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Thema’s

• Omgaan met zorgen en angsten van ouders

• Omgaan met zorgen en angsten van kinderen/jongeren

• Opvoeding bij een kind met een aangeboren hartafwijking



AHA & het kind



AHA & het gezin



Gehoorde zorgen

“Hoe leg je aan een kind uit dat hij anders is… aan hem… aan anderen… 

Zal ik hem vertellenwaar de operatievoor is?”

“Geef ik toe aan haar driftbuien… zijn de driftbuien een probleem voor haar hart?”

“Is hij echt ziek of probeert hij gewoon onder school uit te komen… kan ik het risico nemen…”

“Moet ik haar wel zoveel rond laten rennen… Wat als ze teveel van zichzelf vraagt?”

“Zal ik hem verwennen… hij heeft zoveel meegemaakt… 

Waarom zou ik hem niet moeten verwennen?”



“Ik maak me zorgen dat zijn hartafwijking weer slechter zal worden… dat hij altijd 

medicatie nodig zal hebben… altijd op controle zal moeten komen”

“Ik maak me zorgen dat hij zich ANDERS zal voelen en niet alle dingen 

zal kunnen doen die hij wil doen”

“Zouden we nog meer kinderen moeten krijgen… wat als hetzelfde weer gebeurt?”

“Moet ik hem als een speciaal kind behandelen of net als alle andere kinderen?”

“Ik ben zoveel weg van werk… zou ik überhaupt wel moeten werken?”



Erkennen en 
definiëren van zorgen

Brainstormen over 
opties

Oplossingen uitvoeren

Goede eerste dag

Ontkennen / 
negeren

Zorgen maken 
gaat door

Slechte eerste 
dag

ZICH ZORGEN MAKEN
Marie zal niet goed haar plek vinden op school

• Gevoel dat u iets doet
• Zorgen nemen af
• Kind wordt 

enthousiast/krijgt 
vertrouwen

• Machteloos gevoel
• Zorgen nemen toe
• Kind merkt spanning 

op en wordt angstig

• Gevoel van 
zelfredzaamheid van 
ouder & kind neemt toe

• Zorgen nemen af
• Kans op probleem 

neemt af

• Gevoel van 
zelfredzaamheid van 
ouder & kind neemt af

• Zorgen nemen toe
• Kans op probleem 

neemt toe



Wat kunnen we doen?

• Vroeg ingrijpen, niet afwachten

• Helpende factoren

o Informatie

o Psycho-educatie / ouderbegeleiding

o Probleem preventie therapie



Probleem preventie therapie

1. Definieer het probleem / doel

2. Opties? Brainstorm

3. Antwoord: welke voor- en nadelen?

4. Consequenties:Kies een strategie

5. Take action en evalueer het
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Stap 1: Definieer het probleem/doel

• Verander problemen in doelen

• Wees specifiek

• Maak het concreet

• Wees realistisch

• Identificeer niet-helpende overtuigingen die  
onderdeel zijn van het probleem
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Wees specifiek

“Ik wil dat Tom me meer steunt”

“Ik wil dat we het eens zijn over de behandeling… ik wil dat Tom op tijd thuis is om de 
kinderen een paar nachten per week naar bed te brengen… Ik wil dat hij meekomt naar een 
aantal ziekenhuiscontroles… Het zou fijn zijn als we wat tijd met zijn tweeën zouden kunnen 
doorbrengen”

“Ik wil dat Sam zich niet anders voelt dan andere kinderen”

“Ik wil dat Sam meedoet aan sommige gymactiviteiten op school… Het zou fijn zijn als 
zijn vrienden op hem wachten als hij buiten adem is… Het zou goed zijn voor Sam om dingen te 
doen met zijn vrienden waarbij ze lichamelijk rustig zijn”



Stap 2: Opties? Brainstorm

• Maak alle doelen/oplossingen concreet

• Creatief: laat je gaan

• Zo veel mogelijk opties

• Nog geen opties verwerpen



• Bespreek iedere optie

• Voor- en nadelen van iedere optie

o Hoe bevorderlijk voor doel?

o Wat zouden de kosten zijn?

o Zijn de nodige middelen er?

• Onacceptabele opties verwerpen

Stap 3: Antwoord: voor-/nadelen?



• Neem besluiten

o Weeg voor- en nadelen af

o Eigen normen & waarden

o Duidelijk en specifiek

o Realistisch

o Beperkte tijd

• Kan een opeenvolging van opties zijn of meerdere tegelijkertijd

Stap 4: 

Consequenties: kies een strategie



• Bedenk eventuele obstakels

o Welke informatie nodig?

o Welke vaardigheden nodig?

o Welke hulp(middelen) nodig?

• Voer het plan uit

• Evalueer het resultaat

o In hoeverre doel bereikt?

o Indien succesvol: wat zegt dit over het probleem, u, uw kind?

o Indien niet succesvol: waarom niet? Strategie aanpassen

Stap 5: Take action & evalueer



Wie ben ik



Helpend taalgebruik

Wat kun je zeggen ter voorbereiding op een ingreep, zoals een infuus, vaccinatie of 
bloedafname?



• Het is belangrijk dat je niet 
beweegt in de MRI-
scanner.

• Het kan zijn dat je je zich 
na de operatie misselijk 
voelt. Hier is een bakje.

Taalgebruik

Niet zeggen Wel zeggen

• Fijn dat je stil ligt, zo gaat het 

onderzoek sneller.

• Als er iets is, druk op de bel, 

dan zullen we je zo goed 
mogelijk helpen



Wat kun je als ouder

• Wat vindt je kind fijn? 

• Bepaalt je kind wat er op welk moment gebeurt, of is het fijner wanneer jij dit aangeeft (wie 
heeft de regie?). 

• Waar wil hij/ zij bijvoorbeeld het infuus krijgen? 

• In welke houding is dit het fijnste zoals op schoot, liggend of zittend? 

• Kun je thuis de verdovende zalf, zoals EMLA, al opsmeren? 

• Wat helpt je kind normaal gesproken als hij/ zij spanning voelt? Zoals afleiding met een 
verhaaltje voorlezen, game of een filmpje? 

• Maak samen met je kind een plan







Uitleg

• Wat heb ik voor ziekte

• Wat betekent dat voor mij 

• Wat kan ik wel en wat kan ik niet

• Uitleg regelmatig herhalen.



Opvoeden



Specifieke opvoedkwesties bij AHA
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Principes van discipline

Gedrag
Positief 
gevolg

Weer 
doen!

Gedrag

Geen positief 
gevolg of 

een negatief 
gevolg

NIET 
weer 
doen!



Vragen 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Sabine Herrman-Mous, Psycholoog

s.mous@erasmusmc.nl

Carola Scholten, Medisch Pedagogisch Zorgverlener

c.scholten@erasmusmc.nl
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