
Opvoeden van een kind 

met extra zorgnoden



Voorstelling



Wat is 

opvoeden voor

jou? Wat wil je andere ouders meegeven?



Wat wil je 

andere 

ouders 

meegeven:

Opvoeden is loslaten, kind laten groeien met vallen en opstaan. Maar 
ook loslaten in de zorg, iets uit handen geven. En loslaten dat een 
ander dingen anders doet dan jij het zelf zou doen. Anders is daarom 
niet minder goed (zolang het met de beste bedoelingen gebeurt),

Geef zorg uit handen. Dit is beter voor iedereen. Ik denk nog vaak 
terug aan de Magenta workshop waar ik hoorde van dumpen-
doorgeven-doen en pas dit ook toe. Je hoeft niet alles zelf te kunnen.

Zo snel als mogelijk weten wat de beperkingen van je kind zijn en deze 
herkennen, Vervolgens de omgeving bewust hiervan maken zodat er 
geen te grote verwachtingen van het kind worden gesteld waardoor 
het kind zijn eigenwaarde verliest.

Empathisch trachten te reageren, autonomie te geven en te tonen dat 
je blij bent bij het kind te zijn.



Wat wil je 

andere 

ouders 

meegeven:

Dankbaar zijn dat je er zelf kan zijn als anker voor het kind, 
is al genoeg.

Het kind veel ervaringen en sociale contacten bieden. Er 
steeds empathisch trachten te staan, met een mentaal en 
fysiek goede gezondheid.

Zorg goed voor jezelf en blijf rustig. Als je zelf rustig bent, 
lukt alles zoveel beter dan als je opgedraaid bent (al blijft 
dit een dagelijkse uitdaging met alles wat er op je pad 
komt). 

Laat je goed omringen door anderen, luister en kijk goed. 
En beslis uiteindelijk helemaal zelf hoe je het aanpakt: 
rationeel zijn er vaak veel argumenten tegen iets, maar 
emotioneel/ Intuïtief kan iets soms heel anders aanvoelen.



Wat wil je 

andere 

ouders 

meegeven:

Opvoeden betekent voor mij "mijn 
zuurstofmasker steeds bij de hand hebben". 
Mijn zuurstofmasker is hartcoherentie, een 
eenvoudige ademtechniek die me helpt om alles 
in een bepaald perspectief te zien.
Doorheen de jaren heb ik geleerd wat de kracht 
van zelfzorg is. Het klinkt cliché, maar het is pas 
als ik voor mezelf zorg, dat ik er volledig voor 
mijn gezin én mijn dochter met specifieke 
zorgbehoeften kan zijn. Dan kan ik in mijn 
kracht staan, zowel tijdens de fijne momenten 
als de moeilijkere momenten.



Opvoeden is continu zoeken. 

Wees daarom mild voor jezelf.

Dé manier van opvoeden bestaat niet
omdat iedereen zo verschillend is.



Wel enkele kapstokken

Steunen Stimuleren Sturen



• Kijken naar je kind

• Luisteren naar je kind

• Nabij zijn

• Samen dingen doen

• Kleine korte momentjes

• Affectie

• Erkenning geven voor de emoties

• Respecteer de grenzen die je kind aangeeft

Betrokkenheid en verbinding
Steunen

Hoe?



• Positief reageren op wat je leuk vindt.

• Benoem wat de sterktes van je kind zijn. Wat kan je 
kind echt goed? 

• Benoem de hele kleine stapjes die goed gaan en de 
inspanning.

Bevestigen

Hoe?

Steunen



Inspelen op de noden

• Probeer te zoeken wat de noden van je kind zijn. Door 
te kijken naar het gedrag, te vragen en uit te 
proberen. 

• Emoties vertellen ons wat we nodig hebben. Emoties 
uiten zich in het gedrag. 

• Erkennen van emoties is de eerste stap.

Hoe?

Steunen



Stimuleren Nieuwe vaardigheden aanleren

Hoe?

• Hele kleine stapjes

• Indien nodig extra bevestiging

• Veel nabijheid



Comfort

Stretch

Stress



Evenwicht zoeken tussen loslaten en ondersteunen 

En misschien is het eerder op een ander manier 
vasthouden

Evenwicht zoeken

Hoe?

Stimuleren



• Leren kiezen

• Beperk de keuzes tussen bv 2 of 3 mogelijkheden

• Beperk de keuze op bepaalde domeinen

• Leer je kind hoe hij/zij keuzes kan maken door ook uit te 
leggen wat de gevolgen zijn

Hoe?

Eigen mening en keuzes op niveau

van het kind
Stimuleren



Sturen

• In kleine stapjes

• Tijd nemen

Hoe?

Aanleren van gewenst gedrag



Duidelijkheid geeft voorspelbaarheid 
en dat zorgt voor veiligheid en rust,

Sturen

Hoe?

Duidelijkheid bieden

• Zeg wat je verwacht of wat je kind moet doen

• Stel geen vragen die geen vragen zijn

• Overloop samen wat er gaat komen

• Bereid je kind voor

• Duidelijk zijn als persoon



• Duidelijk aangeven wat niet kan en vervolgens 
zeggen wat je kind wel kan doen

• Wanneer er emoties zijn bij je kind, erken deze 
door ze te benoemen. Erkennen van de emoties is 
de eerste stap.

• Logische consequentie

• Moeilijk gedrag kan een vraag om hulp zijn. 

Sturen

Hoe?

Reageren op bepaald gedrag





Haalbare 
routines

Evenwicht tussen moeilijkheden 

en ondersteuning

Evenwicht tussen 

noden van 

alle gezinsleden 

Evenwicht tussen 

wensen van 

alle gezinsleden



Op zoek naar evenwicht: enkele strategieën

Werkuren Taakverdeling

Soorten tijdSelectief zijn

STEUN





One size fits all
Gelijkaardig vs 

gelijkwaardig



Enkele getuigenissen:

Bij mij is opvoeden van een kind met een extraatje, aandachtiger, intenser en bewuster. 
Zowel in het zorgen voor als in het genieten van het kind. 

Ik heb het gevoel constant iets teveel ballen in de lucht te moeten houden. Het is een constant balans 
zoeken tussen zorgen, werken, mijn ander kind en me-time. Komt er iets extra bij dan vallen de ballen. 

Bij ons is de grootste uitdaging het combineren van een vrolijke kleuter met een kind met extra 
zorgnoden. Het is veel wikken en wegen. Het is keuzes maken (bvb. kind met extra zorg niet mee 

nemen naar een feest, op reis...). Het is durven hulp vragen en aanvaarden. Het is durven loslaten van 
oudere vriendschappen en investeren in nieuwe. Het is zoeken naar wat écht belangrijk is. Met nog 

veel vallen en opstaan.



Getuigenis

Onze ‘special’ opvoeden betekent voor ons extraveel geduld hebben, 
positief-creatief-constructief op zoek gaan naar alternatieven, afzien van 

oplossingen maar eerder zoeken naar haalbare aanpassingen, flexibel 
zijn en snel durven schakelen, niet stilstaan bij tegenslagen, doorgaan, 

niet te ver vooruit kijken maar nu leven en genieten, selectief 
omspringen met je tijd (nee zeggen tegen wat/wie je niet vrolijk maakt), 
heel dankbaar zijn voor wie/wat je wel vrolijk maakt of verder helpt. En 

weten dat je niet alleen bent.



Getuigenis

Ik voel me, als moeder van een kindje dat extra zorgen vraagt, soms als een vis in het water. Je wil mee 
met de andere vissen rondom je, maar die deinen nét iets meer mee op de stroming dan dat wij dat 

kunnen. De meeste vissen zwemmen in scholen. Soms mag je je aansluiten bij een school. Toch is er telkens 
iets dat maakt dat er geen perfecte match is. Soms kan je even meedrijven met een school, meestal echter 

niet voor lang. 

De stroming neemt je mee, maar soms lijkt het alsof er aan je staart getrokken wordt en je toch niet 
helemaal mee kan.

Soms zwem je zelfs tegen de stroom in. Het is zwaar en lastig, maar je houdt vol. Iedereen zegt dan dat je 
zo knap bezig bent, zelf voelt het aan als ploeteren en overleven. Af en toe beland je in een poel en lig je 

stil.

Gelukkig zijn er soms ook stroomversnellingen, waardoor je plots toch wat verder komt dan verwacht. En 
heel fijn is dat je op je tocht ook veel andere vissen ontmoet waarvan je telkens toch iets leert of die je 

even meenemen in hun vaarwater, zodat je het even rustiger aan kan doen.



Waar kan je terecht?

• Huizen van het kind: stap binnen in het huis van het kind in je buurt. 

• Groeimee.be

• Gezinsbond : www.Goedgezind.be en hun magazines

• www.zelfhulp.be

• www.participate.be

http://www.goedgezind.be/
http://www.zelfhulp.be/
http://www.participate.be/


“Het vinden van emotionele steun is moeilijk voor mij. Ik denk dat 
mensen die geen kind met een beperking hebben of niet professioneel 
betrokken zijn niet begrijpen hoe het is. In die zin ervaar ik dat bij mijn 

buren die kinderen hebben, dat het anders is, ik voel een verschil in hoe 
de moeders met elkaar omgaan, praten over het opvoeden van een 

kind,... Bij ons is het anders... Ze willen wel luisteren naar mij, maar bij 
moeders die dezelfde ervaring hebben, is het echt bijzonder, ook al 

leiden ze een heel ander leven, als het kind een heel andere handicap 
heeft,.. dan is er op een bepaalde manier nog meer steun.. of we 

begrijpen elkaar in ieder geval beter”

Enkele getuigenissen:



www.magentaproject.be

http://www.magentaproject.be/



