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Bijlage 4  

Aandachtspunten en  
tips voor gesprekken  
met ouders en kinderen7 
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Deze bijlage geeft hulpverleners tips en suggesties voor het gesprek met ouders en kinderen 
over psychische en/of verslavingsproblemen. Het is handig om deze bijlage vooraf te lezen. 
Onder (ouderlijke) problematiek verstaan we zowel psychische als verslavingsproblemen  
(of beide). 

 
  Functie van gesprekken met ouders en kinderen bij psychische en/of 

verslavingsproblemen van ouders
 •   het bieden van voorlichting en steun aan ouders en hun kinderen;
 •    kinderen steunen, ze hun emoties laten uiten en ze informatie geven over het  

ziektebeeld van de ouder en de eventuele gevolgen waar zij mee te maken krijgen of  
die zij al ondervinden. Hier ook vragen over stellen;

 •   NB: ontschuldigen van kinderen!
 •   (aan de hand van de SIK-lijst) een inschatting maken van het functioneren van de  

ouders en hun kinderen.

 Hoe kom je aan de gegevens?
 •   gesprek met ouder/partner/kind;
 •   gesprek met school;
 •   gesprek met huisarts;
 •   gesprek met andere instanties, zoals (gespecialiseerde) gezinsverzorging, BJZ enz.;
 •   huisbezoek: na schooltijd als de kinderen thuis zijn of net thuiskomen.

Gesprekken met ouders

1. Vooraf: Houdt rekening met het volgende bij ouders:
 -  Het gaat zowel om de volwassene in zijn ouderrol als om de volwassene in de positie van 

KOPP-ouder.
 -  De KOPP-ouder voelt zich regelmatig schuldig over het tekortschietend ouderschap, wat de 

antwoorden kan kleuren.
 -  Iedere ouder wil in principe dat het goed gaat met de kinderen; ze zijn niet kwaadaardig, 

maar onmachtig. Probeer ouders actief te ontschuldigen en niet te veroordelen.
 -  Bied de ouder regelmatig steunend contact aan met als doel de invulling van de  

ouderrol in stand te houden of te verstevigen.

7  Gebaseerd op: ‘Gesprekken met ouders en kinderen’ materialen de cursistenmap KOPP-training ‘Praten met ouders 
en kinderen’, Preventie GGZ Buitenamstel (2005). 
Herzien (2010) door: Beijers, F. (Riagg Zuid Roermond), Bellemakers, T. (Centrum Maliebaan Utrecht), Senders, A. 
(Prezens GGZ inGeest Amsterdam), Veldhoen, N. (Verslavingszorg Noord-Nederland Friesland). 
Herzien t.b.v. Richtlijn KOPP in de jeugdhulp(2013) door: Meije, D., Zanden, R. van der, Meeuwissen, J.A.C. (Trimbos-
instituut), Dijkstra, I. (redacteur)
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Steunende houding:
Besteed aandacht aan de diverse levensgebieden, observeer:
 - Hoe loopt de dagelijkse materiële/lichamelijke verzorging van de kinderen?
 - Hoe loopt de omgang met de kinderen (activiteiten doen, affectie tonen etc.)?
 - Hoe gaat het opvoeden (taken, regels, afspraken etc.)?
 - Hoe gaat het verschaffen van de basale condities (structuur, veiligheid en stabiliteit)?
Houd rekening met de aanspreekbaarheid van ouder/partner.
Een inleidend zin kan zijn: Ik ken veel mensen in dezelfde situatie als u en ik weet van hen dat ze 
vaak moeite hebben met: de kinderen ’s ochtends naar school krijgen, geduld voor de kinderen 
opbrengen, leuke dingen doen met de kinderen, enz.
 - Is dat bij u ook zo of spelen er andere dingen? Kunt u een voorbeeld geven?
 - Zijn er dingen rond de kinderen waar u zich zorgen over maakt?

2. Start het gesprek
Probeer vertrouwen te winnen door op een niet-bedreigende manier naar de kinderen te 
vragen.
 - Kinderen tot vier jaar: ’Zitten ze op de peuterspeelzaal of op de crèche? Vinden ze het leuk?’
 - Kinderen ouder dan vier jaar: ’Hoe gaan ze naar school?’
 -  Vraag wat de ouders zelf moeilijk vinden in de opvoeding: ’In alle gezinnen gaan er dingen 

goed en minder goed. Zijn er ook dingen die ú moeilijk vindt?’
 -  Vraag om een gesprek (alleen) met de kinderen: ’Vindt u het goed als ik een keer met uw 

kinderen spreek?’
 -  Vraag tijdens een huisbezoek naar dingen die op dat moment gebeuren: ’Gaat dat altijd zo?’ 

of ’Kunnen ze zich goed vermaken?’

3. Besteed aandacht aan mogelijke weerstand bij ouders:
- Leg de functie van het gesprek uit (achterdocht wegnemen);
- vraag naar concrete zaken i.p.v. naar emotionele reacties bij kinderen;
- problematiseer de situatie van de kinderen niet;
- benadruk wat er al goed gaat in een gezin;
- merk ervaringen / aspecten op die goed zijn;
- vraag naar dingen die al goed gaan;
- geef complimenten;
- vraag wat de ouders zelf moeilijk vinden in de opvoeding van de kinderen;
-  als ouders blijven ontkennen dat het kind iets zou merken van hun psychische en/of 

verslavingsproblemen, zoek dan naar verschillen in benadering van de kinderen tijdens een 
goede en slechte periode.
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Gesprekken met kinderen

1. Redenen om voorlichting te geven aan kinderen:
De meeste ouders met psychische en/of verslavingsproblemen spreken weinig met hun 
kinderen over hun ziekte. Niet weten wat er aan de hand is met de ouder leidt tot veel vragen bij 
kinderen die ze veelal niet uiten, bijvoorbeeld:
 - ’Ben ik de reden dat papa ziek is?’
 - ’Kan ik zelf ook ziek worden?’
 - ’Kan ik nog wel ruzie maken thuis of loopt het dan helemaal mis?’
Dit kan leiden tot onzekerheid, een negatief zelfbeeld, angstgevoelens of depressiviteit. 
Kinderen kunnen zich als gevolg van deze onwetendheid ook schuldig voelen aan de problemen 
van de ouder. (Oudere) kinderen hebben behoefte aan informatie over de kans dat de stoornis 
van de ouder erfelijk is.

2. Houdt bij KOPP-KVO kinderen rekening met:
 - angst om ouders te beschuldigen, vuile was buiten te hangen (loyaliteit);
 - angst om na onthulling straf te krijgen;
 - angst om de ene ouder tekort te doen ten opzichte van de andere;
 - angst dat het over dingen gaat die zij niet snappen;
 - angst om belachelijk gevonden te worden;
 - angst om buitengesloten te worden;
 - achterdocht;
 - angst om de problemen nog groter te maken.
Houd rekening met het feit dat kinderen vaak niet gewend zijn om over gevoelens te praten.  
Het praten over gevoelens kan voor hen onbekend zijn en daarmee bedreigend of beangstigend. 
Sommige kinderen zullen zich afwerend of oppervlakkig opstellen in het gesprek. Probeer 
voorzichtig toch door te praten, maar laat het kind het tempo aangeven.

3.  Let op de aandachtspunten wat betreft de leeftijd en het ontwikkelingsniveau  
van het kind:

 -  De kans dat de pathologie van de ouder dieper inwerkt, is bij jongere kinderen groter dan 
bij oudere kinderen

 -  Jonge kinderen weten meestal niet dat de situatie thuis niet ‘normaal’ is. Ook vragen zij uit 
zichzelf vrijwel nooit om steun en informatie.

 -  Het vermogen tot zelfexpressie is bij (jonge) kinderen beperkt. Dit geldt ook voor hun 
zelfkennis en abstractievermogen. Ze zijn meer geneigd om heel concreet uitspraken te 
doen over wat ze aan hun ouders zien en veel minder over wat ze daar zelf bij voelen.

 -  Bij jonge kinderen lopen fantasie en werkelijkheid nog vaak door elkaar (zij kunnen  
zich schuldig voelen vanuit het magisch denken).

 -  Vanaf ongeveer zes jaar kunnen schaamtegevoelens een grotere rol gaan spelen bij kinderen.
 -  Gedrag van kinderen wisselt vaak sterk van moment tot moment. Dit is vaak 

leeftijdsgebonden. Pubers bijvoorbeeld hebben vaak last van allerlei innerlijke 
conflicten, conflicten met de buitenwereld, stemmingswisselingen, identiteitsvragen en 
eenzaamheidsgevoelens.
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4. In het gesprek met kinderen zijn de volgende aspecten van belang:
 -  Bespreek vooraf met de ouders dat kinderen expliciet toestemming krijgen van ouders om 

te praten en dat ze geen straf krijgen.
 -  Sluit zoveel mogelijk aan bij wat het kind zelf doet of zegt. Goede ingangsthema’s 

(afhankelijk van de leeftijd) kunnen zijn: school, hobby’s, favoriete tv-programma’s of andere 
bezigheden (mode, sport, vrienden/vriendinnen enz.) 

 -  Leg uit, in aangepaste bewoordingen, wat er aan de hand is met de ouder, waarom de ouder 
zo doet. Wees zo eerlijk, open en concreet mogelijk. En check of het kind snapt waar het 
over gaat.

 - Leg uit dat het feit dat de ouder ziek is niet betekent dat de ouder niet van het kind houdt.
 - Benoem expliciet dat het kind niet schuldig is aan de situatie thuis.
 - Geef aan dat er meer kinderen zijn in een vergelijkbare situatie.
 -  Wees zelf actief in het gesprek en breng onderwerpen in waarvan u weet dat ze spelen in de 

situatie van het kind. Dat maakt het voor het kind makkelijker om te praten. 
 - Verwacht niet altijd een direct antwoord als u iets vraagt of zegt.
 - Help het kind de symptomen die bij de ziekte horen te benoemen/herkennen.
 -  Zoek een middenweg tussen begrip hebben voor de situatie van het kind en neutraliteit 

naar de ouder(s); pas op met het bekritiseren of goed praten van de ouder(s).
 - Doorbreek de ‘stilte’ over de situatie thuis, maar problematiseer de thuissituatie niet te veel.
 - Neem het kind heel serieus.
 -  Steun het kind om niet alleen afhankelijk te zijn van of alleen gericht te zijn op de ouder. 

Het is belangrijk dat kinderen kind kunnen zijn, leuke dingen kunnen doen en een 
vertrouwenspersoon hebben.

 -  Wees eerlijk over uw (on)mogelijkheden als hulpverlener: beloof niets ten aanzien van de 
KOPP-ouder of het kind wat u niet waar kunt maken.

5. Enkele voorbeeldvragen:
 - Hoe oud ben je?
 - Hoe heten je knuffels/huisdieren/vriendjes etc.?
 - Op welke school zit je? In welke klas? Vind je dat een leuke school? 
 - Wat wil je later worden?
 - Uit welke personen bestaat jullie gezin?
 -  Jouw vader/moeder voelt zich niet helemaal lekker en heeft soms nare gedachten.  

Hij/zij krijgt hier medicijnen voor en praat soms met een dokter. Dat is niet leuk voor je 
vader/moeder, maar ook niet voor jou. Merk je daar wat van? Ben je wel eens boos of 
verdrietig om je vader/moeder?

 -  Jouw vader/moeder heeft … (bijvoorbeeld borderline, depressie, een alcohol-/
drugsprobleem enz.) Weet jij wat dat is? Wat hoort er nog meer bij denk je? (waarna je 
verder kunt met: Hartstikke goed. Weet je wat ik er nog van weet? Wat weten we er samen 
al veel van!)

 - Wie weten er allemaal hoe het bij jullie thuis is?
 -  Zijn er andere mensen met wie je kunt praten, en/of die jou steunen of troosten, als je even 

moeilijk hebt (bijvoorbeeld vrienden, familie, buren, leerkracht)?
 - Veel kinderen schamen zich wel eens voor hun ouders. Waar schaam jij je voor?
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