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Regelmatig komt het voor dat de 
opvoedproblemen samenhangen met 
verstoringen in de ouder-kind relatie. 
De ouder is onvoldoende alert op de 
signalen van het kind en interpreteert 
deze niet juist (sensitiviteit) of rea-
geert niet adequaat (responsivitieit). 
In deze gevallen zou het motto moe-
ten zijn: first connect, than correct. 
Met andere woorden: verbeter eerst 
de sensitiviteit en responsiviteit alvo-
rens aan de slag te gaan met het aan-
leren van opvoedvaardigheden. Als 
de ouder de signalen van het kind 
immers niet goed kan lezen, zullen de 
opvoedinterventies niet op het juiste 
moment en op de juiste manier wor-
den ingezet. 

Verstorend opvoedgedrag 
Met name bij ouders die onder grote 
stress staan, bijvoorbeeld wegens een 
stuklopende relatie of financiële pro-
blemen, speelt verstorend opvoedge-
drag dikwijls een rol bij de problema-
tiek. Hetzelfde geldt voor ouders met 
PTSS-klachten of een belast hech-
tingsverleden. Verstorend opvoedge-
drag kan beangstigend zijn, dissocia-
tief of extreem insensitief, zoals geen 
troost of veiligheid bieden of een aan-
valshouding aannemen. Maar hieron-
der valt ook praten met een harde 
stem, lachen op het moment dat het 
kind emotioneel van streek is, affectie 
of bevestiging vragen van het kind 
(rolomkering), tegenstrijdige signalen 
afgeven, periodes afwezig zijn en 

terugtrekken uit het con-
tact op momenten dat het 
kind toenadering zoekt. 
Soms zijn de reacties nog 
heftiger en is er sprake 
van ruwe en plotselinge 
handelingen of dreigen het 
kind iets aan te doen. 

Dergelijk opvoedgedrag uit zich 
meestal op momenten van stress bij 
het kind, zoals bij pijn, angst of ver-
driet. Het kind komt hierdoor in een 
situatie van angst zonder oplossing: 
degene die troost en bescherming zou 
moeten bieden is juist de bron van 
stress en angst. Het voortdurend 
falen om het kind te beschermen en 
te voldoen aan zijn hechtingsbehoef-
ten, kan het kind in een extreme en 
continue staat van angst brengen. Dit 
maakt dat deze kinderen een groot 
risico lopen op het ontwikkelen van 
sociale- en emotionele problemen en 
psychopathologie. 

Het aanleren van opvoedtechnieken 
heeft bij deze ouders vaak niet het 
gewenste resultaat. In een verstoorde 
ouder-kindrelatie kunnen de hulpmid-
delen, zoals oogcontact maken en een 
time-out stoeltje, zelfs op een dwin-
gende en angstopwekkende manier 
gebruikt worden. Zie bijvoorbeeld de 
volgende casus: 

Tamara is jong moeder geworden. 
De vader van het kindje is er soms 

wel en soms niet. Hierover hebben 
ze regelmatig ruzie. Zelf heeft 
Tamara een weinig stabiele opvoe-
ding gehad, maar ze is vast van plan 
om het anders te gaan doen met 
haar dochtertje. Kimberley, bijna 2 
jaar, is soms boos en wil volgens 
Tamara niet “mee werken”. Van de 
hulpverlening heeft ze opvoedtips 
gekregen. Op een gegeven moment 
is Kimberley verdrietig omdat ze 
drinken heeft gemorst. Tamara gaat 
op haar hurken zitten, pakt haar 
dochtertje bij haar kin en zegt streng 
dat zij moet luisteren en zich nu niet 
mag gaan omkleden. Kimberley 
schrikt van de boze toon en gaat 
harder huilen. Bij moeder neemt de 
machteloosheid toe: ze luistert niet 
en dus zet ze haar op het time out 
stoeltje. Hierop begint Kimberley 
onbedaarlijk te huilen. En Tamara 
verzucht: “De strafstoel helpt niet, ze 
blijft me uittesten.”

Kortdurende interventie
In dergelijke situaties kan het pro-
gramma NIKA  soulaas bieden. Dit is 
een kortdurende interventie om ver-
storend opvoedgedrag bij ouders te 
verminderen en sensitief en respon-
sief opvoedgedrag te bevorderen. In 

Ouders benaderen professionals in de jeugdzorg met uiteenlo-

pende opvoedvragen. Bijvoorbeeld: ‘Mijn kind luistert niet 

naar mij’, Of: ‘Ik begrijp mijn dochter niet: ze kan uit het niets 

heel boos worden’. De oorzaak van opvoedproblemen achter-

halen is belangrijk om effectieve interventies in te zetten.

Door: Nina Draaisma en Karine Zuidgeest

Opvoedproblemen ontstaan 

niet zomaar 
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Postmaster opleiding spelpsychotherapie
Hoofdopleider: drs. Eveline Groothoff  

Kinderen kunnen hun woede, verdriet, angst en 
machteloosheid vaak niet uiten. Wel is dit te zien in 
hun spelverhalen. Psychotherapie met behulp van 
spel biedt een mogelijkheid deze kinderen te helpen 
om uit hun isolement te breken. Spel is hun taal. 
En als er taal is kan er gecommuniceerd worden.

www.rinogroep.nl/spelpsychotherapie

Jezelf blijven ontwikkelen? 

Infant Mental Health
In deze cursus wordt aandacht besteed aan de 
theoretische uitgangspunten en de actuele ontwikkelingen 
in de theorievorming. Centraal staat het op een systematische 
manier leren kijken naar baby’s in relatie met hun ouders/gezin. 
Uw eigen attitude en beleving als diagnosticus/behandelaar zijn 
een belangrijke factor in het werken met deze doelgroep.

www.rinogroep.nl/InfantMentalHealth

Het complete aanbod jeugd & gezin: www.rinogroep.nl/jeugdengezin
St. Jacobsstraat 12-14  |  3511 BS Utrecht

 T (030) 230 84 50  |  E infodesk@rinogroep.nl

mensenkennis

15vroeg december 2014

gemiddeld vijf sessies wordt met 
behulp van video-feedback, psycho-
educatie en huiswerkopdrachten ver-
storend opvoedgedrag afgeleerd en 
sensitief opvoedgedrag juist aange-
leerd. Veel aandacht wordt besteed 
aan het vermogen van de ouder om 
zich te kunnen verplaatsen in zijn of 
haar kind en signalen van het kind op 

te merken en juist te interpreteren. 
De ouder leert bij het kind aan te slui-
ten en zowel de emoties als het 
gedrag van het kind te reguleren. 

Tijdens het bekijken van beelden 
wordt de ouder zoveel mogelijk zelf 
aan het werk gezet. Helder komt naar 
voren met welk gedrag het gevoel van 
vertrouwen bij het kind kan worden 
vergroot. Ook krijgt de ouder uitleg 
welk gedrag om welke reden schade-
lijk is voor het kind. Vervolgens leert 
de ouder zelf formuleren welk gedrag 
het moet gaan laten zien om te zorgen 
dat het tussen de ouder en het kind 
nog beter gaat. 

In 2011 is gestart met het ontwikkelen 
en uitvoeren van NIKA. De resultaten 
zijn bemoedigend. Een ouder zei: “Ik 
zit al zo lang in de hulpverlening en 
heb al zoveel opvoedhulp gehad. 
Maar eindelijk weet ik wat ik moet 
doen. Ik zie dat mijn kind echt rustiger 
is, nu ik haar beter begrijp.”

auteursinformatie
Drs. Nina Draaisma en Drs. 
Karine Zuidgeest werken beiden  
als gedragswetenschapper bij 
Altra Jeugd en Opvoedhulp in 
Amsterdam

Over NIKA
 
Trainingen in NIKA worden verzorgd door de Jeugdzorg Academie 
(www.dejeugdzorgacademie.nl). Onlangs is NIKA opgenomen in de 
databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI. Voor reacties en 
vragen kunt u mailen naar: info@dejeugdzorgacademie.nl


