
Hoe kunnen ouders tieners helpen om met 
emoties om te gaan? 

Eerste Hulp bij Emoties  

 





INHOUD 

 DEEL I: Wat je misschien nog niet wist over emoties van   
             tieners 

 DEEL II: Welke houding kan je als ouder aannemen    
              tegenover de gevoelens van je tiener? 

 DEEL III: Wat kan je concreet doen? 

 DEEL IV: Omgaan met het stilzwijgen van je kind 

 DEEL V: Jouw eigen emotionele huishouding als ouder 

 DEEL VI: Integratie 

 

 





OEFENING 

 Stel je de volgende situaties voor:  

 Jouw kind vertelt dat het uit is met zijn/haar lief.  

 Jouw kind vindt dat je er ouderwetse ideëen op 
na houdt mbt huishoudelijk taken en reageert 
voor de zoveelste keer geagiteerd als je vraagt om 
de vaatwas leeg te maken. 

 Hoe reageer je in dergelijke situaties? 



VOORBEELD 

«Huil maar niet.» 



VOORBEELD 

 «Waarom moet ik altijd diegene zijn die het vuilnis 
buiten zet?» 

 «Omdat je hier anders niets doet behalve eten en 
slapen.» 

 «Waarom moet jij altijd diegene zijn die klaagt?» 

 «Hoe komt het toch dat jouw broer er nooit moeilijk 
over doet als ik vraag om te helpen?» 



CONCLUSIE 

 Valkuilen:  

 gevoelens negeren 

 oordeel bekritiseren 

 ‘opvoeden’ 

 Soms moeilijk als ouder om je kind ongelukkig te zien, 
neiging om het te willen oplossen. 

 Soms moeilijk om je als ouder in perspectief van je 
kind in te leven. 



DEEL I: WAT JE MISSCHIEN NOG NIET 

WIST OVER EMOTIES VAN TIENERS 



PUBERTEIT 

 Directe effecten van meer hormonen: 

 

 Testosteron   

 

 

 Oetrogenen   



PUBERTEIT 



PUBERTEIT - ILLUSTRATIE 

Inside Out - Riley's 1st date.mp4


PUBERTEIT - ILLUSTRATIE 



PUBERTEIT 

 Vergeleken met de 
kindertijd is er in de 
puberteit: 

Meer gevoeligheid 
voor negatieve 
emoties 

Meer ups en downs in 
emoties 



PUBERTEIT 



WAT ZIJN VERSCHILLENDE MANIEREN OM 

MET EMOTIES OM TE GAAN? 



OEFENING 

 Stel, je had een slechte dag. Hoe ga je hiermee om? 



OVERSPOELD WORDEN 

 Overweldigd worden door negatieve emoties 

 Uitbarstingen en impulsiviteit 

 Niet kunnen stoppen met huilen, ontploffen 

 Emoties gaan met jou aan de haal 

 

 VB: «Waarom was mijn baas nu zo chagrijnig? Wat 
heb ik nu eigenlijk weer verkeerd gedaan, het is ook 
altijd hetzelfde.» 



ONDERDRUKKEN 

 Emoties de kop indrukken 

 Doen alsof het gevoel er niet is 

 Zich sterker willen voordoen dan men zich voelt 

 Naar kamer lopen 

 

 VB: «Ik wil die slechte dag op het werk eigenlijk liefst 
zo vlug mogelijk vergeten.» 



OPEN INTERESSE 

 Nieuwsgierigheid naar de eigen belevingswereld 

 Receptief voor je emoties, ook voor de negatieve 

 Aanvaardende, niet-veroordelende houding tegenover 
gevoelens 

 Emoties mogen er zijn, niet onmiddellijk bemeesteren 

 Capaciteit om te leren uit emoties voor toekomstig gedrag 

 

 VB: «Ik merk dat die aanvaring met mijn baas me echt wel kwaad heeft 
gemaakt. Het is lang geleden dat ik zoveel frustratie voelde. Ik vraag me 
af vanwaar die frustratie komt en waarom die zo blijft hangen.» 



DEEL II: WELKE HOUDING KAN JE ALS 

OUDER AANNEMEN TEGENOVER DE 

GEVOELENS VAN JE TIENER? 

DE CRUCIALE ROL VAN DE VITAMINES VOOR GROEI 



VISIE OP EMOTIES 

 Emoties zijn interessant: 

 Ze geven kleur aan het leven. 

 Je kan jezelf en anderen beter leren kennen via emoties. 

 Emoties zijn een afspiegeling van je behoeften. 

 Emoties zijn belangrijke leerervaringen. 



EMOTIES BIJ UW KIND 

 Emotionele reactie van uw kind = een signaal 

 het signaal bevat informatie  

 waar je je als ouder aan kan ergeren 

 die ook nieuwsgierigheid kan ontlokken 

 kan je op verschillende manieren interpreteren 



EEN BASISHOUDING 

TEGENOVER EMOTIES 

 Om gezonde emotionele ontwikkeling te stimuleren is 
het belangrijk om als ouder in te spelen op drie 
cruciale vitamines voor groei 



ZELF-DETERMINATIE THEORIE (ZDT) 

3 psychologische basisbehoeften 

Autonomie Competentie Verbondenheid 

= behoefte aan gevoel van 
vrijheid en keuze, ervaring jezelf 
te mogen zijn en vrijwillig te 
mogen handelen, denken en 
voelen. 

= behoefte aan gevoel van 
doeltreffendheid, gevoel bekwaam te 
zijn om een activiteit uit te voeren, 
gewenste doelen te bereiken en de 
eigen vaardigheden te ontplooien. 

= behoefte om zich verbonden te 
voelen met anderen. 

«Innate psychological 
nutriments that are 

essential for ongoing 
psychological growth, 

integrity, and well-
being.» 
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AUTONOMIE  
“IK MAG MEZELF ZIJN” 

 De ervaring jezelf te mogen zijn en je emoties te 
mogen en kunnen ervaren zoals ze zijn. 

 Een gevoel van keuze en vrijheid in het omgaan met 
emoties. 

 



VERBONDENHEID 
“IK HOOR ERBIJ” 

 Ervaring van beschikbaarheid, steun, en medeleven te 
genieten in emotionele momenten. 

 Kunnen terugvallen op warme en troostende relaties 
bij het omgaan met emoties. 



COMPETENTIE 
“IK KAN HET” 

 Het gevoel hebben bekwaam te zijn om je eigen 
emoties te herkennen en te begrijpen. 

 Vertrouwen dat je gepast met emoties zult kunnen 
omgaan. 



DEEL III: WAT KAN JE ALS OUDER 

CONCREET DOEN? 

DE CRUCIALE ROL VAN BEHOEFTE-ONDERSTEUNING 



KERN 

 

 



Haim Ginott 

«The way you feel is 

how it really was for 

you» 

Copyright © 



HOE KAN JE ALS OUDER HELPEN? 

 De groei van kinderen en hun capaciteit om met 
emoties om te gaan wordt bevorderd wanneer ouders 
inspelen op: 

 Autonomie 

 verBondenheid 

 Competentie 



INSPELEN OP AUTONOMIE 

 Vertrekken vanuit het perspectief van je kind 

 VB: «Als mijn kind kwaad is probeer ik te begrijpen 
waarom hij/zij kwaad is.» 

 Zin voor initiatief aanmoedigen 

 VB: «Ik probeer mijn kind aan te moedigen om over 
het voorval in school te spreken.» 

 Hun ritme volgen 

 VB: «Als ik merk dat mijn dochter niet direct over 
een ruzie op school wil praten, dan respecteer ik dit 
ook.» 



INSPELEN OP VERBONDENHEID 

 Tonen dat je onvoorwaardelijk houdt van je kind 

 VB. «Ook al uit mijn kind zijn/haar gevoelens niet op de 
manier die volgens mij gewenst is, veroordeel ik mijn kind 
daarvoor niet als persoon.» 

 Beschikbaar zijn (reactief) 

 VB. «Als mijn kind verdrietig is, dan bied ik hem/haar 
troost en een luisterend oor.» 

 Opmerkzaamheid (proactief) 

 VB. «Ik voel het meestal aan als mijn kind iets dwars zit.» 

 potentieel emotioneel belastende situaties inschatten 



INSPELEN OP COMPETENTIE 

 Duidelijkheid creëren 

 VB: «Ik begrijp dat je kwaad bent omdat het tijd is om op te ruimen. 
Toch verwacht ik van jou dat je samen met mij helpt opruimen.» 

 Zelfreflectie aanmoedigen 

 VB: «Ik probeer samen met mijn kind na te denken over mogelijke 
manieren om zijn/haar kwaadheid te uiten.» 

 Hulp bieden wanneer gewenst 

 VB: «Zou het helpen om even heel hard in een kussen te slaan, zodat al 
je kwaadheid eruit kan?» 

 Grenzen trekken tussen gevoelens en gedrag 

 VB: «Mijn kind mag kwaad zijn, maar slaan en schoppen mag niet.» 

 

 



HET VERLOOP VAN GEVOELENS 



FASE 1: HOE VERMIJDEN DAT HET 

VUUR AAN DE LONT WORDT GESTOKEN? 



FASE 1 – VOORBEELD 1 

 Beeld je volgende situatie in: Je dochter is gaan 
shoppen en komt thuis met een, naar jouw mening, 
lelijke en vulgair ogende blouse.  

 OPDRACHT: Wat zou je eerste reactie zijn? 



FASE 1 – VALKUILEN 

 Belachelijk maken en overreageren 
 «Wat heb jij nu in godsnaam gekocht. Dat je aan 
 zo’n onnozel lapje stof je geld wilt uitgeven. 
 Tsss…» 

 Kleineren  
 «Is het bijna carnaval misschien?» 

 Direct tegen de mening van je kind in gaan en preken 
 «Ik vind dat niet mooi. Het is zelfs op het randje 
 van vulgair.» 

 
 

 

 



FASE 1 – TIPS 

 Benoem de voorkeur/mening van jouw kind. Beschrijf 
wat je hoort/ziet. 

 Formuleer jouw eigen visie. 

 [Bevraag eventueel of jouw opinie gewenst is.] 



FASE 1 – VOORBEELD 1 

 Mogelijke reactie gebruik makende van de tips:  

 «Ik zie dat je van korte jurkjes/rokjes houdt.» 

 Voorkeur kind benoemen. 

 «Zelf vraag ik me af of dit niet te gewaagd is?» 

 Eigen visie formuleren. 



FASE 1 – VOORBEELD 2 

 Beeld je volgende situatie in: Je bent zelf hevige 
tegenstander van Trump en je zoon/dochter zegt aan 
de keukentafel: «Ik vind Trump de max! Eindelijk eens 
een politicus naar mijn hart!» 

 OPDRACHT: Hoe zou je hierop kunnen reageren, 
rekening houdend met de tips? 

 



FASE 1 – VALKUILEN 

 Belachelijk maken en overreageren 
 «Je kan misschien zijn poster op je kamer hangen. 
 Naast die van Hitler.»  
 

 Kleineren  
 «Is het niet een beetje vroeg voor politieke discussies? 
 We spreken er nog wel eens over als je mag gaan 
 stemmen.» 
 

 Direct tegen de mening van je kind in gaan en preken 
 «Hoe kan je nu zoiets zeggen? Ik kan hier ter plekke 10 
 redenen bedenken waarom Trump de minst geschikte 
 president ooit is. Wist je dat hij vrouwen als 
 minderwaardige lustobjecten ziet, dat hij een 
 racistische kijk heeft op migranten, dat hij … 
 blablabla’).» 

 

 

 



FASE 1 – VOORBEELD 2 

 Mogelijke reactie gebruik makende van de tips:  

 Vader: «Wat vind je zo sjiek aan Trump?» 

 Zoon: «Hij doet tenminste wat hij beloofd heeft.» 

 Vader: «Je vindt hem een man van zijn woord.» 

 Zoon: «Ja, het kan niet van iedereen gezegd 
worden.» 

 Vader: «Ik vind eerlijkheid ook zeer belangrijk.  In de 
politiek en in het echte leven. Ik ben zelf wel niet 
zeker of Trump zo eerlijk is en of hij zijn beloftes zal 
volhouden.» 

 



FASE 2: HET VUUR IS AAN DE 

LONT! 



FASE 2 - VOORBEELD 

 Beeld je de volgende situatie in: Jouw kind komt thuis 
van school en zegt het volgende: «Ik haat mijn 
leerkracht LO. Ik had zin om haar bril van haar hoofd 
te slaan!» 

 OPDRACHT: Hoe zou  je als ouder hierop reageren? Wat 
zegt je buikgevoel? 

 



FASE 2 - VALKUILEN 

 Snel over jezelf beginnen 
 «Ik heb dat ook eens meegemaakt! Ik heb toen …» 
 «Ik weet hoe je je voelt. Ik  heb eens …» 

 
 Gevoelens/meningen als foutief/onbelangrijk afdoen 

 «Allez, zo moet je niet denken.» 
 

 Problemen minimaliseren 
 «Zo erg zal het wel niet geweest zijn zeker.» 
 «Er zijn natuurlijk nog ergere dingen in het leven.» 

 
 Gemeenplaatsen gebruiken 

 «Tja, shit happens hé.» 
 «Het is toch soms niet eerlijk in het leven.» 

 



FASE 2 - VALKUILEN 

 Uitgewerkt voorbeeld vanuit valkuil: 

 Vader: «Zeg, we gaan zo niet beginnen hé.» 

 Zoon: «Ik meen het, de bitch.» 

 Vader: «Het is al goed. Trouwens, wat helpt het 
om je zo kwaad te maken? Het zal de zaken alleen 
maar erger maken.» 



FASE 2 - TIPS 

 TIPS 

 Luister rustig en aandachtig. 

 Benoem de gevoelens. 

 Erken de gevoelens (vb. ‘oh’, ‘hmm’, ‘ja’). 

 2 mogelijke scenario’s 

 tiener vertelt uit zichzelf veel over het voorval 

 belang van actief luisteren en erkennen 

 tiener vertelt uit zichzelf weinig over het voorval 

 belang van benoemen om tiener op verhaal te brengen 



TIP 1: LUISTER RUSTIG EN 

AANDACHTIG 

 Probeer aanwezig te zijn in het moment. 

 Luister écht, vanuit een nieuwsgierigheid naar wat er 
binnen het kind leeft! 





TIP 2: BENOEM HET GEVOEL 

 Gevoelens duidelijk benoemen 

 Aandachtig luisteren 

 Fungeren als spiegel 

 Gevoelens beschrijven op een niet-veroordelende 
manier 

 Kind woordenschat geven voor zijn/haar innerlijke 
realiteit 



TIP 2: BENOEM HET GEVOEL 

– VOORBEELD 

 Vader: «Je bent kwaad op haar.» 

 Zoon: «Kwaad? Zeg maar woest! » 

 Vader: «Heel erg kwaad dus. Wat is er gebeurd?» 

 Zoon: «Elke keer laat ze de sportieve leerlingen teams 
maken en kiezen wie er in hun team zit. Ik schiet altijd 
als laatste over.» 



TIP 3: GEVOELENS 

ERKENNEN 

 Meegaan in de gevoelens en meningen van je kind. 

 Vanuit het perspectief (de bril) van je kind proberen 
kijken. 



TIP 3: GEVOELENS 

ERKENNEN 

 Strikt onderscheid maken tussen de gevoelens van je 
kind en het gedrag 

 = tonen van onvoorwaardelijke aanvaarding 

 gevoelens zijn OK, gedrag niet altijd 

 vb. boosheid is OK, agressie niet 

 Eerst gevoelens erkennen en actief bevragen, dan pas 
gedrag bespreken  



FASE 2 - VOORBEELD 

Omgaan met negatieve gevoelens.mp4
Tiener is er uitgestuurd.mp4


FASE 2 - VALKUILEN 

 Herhaal niet zomaar exact de woorden die je kind 
gebruikte. 

 Te veel willen praten: voor sommige kinderen is jouw 
aanwezigheid (zonder praten) genoeg. 

 De manier waarop je iets zegt is ook van groot belang! 

 Probeer emotie niet uit te vergroten. 

 Probeer woorden als ‘dom’, ‘stom’, ‘dik’, ‘lelijk’,… niet 
te herhalen. 



FASE 3: ALS DE SITUATIE 

EXPLODEERT… 

 2 mogelijke scenario’s: 

 SCENARIO 1: als ouder ben je niet rechtstreeks 
betrokken 

 SCENARIO 2: als ouder ben je rechtstreeks 
betrokken 



FASE 3 - VOORBEELD – ALS 

OUDER BETROKKEN 

Ik ging samen met mijn dochter shoppen. Niets wat 
ze paste bleek goed genoeg te zijn. Het paste niet, 
had niet de juiste kleur, het juiste merk, … 
Uiteindelijk vond ze een broek die ze mooi vond: een 
laag uitgesneden, skinny jeans die ze bijna amper kon 
dichtritsen. Ik reageerde niet en ging op zoek naar 
een ander model. Toen ik terug kwam was ze zich 
nog steeds aan het bewonderen in de spiegel. Ze 
keek naar de broek die ik voor haar had meegebracht 
en begon te roepen: «Ik doe deze niet aan! Wil je dat 
ik eruit zie als een nerd misschien? Alleen maar 
omdat jij dik bent denk je dat iedereen losse kledij 
moet dragen. Wel, ik ga mijn lichaam niet verstoppen 
zoals jij doet!» 



FASE 3 - VOORBEELD – ALS 

OUDER BETROKKEN 

Ik was zo gekwetst, kwaad,… Ik moest me inhouden om 
haar niet uit te maken. Maar ik deed het niet. Ik zei: «Ik zal 
buiten op je wachten.» Dat was het enige wat ik kon 
zeggen. Ze zei: «Wat vind je van die jeans?» Ik herhaalde: 
«Ik zal buiten op je wachten» en verliet de paskamer. Toen 
ze uit de paskamer kwam, was het laatste waar ik zin in 
had haar gevoelens erkennen, maar ik deed het toch. Ik 
zei: «Ik weet dat je die jeans mooi vond. En ik weet dat je 
kwaad bent omdat ik ze afkeur.» Daarna liet ik haar weten 
hoe ik me voelde. «Wanneer iemand zo tegen mij praat, 
dan blokkeert er iets in mij. Ik heb dan eigenlijk geen zin 
meer om te shoppen, te helpen, of zelfs te praten.» Geen 
van ons beide zei iets op de terugweg. Net vooraleer we 
thuis kwamen mompelde ze «sorry». 



FASE 3 - VALKUILEN 

 Emoties nemen het bij je over en je gaat met je kind 
in de strijd. 

 Excuses afdwingen. 

 Oplossing willen zoeken zonder emotie een plaats te 
geven. 

 Proberen opvoeden in ‘the heat of the moment’. 

 Je kind wegsturen. (vb. «Nu meteen naar je kamer!») 



FASE 3 - TIPS 

 Indien praten op dat moment niet mogelijk is (vb. omdat je 
kind emotioneel te overstuur is of omdat je zelf emotioneel 
te geraakt bent): 

 Allebei afzonderlijk ‘op adem’ proberen te komen. 

 Keuze bieden: «Ik stel voor dat we even tot rust proberen te 
komen. Ga jij liever even naar je kamer of heb je liever dat ik 
even weg ga?» 

 Duiding geven: 

 VB. «Ik wil het er nu even niet over hebben, ook omdat ik geen 
dingen wil zeggen waar ik later spijt van zal hebben.» 

 Ander medium: schrijven, tekenen, fysieke activiteit… 

 Vragen aan je kind om het er op een later moment nog eens 
over te kunnen hebben. 



FASE 3 - TIPS 

 Indien praten mogelijk is: 

 Benoem de gevoelens 

 Erken de gevoelens 

 pas op met ‘maar’ 

 gevoelens erkennen, feiten niet 

 VB. «Ik begrijp dat je kwaad bent.» en niet «Ik begrijp 
dat je zo tegen mij tekeer ging.» 

 Ga nadien ook in op wat het met jou als ouder deed 

 VB. «Het kwetst me als je op die manier tegen mij praat. Als 
je kwaad bent over iets, dan kan je me dit gerust op een 
andere manier zeggen. Dan kunnen we kijken hoe ik jou kan 
helpen.» 

 



FASE 4: HEROPBOUW 



FASE 4 - VALKUILEN 

 Ritme van kind niet volgen 

 Zelf oplossingen aanreiken 

 «Hoe kan ik dit oplossen?»  «Hoe stel ik mijn kind in 
staat om dingen voor zichzelf op te lossen?» 

 ‘Opvoeden’ 

 VB. «Je beseft toch dat dat toch echt niet gepast was 
daarnet!» 



FASE 4 - TIPS 

 Even terugkomen op de escalatie. 

 VB. «Daarstraks was je echt heel boos hé! Je vond 
het zelf ook niet leuk hé.» 

 Samen met je kind op zoek gaan naar hoe zo’n 
escalatie in de toekomst kan vermeden worden. 

 VB. «Zullen we samen een plan bedenken hoe we 
er in het vervolg mee omgaan?» 

 VB. «Heb je een idee wat er voor jou op zo’n 
moment zou kunnen helpen?» 



FASE 4 - TIPS 

 Vragen aan je kind hoe hij/zij in de toekomst zo’n 
situatie anders zou kunnen aanpakken. 

 Vragen aan je kind hoe je hem/haar kan helpen in 
zo’n situaties. 

 Eventueel gebruik maken van een ander medium (vb. 
schrijven, tekenen, …). 



DEEL IV: OMGAAN MET HET STILZWIJGEN 

VAN JE KIND 



VOORBEELD 

 Mijn dochter leek de laatste tijd erg ‘down’ te zijn. 
Telkens als ik haar vroeg om te vertellen wat er was 
zei ze: «niets». Ik zei, «hoe kan ik je helpen als je me 
het niet wil vertellen?» Daarop zei ze, «Ik wil er niet 
over praten.» Ik zei op mijn beurt: «Misschien zal je je 
beter voelen als je erover praat.» Ze bekeek me even 
en draaide zich weg zonder iets te zeggen. 

 Toen probeerde ik het als volgt: «Rachel, je lijkt me zo 
ongelukkig de laatste tijd. Wat het ook is, er is iets wat 
jou heel ongelukkig maakt.» De tranen rolden over 
haar wangen en beetje bij beetje kwam het hele 
verhaal eruit.  



VALKUILEN 

 Kinderen dwingen om te vertellen wat er aan de hand 
is. 

 Kinderen zeggen dat het beter is / ze zich beter zullen 
voelen éénmaal ze erover gepraat hebben. 



TIPS 

 Je kind laten voelen dat je er bent voor hem/haar. 

 Gevoel erkennen en je kind expliciet laten weten dat 
je tijd voor hem/haar wil maken als hij/zij er over wil 
praten. 

 Het ritme van je kind volgen. 

 Polsen bij je kind als hij/zij er met iemand anders over 
wil praten (vb. beste vriend(in)). 

 Je kind een ander medium aanbieden om erover te 
praten (vb. brief schrijven). 



DEEL V: JE EIGEN EMOTIONELE 

HUISHOUDING ALS OUDER 



TIPS 

 Bij jezelf eens stil staan hoe jij zelf met emoties 
omgaat / hoe je geleerd hebt om met emoties om te 
gaan. 

 Probeer op een zo authentiek mogelijke manier je 
emoties naar je kind toe te communiceren, zonder 
schuldinducerend te zijn. 

 Als ouder ben je een model voor je kind. Als je in een 
gegeven situatie bijvoorbeeld uitgevlogen bent tegen 
je kind, kan je het er later over hebben.  

 VB. «Ik was heel kwaad op dat moment, maar ik 
had zo niet hoeven roepen.» 



DEEL VI: INTEGRATIE 



Hartelijk dank voor jullie aandacht! 

 

contact: 

Elien.Mabbe@UGent.be 


