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Contact met het gekwetste 
kind

De emoties van het gekwetste kind

• Ermee werken in het ‘nu’, wat er zich NU afspeelt in de kamer, als 
reactie op iets wat gebeurt, verteld wordt, …
• Ze zijn authentiek, als th. voelt je mededogen, empathie, troost, 

verbinding, …
• Wanneer deze emoties gedeeld worden, ontstaat er een diep contact
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Waarom werken met de emoties van het 
gekwetste kind?
• Door contact te maken met je emoties, kan je ook meer contact maken 

met je behoefte
• Empowerment: cl. ervaart zich minder als slachtoffer, maar als regisseur 

omdat er tegemoet gekomen wordt aan zijn behoeften. 
• Door contact te maken met deze gevoelens, kan er meer mededogen en 

aanvaarding komen van dat deel van je dat er bv. niet mocht zijn (het kind 
dat zorg nodig heeft, niet gezien is, ….)
• Door nieuwe emoties te ontdekken, kan je nieuwe bronnen ontdekken 

(boosheid dat verdriet voortdurend overstemt) 
• ‘niet-afgeronde’ situaties kunnen afgerond worden (boosheid tgv misbruik)

Waarom werken met de emoties van het 
gekwetste kind? (2)
• Door het uiten van emoties komt er ‘rust’ in het systeem, 

ontspanning in de spieren en kunnen de innerlijke signalen beter 
waargenomen worden
• Er ontstaat ‘iets anders’; cl. komt tot bepaalde inzichten, 

veranderingen in schema’s van binnenuit (bottom-up)
• Door het uiten van emoties voelt cl. meer energie, voelt meer contact 

met zichzelf, meer vertrouwen en voelt eigen grenzen meer. 
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Obstakels in het contact met het gekwetste 
kind
• Beschermers: dissociatie, verstarring, niets meer voelen, praten over 

de gevoelens, secundaire emoties (emoties, die steeds weer 
terugkeren, maar niet echt leiden tot verbinding of ‘actie’)
• Angst van de cl. om contact te maken met eigen emoties/hoofd en 

lichaam gesplitst
• Boodschappen van de interne criticus: emoties zijn zwak, gevaarlijk, 

stom, helpen je niet vooruit, …
• Eigen vermijding van de therapeut: bang dat cl. tezeer overspoeld 

geraakt, zelf emoties moeilijk kunnen verdragen, eigen overtuigingen, 
….

Hoe contact leggen met het gekwetste kind?

• Wanneer er kleine tekenen van het gekwetste kind naar voor 
komen(houding, stemtoon, uitspraken, ….) overgaan naar emotioneel 
taalgebruik
• Het gekwetste kind in de kamer brengen: op een stoel zetten, knuffel, …. 

‘jouw gevoelige, …… deel mag ook een plek in de kamer hebben. We zetten 
die op een stoel en dan kan die meeluisteren’.
• Meer nabijheid zoeken met cl. als het gekwetste kind naar voor komt 

(voorzichtig, respectvol, toestemming vragen, ….)
• Gebruik maken van fleece-je
• Als th. het gekwetste kind modellen door houding aan te nemen, gevoelens 

verwoorden, ….
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Hoe contact leggen met het gekwetste kind?

• Als de beschermer komt, deze kort even verwelkomen en valideren, 
en dan je aandacht weer richten op het gekwetste kind
• Als de interne criticus komt, even aandacht aan besteden (niet teveel 

– anders wordt die weer groot), ev. opzij zetten en terug je aandacht 
naar het gekwetste kind
• Autonomie bij de cl. laten. STOP is STOP 

Wat als de emoties toch teveel worden? 
Windows of tolerance

sterke hyperarousal

arousal veiligheid, nieuwsgierigheid,
gehechtheid, dingen leren

sterke hypoarousal
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Wat als de emoties te veel worden? 

• Als th. zelf kalm blijven, je toon, je houding, geruststelling, …ev. wat 
meer nabijheid, reguleert cl. ook
• Vragen om even contact met je te maken, uit het beeld te komen, te 

zeggen dat jij er bent, dat de cl. niet alleen is, ….. (kan zowel bij hypo, 
als hyperarousal)
• Zijn de emoties heel sterk, focus op de lichamelijke 

gewaarwordingen? Als th. kan je cl. helpen door te verwoorden welke 
gewaarwordingen zichtbaar zijn of mogelijk zijn. Door te focussen op 
de emoties (je bent in paniek) wordt de paniek sterker
• Cl. laten richten op de omgeving. Door naar de alledaagse dingen te 

kijken, structuren te zien, …. reguleert het systeem.

Wat als de emoties teveel worden

• Emotieregulatie:
- aarding
- ademhaling
- contact
- bewegen
- grenzen
- je aandacht richten op iets anders, de omgeving structuren, …
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Stabiliseringsoefeningen

• STABILISEREN = VERGROTEN VAN DE WINDOWS OF TOLERANCE

Regulatie: werken met de veilige plek 

• Gebruik de taal van de cl.
• Stel het ritme van je ademhaling en je spreken af op die van je cl.
• gebruik een taal, die het de cl. makkelijk maakt om 

beelden/gevoelens op te roepen
• Gebruik zoveel mogelijk zintuiglijke waarnemingen. Dit verbetert de 

imaginatie en verdiept de ervaring van de cl.
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Regulatie: werken met de veilige plek 

• Vrije keuze ogen open of dicht of hiermee experimenteren
• De th. praat doorheen heel de oefening, om cl. door het leerproces te 

leiden, aanwezig te blijven en zich te kunnen blijven orienteren. 
• De veilig plek is een plek waar niemand hem/haar ooit heeft 

gekwetst.
• Indien er iets niet ok is, geeft de cl. dit aan. Th. checkt dit ook 

regelmatig
• Alle veiligheidsmaatregelen worden uitgebouwd. 

Regulatie: werken met de kist

• Soms heeft de cl. tussen de sessies door last van intrusies, pijnlijke 
gevoelens of popt dit tijdens de sessies naar boven
• Het is een mentale oefening, waarbij we moeilijke dingen wegbrengen.
• Het is een doos, kist, groot of kleine, misschien zelfs een safe. Laat cl. 

Kiezen en helemaal omschrijven
• Alle moeilijke dingen leggen we hierin neer. Je hoeft het niet te analyseren, 

onze geest weet wel wat we met deze vage omschrijving doen.
• Leg er nu alles in wat je moeilijk vindt, nu en in de toekomst.
• Vraag telkens hoe het nu voelt voor de cl. En wat cl. nog nodig heeft.
• Kinddelen worden niet in de kist gedaan.
• Duidelijke afspraak dat deze op een later tijdstip aan bod komen. 



15-05-18

8

Regulatie: grenzen

• Sta tegenover de cl. Ga langzaam naar cl. tot cl. veranderingen voelt 
in het lichaam.
• Cl. houdt handen met ‘stop’-signaal/zegt ‘stop
• Oefening omgekeerd. Cl. loopt naar th. en stopt zelf.
• Nabespreking: verschil tussen wanneer je als th. komt, wanneer cl. 

zelf komt.
Hoe vertaal je dit naar het dagelijkse leven?


