpunt 
van veel professionals is: tot twee jaar 
geen beeldschermen, zeker geen 
mobiele schermen. Daarna mondjes-
maat en maximaal een half uur per 
dag, zeker onder de drie jaar. Ook 
geen half uur achtereen maar liefst in 
sessies van ongeveer 10 minuten. Als 
ouders vragen naar het waarom, ver-

tel ze dan dat het schermgebruik de 
slaapkwaliteit kan beïnvloeden. Als 
gevolg daarvan kunnen kinderen 
overdag lastiger gedrag vertonen, 
waardoor ouders meer geneigd zijn ze 
zoet te houden met een beeldscherm-
pje, waardoor ze weer meer slaappro-
blemen en lastig gedrag kunnen krij-
gen enz. Leg ouders uit dat ze voor 
het slapen beter een gewoon boekje 

kunnen voorlezen dan er een tablet 
bijhalen. Zoals we al langer weten, 
leidt ook televisie tot slechter slapen 
bij jonge kinderen Bij kinderen met 
slaapproblemen moet sowieso extra 
aandacht worden besteed aan het 
gebruik van mobiele schermen: zo 
min mogelijk en zeker niet rond 
avondeten of bedtijd.

Bij dit artikel horen twee referenties. 
Deze zijn opvraagbaar via 
vroeg@dgcommunicatie.nl

auteursinformatie
Justine Pardoen schrijft samen 
met Merel Beunk een boek over 
de invloed van beeldschermen 
op kinderen tot acht jaar. Ze is 
eindverantwoordelijk voor 
Ouders Online (ouders.nl), 
Mediaopvoeding.nl en leidt 
Bureau Jeugd & Media (www.
bjm.nl). Dit artikel wordt u 
aangeboden door Stichting 
Babywerk: www.babywerk.nl

‘In helft van de gezinnen mag 
kind onder de twee jaar zelf met 

een tablet aan de slag’
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Een zwangerschap is een bewogen 
periode waarin blijdschap gepaard 
kan gaan met zorgen en angsten. Daar 
is op zich niets mis mee, tenzij het 
piekeren gaat overheersen. Krijgen 
zorgen en angsten de overhand dan 
kan dit ertoe leiden dat positieve 
gevoelens naar de achtergrond wor-
den geduwd. 

Gevolgen
Maar zijn zorgen, stress en angsten 
zo slecht voor een zwangere vrouw 
en haar kind? Je zou kunnen denken 

dat het kind in de baarmoeder daar 
geen last van hoeft te hebben. En 
dat alles goed komt als de baby er 
is. Toch laten wetenschappelijke stu-
dies zien, bij dieren en bij de mens, 
dat verhoogde zwangerschapsstress 
en angst duidelijk gerelateerd zijn 
aan de fysieke en psychische 
gezondheid van de nakomelingen. 
Psychische stress kan leiden tot 
lichamelijke veranderingen, waaron-
der een toename van stresshormo-
nen, welke de ontwikkeling van de 
foetus kunnen beïnvloeden. Zo is bij 

de mens zwangerschapsstress gere-
lateerd aan meer ziektes bij het kind, 
in het bijzonder eczeem, astma, en 
andere ziektes van de luchtwegen. Er 
bestaat ook een verband met latere 
gedragsproblemen, bijvoorbeeld snel 
afgeleid zijn en impulsiviteit, en met 
de emotionele ontwikkeling zoals 
meer depressieve symptomen. Voor 
de vrouw zelf kan de stress onder 
andere resulteren in (postnatale) 
depressie, relatieproblemen en licha-
melijke klachten zoals obesitas. Dit 
is niet niks. 

Verloskundigen melden dat 

ze steeds vaker zien dat 

zwangere vrouwen angstig 

zijn voor de bevalling, soms 

heel angstig, en zich zorgen 

maken over hun zwanger-

schap. Dit kan schadelijk zijn 

voor zowel moeder als kind. 

Het tijdig signaleren van der-

gelijke gevoelens verdient 

dan ook meer aandacht. 

Probleem daarbij is dat voor-

alsnog onduidelijk is hoe we 

dergelijke angstgevoelens 

kunnen verminderen.

Carolina de Weerth
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Identificeren kan
Het is daarom noodzakelijk om angst 
en stress bij zwangere vrouwen op te 
sporen en zo effectief mogelijk te 
bestrijden. Hier ligt een kans voor 
verloskundigen en gynaecologen: zij 
zouden voldoende tijd en rust moeten 
nemen tijdens consulten zodat de 
zwangere vrouw zich uitgenodigd 
voelt om over haar zorgen te praten. 
Ook zou aan de hand van onderzoek 
een goed screeningsinstrument, 

bestaande uit vragenlijsten, ontwik-
keld moeten worden om vrouwen met 
verhoogde zorgen te signaleren. 
Aanvullend kan gedacht worden aan 
het in de reguliere zorg opnemen van 
een gesprek met een praktijkpsycho-
loog die in zwangerschap en jong 
ouderschap gespecialiseerd is; dit 
naar het voorbeeld van een gesprek 
met een diëtist dat nu soms al stan-
daard is. 

Vraagtekens
Maar dan, we hebben de gestreste en 
angstige zwangere vrouwen geïdentifi-
ceerd en willen ze helpen. Hoe? 
Meerdere wetenschappers hebben 
studies gedaan naar verschillende 
behandelmethodes voor zwanger-
schapsstress. De resultaten zijn tot nu 
toe niet erg overtuigend en eenduidig. 
Dit is eigenlijk niet zo gek omdat:

-Stress, zorgen en angst heel divers 
zijn, variërend van angst voor een 
ongezond kind tot stress door te wei-
nig steun van de partner of stress op 
het werk. Afhankelijk van het type 
stress en angst zal de oplossing 
anders zijn. 

-Er niet zoiets bestaat als ‘de zwange-
re vrouw’. Alle zwangeren zijn anders. 
Dit betekent dat vrouwen met een 
vergelijkbare angst baat kunnen heb-

ben bij een totaal verschillende aan-
pak. Persoonlijkheid, voorkeuren en 
eerdere levenservaringen zullen alle-
maal een rol spelen in het vinden van 
de juiste aanpak.

Oplossingsrichtingen
Het mag duidelijk zijn dat er veel is 
wat we nog niet weten en daarom 
nog zouden moeten onderzoeken. 
Gelukkig betekent dit niet dat we 
niets kunnen doen. Afhankelijk van 

de aard van de stress en van de 
wensen van de vrouw zijn twee 
typen oplossingen mogelijk: een 
communicatiegerichte en een 
lichaamsgerichte aanpak, waarbij de 
combinatie van beide voor de mees-
ten het beste zou werken. 

Met communicatiegerichte oplossin-
gen bedoelen we het verstrekken van 
goede, feitelijke informatie en het 
praten over de stress en angst. Dit 
kan individueel, met de zorgbehande-
laar of een psycholoog, of in groeps-

verband, zelfs binnen de reguliere 
zorg. Bij reguliere groepszorg wor-
den naast de gewone lichamelijke 
metingen bij de verloskundige allerlei 
zwangerschap-specifieke thema’s 
behandeld, inclusief zorgen en ang-
sten en het aanstaande ouderschap. 

De lichaamsgerichte oplossingen 
richten zich op ontspanningsoefenin-
gen, lichaamsbeweging, gezonde 
dieetkeuzes of slaapbevorderende 
adviezen. Door te werken aan licha-
melijk welzijn zouden stress, zorgen, 
en angsten kunnen verminderen, 

zoals onderzoek al deels bij niet-
zwangeren met psychische klachten 
uitgewezen heeft. 

Harder bewijs
De uitdaging is om samen met onder-
zoekers de juiste middelen te vinden 
waardoor zwangeren met te veel zor-
gen en angsten gesignaleerd en 
geholpen kunnen worden. 

Tegelijkertijd is het belangrijk om 
alle zwangere vrouwen meer aan-
dacht te geven voor de psychologi-
sche kant van het zwanger zijn en ze 
te helpen zich voor te bereiden op 
het aanstaande ouderschap. Dit zal 
helpen voorkomen dat vrouwen te 
veel stress en angst ontwikkelen. 
Hierin investeren kan niet alleen de 
nare gevolgen van stress voor de 
vrouw voorkomen, maar tegelijker-
tijd ook het kind op de goede weg 
helpen naar een gezonde ontwikke-
ling. Voor de wetenschap resteert 
dan nog wel een einddoel, namelijk 
het verkrijgen van nader bewijs dat 
dit inderdaad zo werkt.

Bij dit artikel horen vier referenties. 
Deze zijn opvraagbaar via 
vroeg@dgcommunicatie.nl

auteursinformatie
Prof.dr. Carolina de Weerth is 
hoogleraar Psychobiologie van 
de vroege ontwikkeling en ver-
bonden aan de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen van de 
Radboud Universiteit (C.
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‘Psychische stress kan leiden 
tot lichamelijke veranderingen’

‘Zwangerschapsstress is gerelateerd 
aan meer ziektes bij het kind’
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Slaapproblemen en 
-stoornissen bij 
jongeren
Signalering, diagnose en 
behandeling

Woensdag 31 januari

Antropia, Driebergen-Zeist

medilex.nl/slaapproblemen

Comorbiditeit bij 
autisme
Passende zorg voor kinderen en 
jongeren

Dinsdag 6 februari

NH Hotel, Amersfoort

medilex.nl/comorbiditeitautisme
Spreken is zilver, 
zwijgen is fout
Teamklimaat en (wan)gedrag 
bespreekbaar maken voor ver-
pleegkundigen en begeleiders

Dinsdag 6 februari
Hotel Theater Figi, Zeist
medilex.nl/functioneren

Overgewicht, 
eetbuien, emotie-
eten en obesitas bij 
kinderen
Preventie, diagnose en aanpak

Donderdag 29 maart

Omgeving Utrecht

medilex.nl/overgewichtobesitaskinderen
Trauma bij kinderen

Signalering, bejegenen en on-
dersteunen

Woensdag 30 mei

Omgeving Utrecht

medilex.nl/traumakinderen

GEACCREDITEERDEnascholing

Medilex heeft meer dan 25 jaar ervaring in het 
organiseren van studiedagen, congressen en 
cursussen op het gebied van zorg, welzijn, detentie.
Medilex doet dit geheel onafhankelijk.


