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Werken met de kritische kant

Omgaan met de kritisch - veeleisende, 
straffende en schuldinducerende kant
• Houding is verschillend
• Rekening houden met loyaliteit van cl. naar ouders
• Psychoeducatie omtrent reacties van ouders, zonder de parentificatie

te versterken
• Ouders moeten niet altijd benoemd worden als ‘veroorzaker’
• Ouders blijven ahw in de kamer, th. blijft de belangen van het kind 

vooropstellen. 
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Omgaan met straffende kant

• Gaat vaker om traumatische handelingen van de ouder (slaan, 
misbruik, vernedering, …)
• Th. stopt deze handeling
• Th. ‘haalt alles uit de kast’ om deze confrontatie te ‘winnen’
• Deze kant wordt aan de kant gezet en niet getolereerd
• Gebruik maken van je stem, houding, de therapeutische relatie, 

fantasiefiguren (politie, gezagsdragers, fantasiefiguren)

Omgaan met de kritische/veeleisende kant

• Verzorgers hebben het vaak goed met het kind voor: ze willen dat het 
goed presteert, gelukkig, en succesvol is. 
• Vaak teveel druk gelegd op het kind, waarbij te weinig aandacht voor 

eigen behoeften van het kind, spontaniteit en spel
• Confrontatie ligt meer in overleg en gebruik van argumenten
• Soms kan deze kant ook ontstaan vanuit ouders, die te weinig 

vroegen, alles maar lieten lopen, of zelf weinig ondernamen (cl. wil zo 
niet zijn) 
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Omgaan met schuldinducerende kant

• Effect is vaak even sterk als bij de straffende kant
• Kind voelt zich slecht, schuldig, tekort schieten, geen recht op eigen leven 

of geluk wanneer ouder zo ongelukkig is
• Th. legt de nadruk op de non-verbale signalen van de verzorger op het kind 

(het kind probeert alles te doen om ouder gelukkig te maken, maar heeft 
steeds het gevoel dat het niet goed-genoeg is)
• Aandacht voor de rechten van het kind, wat kinderen nodig hebben en dat 

ze niet verantwoordelijk zijn voor hun ouders
• Th. spreekt ouders respectvol aan op het feit dat zij het moeilijk hebben, 

maar leggen de verantwoordelijkheid daarvoor bij ‘de grote mensen’.
• Th. kan hulp organiseren voor de ouder. 

Oefeningen met de verschillende 
disfunctionele oudermodi
• In 5-tallen: 3 verschillende oudermodi – 1 cl., 1 th.
• Cl. doet een uitspraak en de ouder reageert vanuit zijn modus. 
• Th. blijft even stilstaan bij het gevoel van de cl. 
• Vanuit zijn rol als th. gaat hij reageren op de ouder

Werken met de boodschappen van de kritische kant met behulp van de 
gezonde kant  zie copies. 


