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I Inleiding 

Eigen verhaal 

Mijn eigen verhaal begint al voor de geboorte. In rebirthing sessies is naar voren gekomen dat ik me 

niet veilig voelde om geboren te worden. Ik heb al in de baarmoeder de angst gevoeld van mijn 

moeder. Haar relatie met mijn vader was verre van ideaal. Ze was bang voor hem, de communicatie 

tussen beiden was slecht en mijn vader had mijn moeder in de greep. Er werd weinig genegenheid 

naar elkaar getoond en ze hadden ook problemen om genegenheid en liefde te tonen naar mijn zus 

en mij toe. Ik kan me geen momenten herinneren waar we op schoot getrokken zijn en even lekker 

geknuffeld en vastgehouden werden. Kortom, ze waren niet klaar voor het ouderschap. Gelukkig had 

ik wel een lieve opa, oma, oom en tante (van mijn vaders kant) waar ik bij terecht kon. Al durfde ik 

daar ook niet altijd te zeggen wat ik dacht of voelde. En het was waarschijnlijk voor hen ook niet altijd 

duidelijk hoe het er bij ons in huis aan toe ging. Het spreekwoord: “ieder huisje heeft zijn kruisje” is 

hier zeker van toepassing. 

Tijdens het opgroeien heb ik last gehouden van de angst van mijn moeder en de non-verbale 

communicatie van beide ouders naar mij toe. Ik heb altijd het gevoel gehad op mijn tenen te moeten 

lopen, me aan te passen, geen aandacht vragen, stil te zijn. Ik kan me herinneren dat ik samen met 

mijn zus soms boven aan de trap zat, te luisteren naar de ruzie die beneden aan de gang was tussen 

mijn ouders. Uiteindelijk zijn ze gescheiden toen ik acht jaar was en is mijn moeder bij ons 

weggegaan, wat voor die tijd zeer ongebruikelijk was (eind jaren zeventig) en wij zijn bij mijn vader 

blijven wonen. Het schijnt dat we daar zelf voor gekozen hebben, maar daar kan ik me niets meer van 

herinneren. Het contact met mijn moeder is volledig verbroken op verjaardagskaarten na van haar 

kant (veel later heb ik begrepen dat mijn vader daar voor gezorgd heeft). 

Ik heb mijn troost gezocht in eten. Tijdens de lagere school was ik erg zwaar en ben daar ook mee 

gepest. Ondanks dat heb ik school nooit als vervelend ervaren. Gelukkig kon ik terecht bij een aantal 

lieve leraren op deze school. Mijn vader was overdag aan het werk en mijn zus en ik waren uit school 

vaak samen thuis. Met een kast vol met lekkers was het voor ons heel makkelijk om na school daar in 

te duiken. En in mijn middelbare schoolperiode, nadat mijn zus het huis uit was, was ik na school te 

vinden in mijn kamer met mijn eigen snoepvoorraad. Dat was mijn veilige plek. 

Mijn vader is een aantal jaar na de scheiding opnieuw getrouwd en stiefmoeder nummer één kwam 

in huis. Dat was geen goede match tussen haar en mij. Zeer lief als mijn vader in mijn buurt was, 

maar het tegenovergestelde als hij er niet bij was. Ook mijn oma (mijn opa was inmiddels overleden) 

moest het ontgelden. Ze werd door haar meer en meer uit ons leven gebannen. Dit huwelijk was geen 

lang leven beschoren. Na een aantal jaar was het exit stiefmoeder nummer één.  

Stiefmoeder nummer twee kwam pas jaren later om de hoek kijken toen ik nog alleen met mijn vader 

woonde, volgens mij was ik toen al drieëntwintig. Nadat ik na een reis met mijn zus en haar 

toenmalige vriend terugkwam op Schiphol stond mijn vader ons op te wachten met zijn nieuwe 

vriendin. Niets aan de hand zou je zeggen…. Alleen ik wist niet van haar bestaan af en had haar dus 

nog nooit eerder gezien of ontmoet! Op de terugweg naar huis zijn we onderweg nog ergens gestopt 

om wat te gaan drinken. Mijn zus vroeg aan mijn vader of er nog iets gebeurd was tijdens de 

vakantie. Daar kwam een ontkennend antwoord op. Eenmaal thuisgekomen bleek de nieuwe vriendin 

van mijn vader gedurende mijn vakantie bij ons in huis ingetrokken te zijn…. Bovendien had ze mijn 
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kamer veranderd en aangevuld met dingen die niet van mij waren. Weg was mijn veilige plekje. Ik heb 

me daarna gestort op mijn werk en ben op zoek gegaan naar mijn eigen huisje. Dat bleek nog niet zo 

makkelijk en het heeft nog ruim een jaar geduurd voordat ik mijn eigen koophuis had gevonden. 

Maar het was wel mijn huis en is uiteindelijk mijn nieuwe veilige plekje geworden. 

Een aantal jaar later, vlak na het overlijden van mijn oma in 2003, is ook het contact met mijn vader 

verbroken. Wederom twee verliezen in een korte tijd.  

Al met al heb ik dus al heel wat moeten verwerken in dit leven. Het is dus ook niet raar dat ik een 

aantal jaar geleden er niet meer alleen uit kwam. Op mijn werk en in mijn privéleven liep ik vast, het 

was tijd om hulp te zoeken. En dat heb ik gedaan, via via kwam ik bij Janet Reuvekamp terecht en 

samen met haar heb ik inmiddels een behoorlijk verwerkingstraject achter de rug. Waarbij de 

opleiding Lichaamsgerichte Hypnotherapie een kroon op het harde werk is geweest! 

Opmerking vooraf 

Voor de leesbaarheid van deze scriptie wordt in de theoretische tekst voor de mannelijke vorm 

gekozen, uiteraard kan dit ook de vrouwelijke vorm zijn. 

Interesse voor het onderwerp 

Zoals hierboven te lezen is, is er genoeg gespreksstof ontstaan gedurende mijn jeugd. Tijdens mijn 

therapie- en opleidingsperiode heb ik gemerkt dat eigenlijk elk punt waar ik in mijn volwassen leven 

tegen aan loop terug te herleiden is naar mijn kindertijd.  

De interesse is groter geworden doordat: 

• Ik ben opgegroeid met ouders die me niet hebben kunnen geven wat ik nodig had; 

• Ik in mijn volwassen leven tegen dingen aanloop die een link hebben met mijn kindertijd; 

• Ik behoefte heb aan warmte en liefde, maar me daar niet voor open durf te stellen, me niet 

kwetsbaar durf op te stellen; 

• Het in een gezin met meerdere kinderen kan verschillen in wat het ene kind meekrijgt en wat 

het andere; 

• Ik graag mijn ervaringen wil gebruiken om anderen daarmee bij te staan; 

• Ik geïnteresseerd ben in het hoe en wat van wat een kind mee krijgt van zijn jeugd en hoe dit 

zijn verdere leven kan beïnvloeden. 

We gaan jaren naar school om te leren lezen, schrijven, rekenen etc. en als we auto willen rijden 

hebben we eerst een aantal lessen en een rijbewijs nodig voordat we zelf de weg op mogen. En zo 

zijn er nog legio voorbeelden te bedenken, waarbij je eerst lessen nodig hebt om dingen te kunnen 

leren. 

Hoe komt het toch dat er geen begeleiding of opleiding is om aanstaande ouders voor te bereiden op 

het ouderschap? Terwijl het zo’n moeilijke en zware taak is om kinderen ‘goed’ op te voeden.  

Want hoe weet je of je het ‘goed’ doet? Hoe vaak zul je als ouders worden geconfronteerd met je 

eigen angsten, verdrongen emoties en ouderboodschappen uit je jeugd, waardoor je misschien niet 

op de juiste manier reageert naar je kinderen toe en hoe herken je deze triggers en bescherming- en 

overlevingsmechanismen? En wat heeft dat voor gevolgen? Voor de kinderen….. en voor de ouders…. 
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(Triggers zijn gebeurtenissen die het getraumatiseerde verleden naar boven halen, vaak omdat ze 

lijken op een onveilige en traumatiserende situatie van vroeger.) 

Als ouders kun je het nooit 100% goed doen, dat is iets wat wel duidelijk wordt uit alle literatuur. Je 

kunt er niet altijd zijn voor je kind, dat is ook niet realistisch. Het leven bestaat niet alleen uit het 

opvoeden en begeleiden van de kinderen die je krijgt. Vele ouders hebben behoorlijk wat bordjes om 

hoog te houden in het leven, zeker nu veel gezinnen bestaan uit ouders die allebei werken, of 

eenoudergezinnen na een scheiding of ouders die door andere omstandigheden er alleen voor 

komen te staan. Zeker als je in moeilijke omstandigheden leeft, denk bijvoorbeeld aan niet ideale 

leefomstandigheden, als je geldproblemen hebt of wellicht psychische problemen, dan zal het voor 

het opgroeiende kind waarschijnlijk zijn dat er niet aan al zijn behoeften voldaan kan worden.  

Sommige ouders kunnen het leven van hun kinderen behoorlijk zuur maken door hun eigen 

problemen. En dan is de kans op kindermishandeling groot. Hier kom ik later nog op terug. 

Veel belangrijker is dat ouders zelf gaan inzien en zich bewust worden van hun eigen 

overlevingsmechanismes en ouderboodschappen. Als een volwassene niet zichzelf is dan zal een kind 

dat direct voelen en, of het gaat er tegen in, of het wil niets meer met je te maken hebben. Een kind 

voelt het als er niet de waarheid wordt gesproken tegen ze.  

En natuurlijk, ik begrijp inmiddels ook beter waarom mijn ouders mij zo hebben opgevoed en wat zij 

zelf hebben meegekregen uit hun eigen jeugd. Maar hoe doorbreek je zoiets?  

Hypothese 

Hypnotherapie biedt ondersteuning bij het voorbereiden van aanstaande ouders en ook tijdens de 

opvoeding van hun kinderen. 

Oftewel klopt het dat je beter bent voorbereid voor het ouderschap als je door middel van 

hypnotherapie bewust bent van je overlevings- en beschermingsmechanismen uit je jeugd? Zodat je 

niet bij elke trigger als ouder schiet in je kinderrol? 
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II Theoretisch gedeelte 

Hoofdstuk I: Ontwikkelingsstadia 

Hoe wordt een jong mensenleven beïnvloed? Wat gebeurt er in welke periode van je jonge leven, 

wat neem je mee, wat voor boodschappen krijg je te horen?  

Volgens de literatuur zijn er verschillende theorieën over de ontwikkelingsstadia van kinderen. 

Hieronder volgt een samenvatting van een aantal van deze theorieën. 

Ontwikkelingsfases volgens Innerlijk kindwerk; Cathryn L. Taylor 

Fase Periode  Belangrijk/kenmerkend Probleem 

Geboorte/ 
zuigeling 

Geboorte 
tot 1½ jaar 

Warmte, veiligheid en vertrouwen; 
Basis voor onafhankelijkheid; 
Moeder is blauwdruk voor verdere      
intieme relaties 

Het gevoel dat je niet 
gewenst was; 
Angst voor intimiteit; 
Niet kunnen vertrouwen 

Peuter 1½ tot  
 3 jaar 

Van afhankelijkheid naar zelfstandigheid; 
Grenzen verkennen en uitvinden hoe ver 
je kunt gaan 

Geen nee kunnen zeggen; 
Geen grenzen stellen; 
Bang afhankelijk te worden 

Kleuter 3 tot 6 jaar Wat vind je van jezelf en van je lichaam; 
Het verschil tussen goed en fout / 
beloning of straf; 
Fundering voor eigenwaarde; 
Seksuele ontdekking van het lichaam 

Je generen voor je lichaam; 
Veel kritiek hebben op 
jezelf; 
Seks gebruiken om je dicht 
bij de ander te voelen; 
Drang tot perfectionisme 

Schoolkind 6 tot 12 jaar Aanleren van sociale vaardigheden; 
Heel belangrijk om erbij te horen; 
Je hebt iemand buiten het gezin nodig die 
je als een voorbeeld kan zien 

Je geen houding weten te 
geven in groot gezelschap; 
Geen zelfgestelde doelen 
kunnen verwezenlijken; 
Geen financiële stabiliteit 

 
Stadia in de psycho-seksuele ontwikkeling volgens Freud 
Deze ontwikkeling wordt volgens Freud sterk beïnvloed doordat de geestelijke interacties, niet in de 

laatste plaats met vader en moeder, voor jongens en meisjes verschillend verlopen.   

Fase Periode Bron van bevrediging Belangrijk/kenmerkend 

De orale 
fase  

0 tot 21 
maanden 

Focus van bevrediging ligt bij de mond, 
genoegen wordt gehaald uit borstvoeding 
en het verkennen van de omgeving 
(nieuwe voorwerpen in de mond doen) 

Eerste relatie tussen een 
kind en moeder 

De anale 
fase 

15 maanden 
tot 3 jaar 

Fascinatie voor erogene zone van de 
anus, dit stadium valt samen met het 
begin van het vermogen om de sluitspier 
te beheersen 

Zindelijkheidstraining /  
vermogen om geschenken 
te geven of te weigeren 

De 
fallische 
fase 

3 tot 5 à 6 
jaar 

Bron van bevrediging is in dit stadium de 
geslachtsdelen: kinderen worden zich 
meer bewust van hun lichaam en zijn 
nieuwsgierig naar hun lichaam en dat van 
anderen 

Kinderen voelen zich 
aangetrokken tot hun 
ouders, dochter tot vader 
en zoon tot moeder  

De 6 tot 11 à 12 Zakelijke belangstelling en een grote Interesse van het kind 
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latentie-
fase 

jaar drang van weten krijgt een minder 
egocentrisch en seksueel 
karakter 

De 
genitale 
fase 

11 à 12 jaar 
tot 
volwassen 

Ontwikkeling van de geslachtsdrift Zinnelijke prikkelbaarheid 
en verscherping van de 
zintuigen 

 
Psychosociale stadia volgens Erik Erikson 
Psychische problemen zijn volgens Erikson terug te brengen door een gebrek aan integratie of 

“overbruggen van tegenstellingen” tijdens een (vroegere) psychoanalytische fase. Hij beschreef de 

volgende stadia, die door de mens succesvol zouden moeten worden doorlopen:  

Stadia     Periode  Conflict  

Oraal – sensorisch stadium 
  

0 tot 1 jaar Basaal vertrouwen versus basaal 
wantrouwen 

Anaal – urethaal – musculair 
systeem (loslaten en vasthouden) 

1 tot 3 jaar Autonomie versus schaamte en twijfel 

Locomotorisch stadium 3 tot 6 jaar Initiatief versus schuld 
 

Schooljaren (latentie)  
  

6 tot 12 jaar Vlijt versus minderwaardigheid 

Adolescentie (seksualiteit) 
  

12 tot 20 jaar Identiteit versus rolverwarring 

Vroege volwassenheid  
  

Begin 20 tot begin 30 Intimiteit versus isolatie 

Midden volwassenheid  
  

Begin 30 tot midden 
40 

Generativiteit versus stagnatie 

Late volwassenheid  
  

Vanaf midden 40 tot 
begin 60 

Integriteit versus wanhoop 

 

De eerste vier stadia bieden een algemeen kader voor de sociale ontwikkeling tijdens de kindertijd, 

en wijzen op de belangrijke horden die op verschillende leeftijden moeten worden genomen in het 

belang van een harmonische ontwikkeling. Elke fase biedt kansen, maar ook risico’s. 

In ‘De ontwikkeling van een kind’ van Frank C. Verhulst vinden we ook de volgende belangrijke 

invloeden op de ontwikkeling: 

• De directe omgeving – het gezin: Ouderlijke conflicten zijn geassocieerd met 

gedragsproblemen en emotionele problemen van kinderen en adolescenten. Confrontatie 

met boosheid, ruzie, vijandigheid en agressie in het gezin veroorzaakt emotionele spanning 

bij kinderen en vergroot de kans op agressie naar leeftijdgenoten. Psychiatrische stoornissen 

van ouders vormen een groot risico voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Het risico is 

opgebouwd uit zowel genetische als omgevingsfactoren. Huwelijksconflicten en ouderlijke 

problemen die voortvloeien uit de stoornis kunnen negatieve effecten op kinderen hebben. 

Alcoholisme, c.q. verslavingen in het algemeen, antisociaal gedrag, schizofrenie en 

stemmingsstoornissen bij ouders zijn geassocieerd met problemen in de ontwikkeling van 

het kind. 
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• Sociaal economische status (SES): De SES van een gezin is geassocieerd met een aantal voor 

de ontwikkeling van kinderen belangrijke factoren, zoals opvoedingsstijl, 

woonomstandigheden of mogelijkheden om vaardigheden te leren. Lage SES-gezinnen 

bezigen een andere opvoedingsstijl dan hoge SES-gezinnen. In lagere SES-gezinnen ligt er 

meer nadruk op gehoorzaamheid, terwijl in hogere SES-gezinnen meer nadruk ligt op 

onderhandelen en overleg. Lage sociaal economische status is vaak geassocieerd met een 

aantal factoren dat de ontwikkeling van kinderen negatief kan beïnvloeden. Kinderen uit lage 

SES-gezinnen hebben meer gedragsproblemen en emotionele problemen en hebben minder 

sociale competenties dan kinderen uit hoge SES-gezinnen. 

 

• Stressvolle gebeurtenissen: Omgevingsinvloeden die de ontwikkeling van kinderen kunnen 

bedreigen. Voorbeelden van stressvolle levensgebeurtenissen zijn: 

o Het verlies van een ouder of van anderen aan wie het kind gehecht was; 

o Het verlies van een gekoesterd idee of beeld (ernstige teleurstelling of vernedering); 

o Fysiek gevaar (lichamelijk gevaar ten gevolge van een ongeval en dergelijke); 

o Getuige van een trauma (het getuige zijn van een beangstigend incident dat een ander 

overkomt); 

o Psychologische uitdaging (het aangaan van een nieuwe rol of nieuwe 

verantwoordelijkheid). 

Stressvolle levensgebeurtenissen kunnen, zowel een negatieve invloed hebben en het kind 
gevoelig maken voor een volgende stressor, als een positieve invloed, waardoor het kind 
‘gehard’ wordt en beter in staat is de volgende stressoren te weerstaan. Coping = de mate 
van succes hoe er met een stressvolle gebeurtenis wordt omgegaan. Daarnaast speelt de 
kwaliteit van de ouder-kindrelatie een rol in de uitkomst van een stressvolle gebeurtenis. 
 

• Prenatale periode: Psychische invloeden zoals angst en verdriet kunnen de ontwikkeling van 

het kind in de baarmoeder sterk beïnvloeden. 

 

• Emotionele en sociale ontwikkeling / wederkerigheid: Sensitiviteit van de ouders betekent 

niet dat ouders perfect moeten zijn. Het is voor volwassenen niet mogelijk altijd effectief in 

te spelen op de behoeften van het kind. Soms valt niet te ontdekken wat het kind nodig heeft 

of wat er in het kind omgaat, en soms ontbreekt het even aan tijd, bijvoorbeeld wanneer 

andere kinderen in het gezin aandacht eisen. 

 

• Problemen kenmerkend voor het eerste levensjaar: Tekorten in sensitiviteit en responsiviteit 

van de verzorgers in de omgeving van het kind kunnen tot grote problemen in het eerste 

levensjaar leiden. Verwaarlozing en mishandeling zijn de negatieve extremen van de variatie 

in kwaliteit van zorg die de omgeving kan bieden. Ernstige tekorten kunnen leiden tot een 

reactieve hechtingsstoornis, een psychiatrische stoornis op de kinderleeftijd in de sociale 

ontwikkeling. De diagnostische criteria voor deze stoornis komen sterk overeen met de 

kenmerken van onveilig gehechte kinderen. Ouders die weinig draagkracht hebben, zoals 

tienermoeders, alleenstaande moeders, ouders met relatieproblemen en ouders met eigen 

psychische problematiek lopen het risico dat zij niet voldoende aan de behoeften van hun 

kind tegemoet kunnen komen. 
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• Huwelijksconflicten en echtscheiding: Door conflicten en ruzies tussen ouders worden 

kinderen blootgesteld aan vijandigheid, boosheid, ruzies en verbitterdheid. Onderzoek toont 

aan dat ouderlijke ruzies en conflicten geassocieerd zijn met problemen van kinderen en 

adolescenten, zoals emotionele problemen, oppositioneel gedrag, agressie naar 

leeftijdgenoten en andere problemen in sociaal functioneren. Echtscheiding van de ouders 

wordt in de maanden daarna meestal gevolgd door aanpassingsproblemen, vooral 

gedragsproblemen en in mindere mate emotionele problemen. Hoewel deze problemen bij 

de meeste kinderen afnemen in de loop der tijd blijken kinderen van gescheiden ouders 

minder goed te functioneren dan kinderen van niet-gescheiden ouders op sociaal en 

emotioneel vlak en op school.  

Cijfers betreffende (echt)scheidingen 
Naar schatting maken circa 70.000 thuiswonende kinderen per jaar een (echt)scheiding van de 

ouders mee. Het gaat jaarlijks om 1,6 procent van de thuiswonende kinderen.  
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Hoofdstuk II: Kindermishandeling 

Zoals al eerder aangegeven komt het helaas voor dat er in veel gezinnen sprake is van mishandeling 

door de ouders of een andere vorm van huiselijk geweld binnen in het gezin. 

Maar wanneer is er nu sprake van kindermishandeling? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is 

het belangrijk om te weten wat de definitie van kindermishandeling is en wat er onder 

kindermishandeling valt (bron: www.amk-nederland.nl).  

Onder kindermishandeling wordt verstaan: 

'Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische 

of seksuele aard, die de ouders of andere personen, ten opzichte van wie de minderjarige in een 

relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige 

schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of 

psychisch letsel.' 

De definitie omvat verschillende vormen van kindermishandeling: 

- Lichamelijke mishandeling  

Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand, of 

schaafwonden, botbreuken en hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan, 

schoppen, knijpen, door elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking en vergiftiging. 

Ook een uitgevoerde of dreigende meisjesbesnijdenis valt onder kindermishandeling.  

- Lichamelijke verwaarlozing  

Aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft, 

zoals goede voeding, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne en benodigde medische 

verzorging. 

- Psychische of emotionele mishandeling  

Stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen, 

het verbieden met anderen om te gaan en eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen. Ook 

getuige zijn van huiselijk geweld valt hieronder.  

- Psychische of emotionele verwaarlozing  

Aan het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: 

aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging.  

- Seksueel misbruik  

Seksuele handelingen bij of met het kind, die niet passen bij leeftijd of ontwikkeling, of seksuele 

handelingen waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Dit gaat van het betasten van het 

lichaam tot verkrachting en komt voor bij kinderen van alle leeftijden. Ook het tonen van 

pornografisch materiaal aan een kind valt onder seksueel misbruik. 

Meestal gaat het om een combinatie van bovenstaande vormen. 

http://www.amk-nederland.nl/
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Cijfers: 

Eén op de dertig kinderen wordt thuis mishandeld, dit is ruim honderdduizend slachtoffers per jaar 

van kindermishandeling. Naar schatting overlijden jaarlijks tussen de veertig en tachtig kinderen aan 

de gevolgen ervan.  

De meldingen die worden gedaan bij het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling (AMK) zijn onder 
te verdelen in zes categorieën: 

- 39% getuige van huiselijk geweld 
- 35% psychische verwaarlozing 
- 18% psychische mishandeling 
- 17% lichamelijke verwaarlozing  
- 17% lichamelijke mishandeling 
-   6% seksueel misbruik 

 
Natuurlijk zijn er ook ouders die hun kinderen met alle liefde die ze in zich hebben grootbrengen en 

die de opvoeding als een serieuze taak nemen en het daarin ook goed volbrengen. Maar er is ook een 

groep ouders die hun kinderen niet de liefde en veiligheid kan geven die ze nodig hebben. Zij hebben 

zichzelf niet te allen tijde onder controle en botvieren dat op hun kinderen.  

Er wordt steeds meer bekend over de langdurige effecten van kindermishandeling. Een kind draagt 

hier in zijn verdere leven de sporen van mee en draagt deze wellicht ook weer over aan een volgende 

generatie. In onderzoeken is aangetoond hoe kindermishandeling kan leiden tot onomkeerbare 

veranderingen van het stresssysteem. Dit geeft problemen in de ontwikkelende hersenen, 

problemen met stressregulatie, geheugen en concentratie, lichamelijke gezondheid en hechting.  

Slachtoffers maken vaak nieuwe slachtoffers en zo herhaalt de geschiedenis zich. Een beroerde jeugd 

mag nooit een verontschuldiging zijn voor het verwoesten van het leven van je kind. Natuurlijk zijn 

ouders niet verantwoordelijk voor wat hun als kind is aangedaan, maar ze zijn wel verantwoordelijk 

voor hoe ze met hun jeugdtrauma’s omgaan.  
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Hoofdstuk III: Rouwverwerking 

Al op jonge leeftijd kunnen kinderen te maken krijgen met verlies. Gelukkig betreft het dan meestal 

een redelijk klein verlies zoals het verlies van een huisdier, een vriendje dat geen vrienden meer wil 

zijn, een stuk speelgoed dat stuk gaat of een knuffel die zoek raakt. Ook al lijkt dit verlies klein toch is 

het belangrijk dat het kind de ruimte krijgt om het verlies te voelen. Het kind moet de ruimte krijgen 

verdrietig te zijn en eventueel om uitleg en verheldering te vragen. Zo leert het kind op een goede 

manier met verlies om te gaan.  

Op latere leeftijd wordt het kind meer geconfronteerd met groter verlies, bijvoorbeeld door 

scheiding, verhuizing, ziekte, maar ook de dood. Op elfjarige leeftijd heeft al 75% van de kinderen 

een verlies door overlijden ervaren.  

Volgens de Zwitsers Amerikaanse psychiater Elizabeth Kübler-Ross (1926-2004) zijn er vijf 

verwerkingsstadia:  

• Ontkenning: Men wil/kan het gebeurde niet accepteren, 'het is niet waar'. De ontkenning 

werkt als een (tijdelijk) afweermechanisme, maar ook als bescherming na een onverwacht 

schokkend bericht en geeft de rouwende gelegenheid weer tot zichzelf te komen en een 

manier te vinden om er mee om te gaan. In deze fase is er ook de hoop, die mensen de 

kracht geeft om door te gaan en als het ware het gebeurde ongedaan te maken.  

 

• Woede: Als de waarheid tot iemand is doorgedrongen, dan ontstaat er vaak boosheid. Deze 

woede kan zich richten op van alles: de artsen of verpleegsters, God, zichzelf, het eigen 

lichaam, familieleden enz. In deze periode is het vaak moeilijk iemand te benaderen, hij jaagt 

iedereen bij zich vandaan. Op de bodem van de woede ligt vaak het verdriet. 

 

• Marchanderen: Men gaat proberen met God, het Lot of het eigen lichaam te onderhandelen, 

het op een akkoordje te gooien. Men belooft het één te doen als er iets anders tegenover 

staat, men zegt bijvoorbeeld 'Ik ga nu heel gezond eten, dan zal ik vast weer beter worden' of 

'Als ik vanaf nu heel aardig ben voor iedereen, dan kan ik vast mijn kinderen nog wel zien 

opgroeien'. Ook hier is veelal de hoop (op herstel) een grote drijfveer.  

 

• Verdriet/depressie: In dit stadium kan men de rouwende soms bijna niet bereiken, hij zit diep 

in zijn verdriet en niets kan hem eruit halen. Men is bezig het verlies dat men geleden heeft 

te verwerken, waarbij verliezen uit het verleden ook weer aangeraakt worden. Men kan 

behoefte hebben aan het steeds weer uiten van het verdriet. Huilen is nodig om verdriet te 

uiten. Tranen zijn het smeltwater van de ziel. De mate van het verdriet zegt iets over het 

verloren geluk. Spijt van wat niet gedaan of gezegd is, speelt vaak een rol. Op de bodem van 

het verdriet ligt vaak woede. Onderdrukte woede is vaak de oorzaak voor een ernstiger 

depressie. 

 

• Aanvaarding: Als iemand voldoende tijd en vaak ook enige hulp heeft gehad om door de 

genoemde stadia te gaan, dan kan hij bij deze laatste fase komen, de acceptatie van zijn lot. 

Er komt berusting en men kan onthechten, loslaten. Loslaten is niet hetzelfde als vergeten.  
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Indien mensen met verlies, op welke manier dan ook, geconfronteerd worden zijn er diverse fasen, 

die men doorloopt bij de verwerking. Genoemde fasen zullen niet altijd in deze volgorde doorlopen 

worden en ze vragen zeker niet allemaal dezelfde tijd. Bij iedereen verloopt het proces weer anders; 

sommige mensen slaan fasen over en anderen blijven lang in één fase hangen. Verlieservaringen uit 

het verleden bepalen mede hoe iemand nu omgaat met rouw. Een veilige plek is nodig om gevoelens 

te kunnen uiten. 
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Hoofdstuk IV: Goed ouderschap 

Wat is eigenlijk goed ouderschap? Goed ouderschap begint bij een goede partnerkeuze en bij een 

goede partnerrelatie. Van elkaar houden, elkaar steunen, respectvol met elkaar omgaan, elkaar 

accepteren etc. En om een goede ouder te zijn, dien je een zekere mate van psychische 

volwassenheid te hebben bereikt en psychisch redelijk gezond te kunnen functioneren.  

Wat is psychische gezondheid? Op de internetsite van het RIVM (Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu) is het volgende te lezen over psychische gezondheid: Volgens de 

WHO (World Health Organization) hebben psychisch gezonde personen een subjectieve beleving van 

welzijn, autonomie en competentie. Ze voelen zich in staat de eigen intellectuele en emotionele 

mogelijkheden te verwezenlijken. Bij een optimale psychische gezondheid is er sprake van succesvol 

functioneren wat resulteert in productieve activiteiten, bevredigende relaties met anderen en de 

mogelijkheid tot aanpassen en omgaan met tegenslagen.  

Regels en grenzen stellen 

Kinderen hebben ouders nodig die regels en grenzen stellen, omdat ze dat zelf nog niet kunnen. Die 

regels en grenzen geven kinderen houvast, regelmaat, duidelijkheid en veiligheid. Toch houden 

kinderen zich niet altijd aan die regels en gaan over grenzen heen. Dat hoort nu eenmaal bij 

opgroeien. En soms zijn de regels en grenzen niet duidelijk voor een kind. Daarom is het belangrijk 

dat ouders: 

1. Zelf het goede voorbeeld geven; 

2. Goed aan kinderen uitleggen wat de regels zijn en waarom ze die regels belangrijk vinden; 

3. Duidelijk, maar zonder geweld, reageren als kinderen de regels overtreden. 

Bedenk daarbij wel dat de leeftijd van het kind van invloed is op de mate waarin het regels kan 

begrijpen en naleven. 

Het is niet te voorkomen dat kinderen opgescheept worden met onverwerkte zaken van hun ouders. 

Maar de mate waarin ouders daarvoor verantwoordelijkheid willen nemen maakt het verschil tussen 

volwassen en onvolwassen ouderschap. Wanneer volwassen en psychisch gezonde ouders fouten 

maken ten opzichte van hun kinderen, dan geven ze die fouten toe. Ze proberen de schade te 

herstellen en herhaling te voorkomen.  

Er bestaat een relatie tussen onverantwoord en liefdeloos ouderschap en een onveilige of 

traumatische jeugd van de ouders zelf. Veel ouders die hun geschiedenis herhalen willen hun 

kinderen wel een gelukkige jeugd bezorgen. Juist omdat zij het zelf als kind zo slecht hebben gehad. 

Maar ze mislukken daarin omdat ze hun eigen geschiedenis (nog) niet hebben verwerkt. 

Wat zijn de oorzaken waardoor ouders hun gezinnen niet ’runnen’ zoals het zou moeten?: 

• Ouders die structureel slecht in hun vel zitten vanwege maatschappelijke, persoonlijke of 

relationele problemen; 

• Ouders die er geen idee van hebben hoe ze met hun kinderen moeten omgaan, omdat ze zelf 

nooit fatsoenlijk zijn behandeld door hun ouders; 

• Ouders die zo onverschillig en egocentrisch zijn dat ze nauwelijks omkijken naar hun 

kinderen. 
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“Kinderen willen niets liever dan hun ouders gelukkig maken” 

 In de babytijd is het van het grootste belang dat een kind veiligheid, warmte en geborgenheid 

ervaart. Dan alleen kan het kind zich veilig hechten aan de ouders. Een veilige hechting is van belang 

voor een gezonde psychische ontwikkeling.  

Wikipedia: Edward John Mostyn Bowlby (Londen, 26 februari 1907 - Skye, 2 september 1990) was 
een Britse psychiater die bekend is geworden door zijn theorieën over hechting tussen opvoeders en 
kinderen. Hij benadrukte het belang van een goede interactie tussen hen om een goede hechting tot 
stand te laten komen. Bowlby geloofde dat met name een sensitieve houding van de moeder voor de 
signalen van het kind een veilige hechting tot stand liet komen. De wijze waarop de hechting tot 
stand komt, heeft volgens hem een voorspellende waarde voor de emotionele ontwikkeling van een 
kind op latere leeftijd. Het niet-veilig gehecht zijn kan leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals 
leerproblemen, problemen met zelfwaardering en eigenwaarde en moeite hebben met het aangaan 
van relaties. 

Wanneer een kind opgroeit in onderdrukkende, verwaarlozende omstandigheden en zijn leven moet 

bouwen op afweermechanismen en overlevingsstrategieën, dan heeft dat gevolgen voor de 

ontwikkeling van de persoonlijkheid, van het karakter. Over het algemeen wordt aangenomen dat 

een karakter zich de eerste levensjaren het meest vormt. 

Kinderen begrijpen genoeg om te merken wanneer ze slecht worden behandeld. Maar als ze dat 

inzicht toelaten is de volgende stap het besef dat de liefde die ze nodig hebben om te gedijen, of 

zelfs maar te overleven, niet voorhanden is. Die twee dingen samen – het bewuste besef dat ze 

slecht behandeld worden door de mensen waar ze voor hun overleving afhankelijk van zijn, plus het 

inzicht dat ze niet genoeg liefde krijgen – zijn uiterst schadelijk voor de psyche van het kind.  

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Skye
http://nl.wikipedia.org/wiki/Psychiater
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Hoofdstuk V: Transactionele Analyse  

Alle heftige gebeurtenissen kunnen een traumatische jeugd triggeren. De geboorte van een kind kan 

zo’n trigger zijn. Moeder of vader worden confronteert degene met de eigen kindertijd en eigen 

ouders. Verlieservaringen kunnen ook bijzonder veel losmaken. Door bijvoorbeeld het verlies van 

een kind, vriendin of partner, van een familielid of ouder of van een dierbaar huisdier voel je je in de 

steek gelaten en word je enorm op jezelf teruggeworpen.  

Waar het uiteindelijk om draait is autonomie. Volgens Van Dale is autonomie: “Onafhankelijkheid 

van de geest en van de mens als geestelijk wezen”. Om dat te kunnen bereiken is het goed om te 

weten wat er gebeurt op het moment dat je over- of onderreageert op zaken uit het dagelijkse leven. 

Eén van de therapievormen die hier op inspeelt is de Transactionele Analyse. Deze therapie is 

ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog en analist Eric Berne. Berne ontwikkelde een 

begrippentaal waardoor de cliënt actief betrokken werd bij zijn eigen genezingsproces. Hij deelde de 

persoonlijkheid in drieën: ouder, volwassene en kind. Berne observeerde dat het erop lijkt dat een 

individu uit verschillende personen bestaat en dat op bepaalde momenten één van deze 

verschillende personen de totale persoonlijkheid lijkt te overheersen. Hij constateerde verder dat 

deze verschillende delen op verschillende manieren met andere mensen omgaan en dat die 

transacties geanalyseerd kunnen worden. De definitie van Berne betreffende Ego State is: een 

consistent patroon van gevoelens en ervaringen, dat in een directe relatie staat met een daarbij 

behorend consistent gedragspatroon.  

Volgens de Transactionele Analyse beschikt ieder mens over drie Ego States die ieder apart en 

onafhankelijk van elkaar het gedrag bepalen: 

• Ouder Ego State: In deze toestand bevinden zich de van de buitenwereld – voornamelijk van 

de ouders of andere verzorgers – overgenomen houdingen en gedragingen. Naar buiten toe 

komt deze Ego State tot uiting in bevooroordeeld, bekritiserend en zorgend gedrag. Innerlijk 

wordt deze toestand ervaren in ouderboodschappen van vroeger, die het innerlijk kind 

blijven beïnvloeden. (Vergelijkbaar met Superego = geweten van Freud) 

 

• Volwassen Ego State: Deze toestand houdt geen verband met iemands leeftijd. De volwassen 

staat is georiënteerd op de realiteit van alledag en op het verzamelen van feiten. Deze Ego 

State is systematisch, flexibel en vlug van begrip. Zijn functies zijn het testen van de 

werkelijkheid en het nuchter inschatten van de mogelijkheden. (Freud’s Ego) 

 

• Kind Ego State: Heeft alle natuurlijke impulsen in zich die het kind meekrijgt. Verder zijn 

daarin ook de reacties op vroege ervaringen verdisconteerd. (Freud’s Id) 

Mensen bevinden zich volgens Berne in al hun houdingen en gedragingen steeds in één van de drie 

genoemde Ego States. Daar mensen, wanneer ze met elkaar omgaan, niet steeds in dezelfde Ego 

State verkeren, is een groot aantal verschillende transacties mogelijk – namelijk tussen de 

verschillende delen onderling.  

Actie + Reactie = Transactie 

Transactionele Analyse is analyseren wat er gebeurt tijdens dit proces.  

Ouder 

Volwas

sen 

Kind 
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Het bespreekbaar maken van de patronen tussen mensen heeft een dubbel effect: 

o Mensen krijgen grip op wat er aan de hand is; 

o Mensen realiseren zich dat de therapeut geen tovenaar is; 

o Mensen kunnen het gaan begrijpen wat een gevoel van houvast geeft. 

Al met al meer gelijkwaardigheid in de therapeutische relatie. 

In Transactionele Analyse zijn geen positieve of negatieve afwegingen: ALLES IS DUS O.K.! 

Volgens Thomas Harris in ‘Ik ben o.k. Jij bent o.k.’ vinden de registraties voor de Ouder en Kind Ego 

States zich voornamelijk plaats in de eerste vijf levensjaren. Waarbij voor de Ouder geldt: registratie 

van externe gebeurtenissen (aangeleerde levensopvatting) en voor het Kind: registratie van interne 

gebeurtenissen (gevoelsmatige levensopvatting). 

De Transactionele Analyse houdt zich aan de volgende classificatie van de vier levensposities die men 

kan innemen ten opzichte van zichzelf en van anderen:  

1. Ik ben niet o.k. – jij bent o.k.; 
2. Ik ben niet o.k. – jij bent niet o.k.; 
3. Ik ben o.k. – jij bent niet o.k.; 
4. Ik ben o.k. – jij bent o.k.. 

 
1. Er is een o.k. aspect omdat er strelingen zijn. Ieder kind wordt in zijn eerste levensjaar 

gestreeld, omdat het nu eenmaal moet worden opgetild bij de verzorging. Het niet o.k. 

aspect is de conclusie over zichzelf. Dit wordt veroorzaakt door overweldigende 

opeenstapeling van niet o.k. gevoelens in het kind, waardoor zijn niet o.k. conclusie over 

zichzelf logisch wordt. 

 

2. Wat is er gebeurd met de bron van streling? Het kind loopt, het hoeft niet langer te worden 

gedragen. Als zijn moeder koel is en niet wenst te strelen, dan betekent het feit dat het kind 

kan lopen dat de babytijd over is. De strelingen zijn voorgoed ten einde. Als deze staat van 

verlatenheid zich zonder onderbreking voortzet gedurende het tweede levensjaar, zal het 

kind tot de conclusie komen: ik ben niet o.k. – jij bent niet o.k.. 

 

3. Een kind dat lang genoeg ruw en wreed is behandeld door zijn ouders, die hij aanvankelijk 

o.k. vond, zal overgaan tot de derde, misdadige positie: ik ben o.k. – jij bent niet o.k. Het o.k. 

gevoel komt van zelfstreling. Zelfstreling komt voor tijdens de periode waarin een jonge 

persoon geneest van zware, pijnlijke verwondingen zoals die worden toegebracht aan 

mishandelde kinderen. Ik denk dat het kleine individu in de tijd dat het geneest en als het 

ware ‘zijn wonden likt’, zo helemaal alleen en op zichzelf een gevoel van vertroosting ervaart. 

Met mij gaat het goed als jij me met rust laat. Als ik alleen ben ben ik o.k. (als hij ouder wordt 

zal hij terugslaan; hij heeft wreedheid gezien en hij weet hoe je wreed moet zijn). Voor het 

kind is de ik ben o.k. – jij bent niet o.k. positie een besluit dat hem het leven heeft gered. Het 

tragische voor hem zelf en voor de samenleving is dat het weigert zijn blik naar binnen te 

richten. Het is niet in staat objectief te staan tegenover zijn eigen medeplichtigheid aan wat 

hem is overkomen. Het is altijd ‘hun schuld‘. De persoon in deze positie lijdt aan gebrek aan 

streling. Er zijn geen mensen die o.k. zijn. Er zijn ook geen strelingen die o.k. zijn. 
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4. Onze hoop is gevestigd op de vierde positie. De eerste 3 zijn onbewust, daar ze vroeg in het 

leven werden ingenomen. Ik ben niet o.k. – jij bent o.k. is de positie die de meeste mensen 

hun leven lang blijven innemen. Voor bepaalde zeer ongelukkige kinderen verandert deze 

positie in positie twee of drie. De vierde positie vormt een bewust besluit. De eerste drie zijn 

gebaseerd op gevoelens, de vierde positie is gebaseerd op denken, geloven en durven doen.  

Samenvattend kunnen wij zeggen dat een sterke Volwassene op de volgende manieren kan worden 
opgebouwd: 

1. Leer je Kind kennen, zijn zwakke plekken, zijn angsten, zijn manier om deze gevoelens te 
uiten. 

2. Leer je Ouder kennen, zijn vermaningen, bevelen, starre houdingen en de manieren waarop 
deze vermaningen, bevelen en houdingen worden geuit. 

3. Wees gevoelig voor het Kind in anderen, spreek tegen dat Kind, streel dat Kind, bescherm dat 
Kind en heb begrip voor zijn behoefte aan creatieve expressie en voor de niet o.k.-last die het 
met zich mee draagt. 

4. Tel zo nodig tot tien om de Volwassene tijd te gunnen de gegevens te verwerken die de 
‘computer’ binnenstromen, en om de Ouder en het Kind te scheiden van de feiten. 

5. Als je aan iets twijfelt, laat het dan achterwege. Men kan je geen verwijten maken over de 
opmerking die je niet hebt gemaakt. 

6. Zorg voor waardebepalingen. Je kunt geen besluiten nemen zonder ethiek.  
 
De mens bestaat uit een verzameling van een oneindig aantal delen met een oneindige potentie. 

Wanneer we de vraag ‘wie ben ik’ werkelijk onder ogen durven te zien, worden we geconfronteerd 

met onze beperkingen en ons oneindig aantal mogelijkheden. Er bestaat geen positieve kwaliteit die 

we niet (in potentie) bezitten. Er bestaat geen negatieve kwaliteit die we niet (in potentie) bezitten. 

Het goede en het kwade leeft in de mens. We spreken daarbij over de zonkant en de schaduwkant in 

ons. Waar zon is, is schaduw. Waar licht is, is donker.  

(Schaduwkant: al die gedachten, gevoelens, kwaliteiten en eigenschappen die het slechte in de mens 

vertegenwoordigen.) 
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Hoofdstuk VI: Overige therapievormen 

In vervolg op de Transactionele Analyse wil ik graag uiteenzetten welke technieken ik zou inzetten 

met betrekking tot de hypothese. 

Met welke problematiek kunnen deze (aanstaande) ouders zich bijvoorbeeld melden: 

o Angsten  

o Boosheid/woede 

o Verdriet 

o Projectie 

o Onzekerheid 

o Ontkenning 

o Machteloosheid 

o Gebrek aan zelfvertrouwen 

o Overtuigingen 

En welke technieken zou ik daarvoor in kunnen zetten: 

• Innerlijk kindwerk 

Vaak is het kind gekwetst door een opmerking, of gebrek aan erkenning en aandacht.  

In therapie is het goed om dit kind, dat er nog steeds is, aan het woord te laten en vooral zijn 

gevoelens te laten uiten. Die gevoelens kunnen, naast pijn door het gemis van erkenning of 

door het gekwetst zijn, ook boosheid en machteloosheid omvatten.  

Bij de afsluiting is het mogelijk dat de volwassene van nu het kind van toen, dat hij nog in zich 

draagt, troost of alsnog geeft wat het kind nodig had. Dit kan bijvoorbeeld door het kind op 

schoot nemen, vasthouden en knuffelen. Men noemt dit ‘reparenting’. 

 

• Regressie  

Bij regressietherapie ga je met behulp van therapeutische begeleiding terug in de tijd, 

waarbij situaties of gebeurtenissen worden herbeleefd, met als doel belemmeringen in het 

heden op te heffen. Tijdens regressie komen heel vaak onverwerkte trauma’s naar boven. 

Erg veel emotionele problemen hebben hun wortels in dit soort traumatische ervaringen. 

Bedoeling van regressie is om het trauma een aantal keer her te beleven, dit proces noemen 

we catharsis. Na de herbeleving wordt een genezingsproces in werking gezet. 

 

• Werken met delen/deelpersoonlijkheden 

Buiten de reeds besproken Transactionele Analyse kun je ook nog werken met delen door 

middel van Ego State Therapy en Voice Dialogue.  

o Ego State Therapy: Hierbij ga je onder begeleiding van de therapeut in gesprek met 

de deelpersoonlijkheid (het Deel) van jou dat het ongewenste gedrag vertoont.  

Het gaat erom de oorspronkelijke positieve bedoeling van die storende 

deelpersoonlijkheid weliswaar te erkennen, maar op een creatieve manier te zoeken 

naar een andere vorm van uitdrukking van die positieve intentie. Soms blijkt in het 

zoeken naar herkadering het helemaal niet meer nodig te zijn dat dat deel van je 

persoonlijkheid zich nog laat gelden. Het op deze manier herdefiniëren is van 
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doorslaggevend belang in de Ego State Therapy om het achterwege blijven van het 

ongewenst gedrag tot resultaat te hebben.  

o Voice Dialogue: De mens bestaat uit allemaal verschillende subpersoonlijkheden 

(deelpersoonlijkheden, ikken, zelven, energieën). Voice Dialogue wil een bewuste 

instantie creëren die het spel van alle delen gadeslaat (gewaarzijn = awareness). 

De kern van de methode is het manifest maken van de verschillende 

deelpersoonlijkheden in iemand, ze vanuit het innerlijk naar buiten te laten treden 

en ze tot een gesprek uit te nodigen.  

 

• Haptonomie 

Haptonomie is de wetenschap van de affectiviteit. De bewustwording en ontwikkeling van de 

tastzin, het opnieuw leren luisteren naar de signalen van je lichaam, zijn het middel om in 

contact te komen met je gevoelens. Aanraking waarmee je kunt laten voelen: ik zie je, ik 

erken je. Een manier van affectieve bevestiging met het doel dat iemand zichzelf dieper kan 

voelen of zich dieper kan verbinden met zijn omgeving. Zoals alle lichaamsgerichte 

therapievormen gaat ook haptonomie ervan uit dat om te kunnen voelen iemand contact 

nodig heeft met zijn lichaam. En ook dat onverwerkte ervaringen blokkades geven in het 

lichaam waardoor iemand afgesneden raakt van zijn levensenergie, het diepere contact met 

zichzelf en het vermogen tot verbinding.  

 

• Rebirthing – geboorte sessie 

Rebirthing is een therapeutische vorm van ademtherapie. Tijdens een rebirthingsessie wordt 

intensief en ontspannen geademd, waarbij de inademing en uitademing op elkaar volgen 

zonder dat er pauzes zijn. Deze manier van ademen heeft als effect dat men in contact komt 

met emoties en gevoelens die bepalend zijn voor de geestelijke en lichamelijke kwaliteit van 

het leven. Tijdens Rebirthing kan niet verwerkt verdriet, verborgen pijn of angst of 

schokkende levenservaringen worden verwerkt en geïntegreerd in het dagelijkse leven. 

 

• Energetisch lichaamswerk 

Energetisch lichaamswerk maakt onder andere gebruik van lichaamsgerichte oefeningen, 

aandacht, werken met intentie, verdiepte ademhaling en aanraking om energie op het 

lichaam te richten. Energetisch lichaamswerk maakt het op die manier mogelijk om 

transformatie tot stand te brengen. Een voorbeeld hiervan is de ‘zon onder de voeten’ 

methode: Door je te gronden op een lichtbron, breng je een energetische proces tot stand 

wat bijdraagt aan een dieper bewustzijn en het ervaren van een andere werkelijkheid 

waardoor transformatie kan plaatsvinden.  

 

• Rationeel Emotieve Therapie 

In Rationeel Emotieve Therapie wordt de cliënt bewust gemaakt van zijn irrationele 

aannames en manieren van denken. De kern van de behandeling is het weerleggen van deze 

aannames en denkwijzen: direct tegenspreken, argumenteren, andere benaderingswijzen 

suggereren. Albert Ellis spreekt van een voortdurend cognitief herstructureren. Ellis vatte zijn 

hele theorie samen als het ABC-model: 

o Eerst is er een Activity (een gebeurtenis); 

o Daaruit ontstaat een Belief (een overtuiging); 
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o Die leidt weer op zijn beurt tot Consequence(s) (emoties en gedrag). 

De gebeurtenis (A) is niet de directe oorzaak van emoties en gedragingen (C), maar de 
interpretatie of beoordeling van die gebeurtenis (B). Later is hier nog de letter D aan 
toegevoegd – D staat voor De-activating (ongedaan maken, deactiveren). 
 

• BodyDrumRelease 

BodyDrumRelease is een methode waarbij de begeleider afwisselend trommelt op de linker- 

en rechterkant van het lichaam van de cliënt. Daardoor raakt de cliënt diep ontspannen, 

worden de hersenhelften bilateraal gestimuleerd en ontstaat er een verruimd bewustzijn. 

Tevens komt de cliënt beter in contact met zijn gevoel en wordt de intuïtie en creativiteit 

geprikkeld.  

Er wordt voornamelijk op de schouders getrommeld, maar soms ook op het hoofd, de rug, de 

armen, de handen, de benen of de voeten. 

 

• Past Reality Integration 

Past Reality Integration is een vorm van psychotherapie ontwikkeld door drs. Ingeborg Bosch. 

Het is een methode die er van uit gaat dat verdrongen en ontkende gevoelens uit onze jeugd 

bepalend zijn voor onze reacties als volwassene in het hier en nu. Een situatie in het 

volwassen hier en nu doet - onbewust - denken aan pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden 

en de afweer wordt razendsnel geactiveerd. De oude afweermechanismen trachten ons nog 

steeds te beschermen tegen emotionele gevaren van vroeger, terwijl die gevaren er nu niet 

meer zijn. Zij laten ons in het hier en nu dingen doen en denken die niet langer nodig zijn en 

die een negatieve invloed hebben op ons leven. Als afweermechanismen worden genoemd: 

angst, primaire afweer, valse hoop, valse macht en ontkenning van behoeften. In PRI-

therapie leer je door nauwkeurige zelfobservatie je afweermechanismen herkennen en de 

heftige oude pijn die erachter schuilgaat toe te laten. Daardoor ervaar je dat de destijds 

levensbedreigende oude pijn je in het heden geen kwaad meer kan doen, waardoor de 

afweermechanismen hun functie verliezen en ander gedrag ontstaat.  

Als therapeut zou mijn voorkeur, uiteraard afhankelijk van de onderwerpen ingebracht door de 

cliënt, uitgaan naar regressie en innerlijk kindwerk, eventueel aangevuld met het werken met delen 

of één van de andere therapievormen.  

Terugkoppelend naar mijn eigen ervaringen gedurende de sessies en de opleiding in de afgelopen 

jaren, en met name met betrekking tot mijn onverwerkte emoties uit mijn jeugd, heb ik het meest 

baat gehad bij het innerlijk kindwerk. Er zijn voor mijn eigen kind heeft een wereld van verschil 

uitgemaakt.  
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Hoofdstuk VII: Theoretische conclusie 

“Spoken uit je jeugd verdwijnen niet door ze te verjagen, maar door er licht op te laten schijnen” 

Verdringing zorgt dat iedere realiteit of gebeurtenis die te pijnlijk is om te verwerken geheel of 

gedeeltelijk buiten het bewuste denken wordt gehouden, zodat het kind door kan leven alsof het niet 

waar, nooit gebeurd of niet belangrijk is. Als het kind volwassen wordt kan het dankzij verdringing 

‘blijven doen alsof’. De onbewuste afweermechanismes verdringing en ontkenning werken samen 

om de mens te beschermen tegen inzicht in potentieel levensbedreigende waarheden of ervaringen. 

Het doel van verdringing is onze overleving zeker te stellen. Verdringing treedt voor het eerst op 

tijdens de kindertijd, als reactie op de slechte behandeling die kinderen ten deel valt, omdat hun 

ouders hun niet kunnen geven wat ze nodig hebben.  

Verdringing van oude pijn leidt tot het rotsvaste geloof dat dingen die eigenlijk alleen opgingen voor 

ons leven als kind, toen we overgeleverd waren aan onze ouders of andere volwassenen, ook opgaan 

voor ons volwassen leven. Wat we beschouwen als ‘normale’ reacties op moeilijkheden in ons leven 

kan dus eigenlijk compleet uit zijn verband gerukt gedrag zijn. Het past misschien perfect bij 

bepaalde niet-doorvoelde gebeurtenissen in onze jeugd, maar is totaal anders dan hoe we nu zouden 

reageren zonder de invloed van verdringing en ontkenning.  

Als ouders de pijn die ze als kind hebben verdrongen en ontkend toelaten en doorvoelen worden ze 

automatisch zorgzamer voor hun eigen kinderen, omdat hun hart hun van nature het goede ingeeft. 

Hoe minder ze door verdringing afgeschermd zijn van de pijn uit hun eigen jeugd, hoe minder ze in 

staat zijn tot gedrag dat hun kind kan beschadigen. Juist doordat ze afgesloten zijn van hun eigen pijn 

kunnen ouders nietsvermoedend verkeerd met hun kinderen omspringen. Zodra de verbinding wordt 

hersteld, kunnen ze de pijn van hun kinderen voelen en weten wat ze kwetst.  

 

 

 

 

 

Gedicht van Jeanette Meijvogel uit Paddentong uit De herontdekking van het ware zelf: 

Morgen, morgen 
gaan ze van me houden 
Als ik nu altijd lief ben, nooit  
boos ben, alles precies doe zoals 
mijn moeder het wil, dan 
gaan ze morgen, morgen van me houden 
Als ik nu precies het juiste voel 
en het juiste denk en me nooit vergis 
dan 
gaan ze morgen, morgen  
van me houden 
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III Praktisch gedeelte 

Hoofdstuk VIII: Opzet van het praktijkdeel 

Voor het praktijkdeel van mijn scriptie heb ik een enquête gehouden. Om de verschillen te kunnen 

achterhalen tussen het beeld van voor de hypnotherapie-opleiding en/of -sessies en erna, heb ik 

deze specifiek gericht op medestudenten en collega-hypnotherapeuten, waarvan ik wist dat zij al 

kinderen hadden voordat zij aan de opleiding begonnen. 

Ik heb acht personen gevraagd de enquête in te vullen. Eén persoon gaf aan niet op korte termijn tijd 

te vinden om de vragenlijst in te vullen. Daarentegen heeft de partner van één van de gevraagde 

personen de enquête ook ingevuld. De verdeling man/vrouw is vier om vier. 

In de beschrijving van het praktijkdeel zal ik de personen als volgt benoemen: 

vM₁ / vM₂ / vH / vN  
mJ₁ / mJ₂ / mM / mR 

De antwoorden zoals gegeven door de ondervraagden zijn zonder deze op inhoud aan te passen 

verwerkt in deze scriptie. 

Uitgangspunt voor de vragenlijst was het toetsen van de invloed en werking van hypnotherapie op 

het opvoedproces en het bewustzijn van de ouders. Mijn inziens was het daardoor noodzakelijk dat 

de ondervraagden ervaring hadden met hypnotherapie en reeds kinderen hadden voordat zij bekend 

werden met hypnotherapie. Daardoor was de mogelijkheid om sessies te doen niet voor de hand 

liggend. 

De enquête bestaat uit drie delen:  

• Vragen over de eigen jeugd; 

• Vragen over het ouderschap; 

• Vragen over therapie en overig. 

Ik heb voornamelijk open vragen gesteld, vooral gericht op de hoofdstukken die in het theoretische 

deel aan de orde zijn gekomen. 

Zie ook bijlage I voor de enquête zoals deze is verstuurd naar de deelnemers. 
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Hoofdstuk IX: Resultaten van de enquête 

Ontwikkelingsstadia en belangrijke invloeden op de ontwikkeling 

Zoals al eerder aangegeven in het hoofdstuk ‘Goed ouderschap’ is het niet te voorkomen dat 

kinderen worden opgescheept met onverwerkte zaken van hun ouders.  

Dit blijkt ook uit de antwoorden verkregen op de volgende vragen uit de enquête. 

Waren er tijdens je jeugd omstandigheden die van invloed zijn geweest op je ontwikkeling (denk aan 

stressvolle gebeurtenissen, huwelijksconflicten etc.)?  

vM₁: Toen ik een jaar of 10 was kreeg mijn vader een netvliesloslating. Hierdoor kwam hij in een 

depressie. Iedereen was hem teveel. Hij nam mijn moeder helemaal in beslag. Voor mijn gevoel had ik 

nu geen vader, maar ook geen moeder meer. 

vM₂: Mijn moeder was een tijdje ziek en toen kreeg ik de verantwoordelijkheid over het huishouden of 

zo voelde dit. Ik kreeg in ieder geval daadwerkelijk de opdracht om mijn vaders overhemden te 

strijken, ik weet nog dat ik daar heel wijs mee was om dit voor mijn vader te doen, een beetje een 

kleine vrouw te spelen voor hem. Hij waardeerde dit ook erg. Mijn moeder was heel ziek en daar werd 

ik heel verdrietig van. Ik denk dat ik op dat moment iets besloot dat ik mijn moeder ging helpen en 

iets van mijzelf en mijn spontaniteit verdween. Daarnaast bleef ik altijd de aandacht van mijn vader 

(en de mannen in het algemeen) opzoeken, omdat hij en zij mij, naar mijn gevoel, echt zagen zoals ik 

was. 

vH: Vaak doelwit van pesten, veel school gemist i.v.m. een ernstige vorm van migraine, vriendinnetje 

“ontvoerd” door haar vader (die ik niet kende), waar ik bij was (ik liep samen met haar naar school), 

hartsvriendinnetje die alleen met mij speelde buiten school om (zij was populair, maar verloor deze 

rol als ze met mij om ging). 

vN: Toen ik 3,5 jaar was is mijn moeder gescheiden van mijn vader. Ze is vrij spoedig hertrouwd 

(binnen een half jaar).  

Tussen mijn moeder en stiefvader waren regelmatig ruzies. Het was een vrij heftig huwelijk. Enorme 

ruzies, maar ook hele mooie momenten. We waren tot mijn broertje kwam (ik was toen 5,5 jaar) een 

vrij hecht gezin (of in elk geval zo ervoer ik het). 

Nadat mijn broertje geboren is, veranderde de situatie in huis. Mijn broertje was geen makkelijke 

baby, huilde veel en is geboren met reflux, waardoor hij als baby van tien dagen oud in het ziekenhuis 

kwam te liggen. Dit drukte een stevige stempel op het gezin. Toen hij weer thuis was, was er altijd 

strijd tussen mijn ouders over de zorg voor hem. Mijn moeder ontwikkelde een sterk zorgend gevoel 

naar mijn broertje, wat door mijn stiefvader als vervelend werd ervaren.  

De relatie tussen mij en mijn stiefvader kwam ook in een ander daglicht te staan. Mijn stiefvader 

begon “aan me te zitten”, zogenaamd onder het mom van liefde. Ik denk dat ik dat die eerste jaren 

(tot ong. 7 jaar) als prettig heb ervaren en zo de aandacht kreeg die ik miste na de komst van mijn 

broertje.  

Tussen mijn 7de en 21ste levensjaar waren er heel veel ruzies tussen mijn ouders. Mijn moeder heeft 

twee keer een buitenechtelijke verhouding gehad, waar ze mijn in geuren en kleuren over vertelde. Ik 



 
27 

kon dit mijn vader niet vertellen, die ondertussen zijn relatie met mijn steeds seksueler liet worden. Ik 

vond dit ook niet prettig meer, maar zag geen kans meer eruit. Lang verhaal, maar komt erop neer 

dat wanneer ik niet mee wilde doen, hij mij dagen kon negeren. Dit kon ik niet uitleggen naar mijn 

moeder toe, en wilde dat ook niet, dus deed ik maar mee. Daarnaast denk ik dat harmonie binnen het 

gezin mijn grootste wens was en ik mijzelf helemaal wegcijferde om dit te krijgen/realiseren. 

Op mijn 13de is mijn biologische vader overleden, op dat moment had dat voor mij uiterlijk geen 

impact. Achteraf ben ik er wel achter gekomen dat dit me veel meer heeft gedaan dan ooit verwacht. 

mJ₁: Ja, toen ik 7 jaar was verhuisden we van Amsterdam naar Veenendaal, wat toen een klein 

gereformeerd dorp was, toen ik 10 jaar was wilden mijn ouders scheiden (twee heftige ruzies 

meegemaakt) en op mijn 11e is mijn vader overleden aan suïcide.  

mM: De buien van mijn vader waren van grote invloed op mij en mijn broertjes en zusjes. Voordat hij 

van zijn werk thuis kwam, sloeg de stemming al om. We kregen dan te horen dat we stil moesten zijn, 

want papa is moe. Voor ons was het dat hij altijd sacherijnig was. Gingen we toch geluid maken dan 

zwaaide er wat. 

 mJ₂: Incest door mijn vader, de verhouding tussen mijn ouders. Maar ook de opstelling van de 

familie, die overwegend bepaalde mensen uit de familie naar voren schoven als zijnde dat dat neven 

en nichten waren die het ‘wel’ goed deden. 

mR: Vanaf ergens tussen mijn 3e en 4e jaar ‘is het mis gegaan’: toen begon de wereld ineens allerlei 

eisen aan me te stellen, waar ik nog helemaal niet aan toe was. Dat heeft de harmonie uit mijn jeugd 

gehaald. Mijn vader was een erge perfectionist en ik kon het in zijn ogen niet gauw goed doen. 

Mijn ouders zijn in een huwelijksconflict geraakt toen ik 9 was; mijn moeder verdacht mijn vader 

ervan vreemd gegaan te zijn met een vriendin wiens man –ook militair– toen in NieuwGuinea zat, 

mijn moeder dacht zelfs dat het kind dat zij op enig moment kreeg, misschien wel van mijn vader was 

i.p.v. van haar eigen man. Mijn vader wilde het gevieren uitpraten, maar mijn moeder wilde daar niet 

aan. Daardoor is het blijven ‘etteren’, ze zijn bij elkaar gebleven ‘om de kinderen’, maar die kregen er 

nogal wat van mee, dus dat was niet zo’n succes. Pas gescheiden toen ik al 22 en het huis uit was, 

maar het heeft mijn ontwikkeling erg geschaad: Ik werd opportunistisch, wat ik bij Pa niet halen kon 

kreeg ik dus bij Ma voor elkaar en omgekeerd; dat heb ik weer moeten afleren toen ik het huis uit 

was. 

Er zijn diverse theorieën over de ontwikkelingsstadia, in elke fase van het opgroeien kun je trauma’s 

oplopen. Zou je willen vertellen over de door jou opgelopen trauma’s? 

vM₁: Bij de geboorte ben ik gelijk afgezonderd van mijn ouders. 

 vM₂: Een trauma wat ik tijdens Atma heb ontdekt is mijn geboorte. Ik ben echt uit de buik van mijn 

moeder gerukt en er is toen in mijn rug gesneden. Ik heb dit altijd als heel erg voor mijn moeder 

beleefd, omdat zij zonder verdoving een keizersnede moest ondergaan. Dat ik daar ook mee te maken 

had was mij nog nooit zo duidelijk geworden. Totdat ik bij Atma dit ervoer bij een geboortesessie. Ik 

denk dat ik daar het gevoel van ik moet het alleen doen vandaan is gekomen als je dat zo kan zeggen. 
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vH: Ik kom uit een nuchter gezin. Er was weinig lichamelijk contact en gevoelens toonde je niet. Dit 

zorgde voor een groot gevoel van niet begrepen worden. Dit kwam ik denk ik in iedere fase tegen.  

 vN: Zoals hierboven beschreven heeft mijn stiefvader lange tijd seksueel misbruik van mij gemaakt.  

Ook de scheiding van mijn ouders op driejarige leeftijd heeft veel indruk op me gemaakt.  

De trauma’s die door bovenstaand zijn ontstaan, zijn lastig onder woorden te brengen. Ik heb wel 

eens gedacht dat seksueel misbruik verveld is, maar dat de bijkomende zaken veel meer trauma’s met 

zich meebrengt. Zo kon ik mijzelf niet als volwaardig zien, omdat ik alleen mocht bestaan in de 

seksuele relatie. Verder was de relatie met mijn stiefvader helemaal niet zo goed. Ik deed het nooit 

goed genoeg op school, vriendschappen werden op één of andere manier altijd ondermijnd, vriendjes 

waren uit den boze. Dat maakte dat ik mij erg eenzaam gevoeld heb.  

Na veel zelfonderzoek en therapie heb ik met name ontdekt dat ik erg worstelde met een gevoel van 

mogen bestaan.  

mJ₁: Dat ik voor het eerst naar school ging en mijn moeder me daar achter liet vond ik verschrikkelijk, 

wat ik bij de vorige vraag heb omschreven heb ik als trauma ervaren en dat mijn moeder na het 

overlijden van mijn vader onstabiel is geweest, ik heb haar ondersteund in plaats van zij mij. 

mJ₂: Ik vind het woord trauma een ‘onder’ schat en een ‘over’ schat woord. Ik ervaar de incest door 

mijn vader als veel minder traumatisch dan het continu beïnvloedt worden door denkbeelden van 

mensen uit de omgeving. Of het niet aangereikt krijgen van grenzen. Ik vind dat een trauma als 

‘incest’ overschat word en dat een trauma als het ‘continu beïnvloedt worden door andermans 

denkbeelden’ onderschat wordt. Het één is ‘tast’ baar, het ander is een stuk ‘minder tastbaar’.  

mM: De bovengenoemde herinneringen zijn voor mij zo vormend geweest en dat zou ik zeker als 

trauma willen betitelen. 

 mR: Zie hierboven. Er waren ook nog wel andere trauma’s, maar die waren niet direct opvoedings-

gerelateerd, hoewel: als ik er achteraf op terugkijk, heb ik er geen troost op kunnen ontvangen, 

omdat ik het gebeurde geheim moest houden, omdat ik anders straf gekregen had voor mijn eigen 

aandeel of voor het feit dat ik niet flink genoeg geweest was. 

De al eerder genoemde stelling: ‘Kinderen willen niets liever dan hun eigen ouders gelukkig maken’ 

wordt door de meeste ondervraagden bevestigd, enkele antwoorden uit de enquête: 

vN: Dat is wel een “story of my life” lange tijd geweest. Ik heb wel eens gedacht dat de situatie zoals 

die thuis was, heeft kunnen ontstaan omdat ik niets liever wilde dan dat mijn moeder met name 

gelukkig was. Dat was zij als er harmonie was in huis en er goed gezorgd werd voor haar. 

mJ₁: Vooral na het overlijden van mijn vader heb ik momenten gehad dat ik voorzichtig met haar ben 

geweest of dat ik iets deed waar ik zelf niet helemaal achter stond, maar waar ik mijn moeder trots, 

gelukkig, tevreden of gerustgesteld mee was. Maar ik hield daar niet altijd rekening mee en kon ook 

doen waar ik zelf zin in had, wat mijn moeder tot waanzin dreef. Achter af gezien vind ik het redelijk 

in balans, maar zie wel dat ik mezelf ook veel tekort heb gedaan. 
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mR: Zoals al gezegd: Ik was aartsbraaf en wilde niets liever dan het mijn ouders naar de zin maken. 

Mijn moeder vond mij vooral een hele lieve jongen en dat was ik ook, mijn vader vond mij te soft en in 

zijn ogen kon ik niet gauw iets goed genoeg doen. 

En zie je dit ook bij je eigen kinderen? 

vM₁: Ik zie niet echt dat mijn kind zich aanpast bij mij. Al zie ik hem dat wel doen bij zijn vader. Is dit 

de balk die de splinter verwijt??? 

vM₂: Mijn kinderen zien mij ook graag gelukkig. 

mJ₁: Ja, bij mijn dochter in mindere mate als bij mijn zoon, bij mijn dochter levert het wat meer 

problemen op, omdat ze niet altijd rekening met me houd en mijn zoon houd teveel rekening met me. 

mM: Ja, wat ik onvoldoende heb gekregen, heb ik niet kunnen geven aan mijn kinderen. Op hun beurt 

zijn zij op zoek naar vervulling. De patronen gaan generaties door. Op hun manier werken zij er aan. 

mR: Yep! Mijn zoon J. was ook altijd een braverd en ook mijn dochter C. probeerde vrijwel altijd om 

haar ouders te ‘pleasen’. 

Kindermishandeling 

Uit de verkregen antwoorden over onderstaande vraag heb ik gemerkt dat het voor sommigen lastig 

is om hetgeen zij hebben meegemaakt als kindermishandeling te ervaren.  

In mijn scriptie is ook een hoofdstuk gewijd aan kindermishandeling. De definitie van 

kindermishandeling is: 'Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie 

van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen, ten opzichte van wie de 

minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, 

waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 

vorm van fysiek of psychisch letsel.’ Eén op de dertig kinderen wordt thuis mishandeld. Heb je hier 

zelf ervaring mee? Zo ja, zou je hier over willen vertellen? 

Wat vooral opviel was het antwoord van mJ₁: “Ik denk dat dit getal niet klopt, omdat iedereen 

hiermee te maken krijgt. Het klopt misschien wel dat één op de dertig bewust of stelselmatig met 

mishandeling te maken heeft, maar ik durf haast met zekerheid te zeggen dat iedereen met 

mishandeling in aanraking komt die binnen deze definitie valt. Ouders zeggen of doen soms dingen 

waar ze niet bewust van zijn of omdat ze onmachtig zijn, maar wat wel degelijk mishandeling is. Dit 

heb ik zelf ook meegemaakt en zie ook in dat ik me daar zelf ook schuldig aan heb gemaakt.” 

Vorm van kindermishandeling Aantal 

Lichamelijke mishandeling  - 

Lichamelijke verwaarlozing - 

Psychische of emotionele mishandeling 4 

Psychische of emotionele verwaarlozing  2 

Seksueel misbruik  2 

Niet aan de orde 2 
Opmerking bij de tabel: voor sommige deelnemers zijn er meerdere vormen van kindermishandeling ervaren, deze zijn afzonderlijk 

meegeteld in de tabel. 
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‘Slachtoffers maken vaak nieuwe slachtoffers en zo herhaalt de geschiedenis zich’. Hoe denk jij 

hierover?  

vM₁: Klopt, ik was ook op een gegeven moment mijn kind aan het manipuleren. Ik schrok toen ik zag 

dat ik dat net zo deed als mijn vader. 

mJ₁: Ik denk zeker dat dit klopt, totdat er inzicht of bewustzijn op komt. Vaak zie je ook dat ouders het 

ene doen en de kinderen het totaal anders. Wat uiteindelijk weer op het zelfde neer komt. 

mM: Ja, ik zie de effecten bij mijn kinderen. Door mijn energie, gedrag, taal en houding hebben zij zich 

ook gevormd en ontwikkeld. Ik zie ze daar nu mee worstelen nu ze zelf een gezin hebben.  

mJ₂: Eens als slachtoffers niet aan zichzelf gaan werken. Oneens als slachtoffers wel aan zichzelf gaan 

werken. 

mR: Ik denk dat dat zo is, als je er geen bewustzijn op hebt. Maar als je je bewust bent van de foute 

invloed van een bepaald gedrag van je opvoeder(s), dan heb je de keuze om het anders te gaan doen. 

Ik heb mijn kinderen niet afgekraakt, en ze altijd gestimuleerd in wat ze wèl konden. Wel heb ik de 

boosheid van mijn vader en een beetje de ‘loshandigheid’ van mijn moeder meegenomen. 

Rouwverwerking 

Met welke vormen van verlies hebben de ondervraagden als kind te maken gehad?  

Verlies Aantal  

Scheiding 2 

Verhuizing 1 

Ziekte   3 

Overlijden van ouder 2 

 
In de enquête zelf heb ik verder geen vragen gesteld die specifiek met rouwverwerking te maken 

hebben. Wel verduidelijken de reeds gegeven antwoorden op de vorige vragen de impact van het 

geleden verlies.  

Goed ouderschap 

Interessant hier was om te kijken hoe de ondervraagden zelf denken over het ouderschap, wat is 

goed ouderschap en wat hun eigen ervaring is met het stellen van regels en grenzen. 

Wat is voor jou de definitie van goed ouderschap? Enkele van de gegeven antwoorden:  

vM₁: Dat je onvoorwaardelijk van je kind kunt houden. 

 vM₂: Goed ouderschap is leven vanuit je gevoel en dat ook naar je kinderen toe leven. Kinderen zijn 

niet van jou, ze zijn onder jouw hoede dat vind ik echt een hele mooie uitspraak.  

mJ₂: Ervoor zorgen dat kinderen ruimte ervaren volledig zichzelf te kunnen zijn omdat ik erin geloof 

dat een ieder die werkelijk zichzelf is vanuit die basis liefdevol en respectvol is. Tevens is het belangrijk 

kinderen bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid en van grenzen waarbinnen respect en 

liefdevol gehandeld kan/mag worden. Goed ouderschap voorziet erin dat het gedrag van kinderen te 

allen tijde te herleiden is naar deze grondhouding en dat kinderen bekrachtigd worden in hun zijn. 
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Eén van de onderdelen van goed ouderschap is regels en grenzen stellen. Wat houdt dat volgens jou 

in? 

vM₁: Grenzen en regels vanuit het hart en eigen gronding en niet naar zoals het hoort of autoriteit. 

vH: Een basis bieden die duidelijk is. Dit geeft een gevoel van veiligheid. 

mJ₁: Een kader uitzetten voor de kinderen waarbinnen ze vrij kunnen bewegen, de kaders beschermen 

door goed te communiceren, te controleren en consequent te zijn. 

mM: Kinderen liefdevol leren dat er grenzen zijn, geeft zoveel meer dan droog de kaders aangeven.  

In het kader van de hypothese, zijn met name de volgende antwoorden opvallend.  

Heb je het gevoel dat jouw ouders je hebben kunnen geven wat je nodig had in je jeugd? Zo nee, waar 

ontbrak het aan? 

vM₁: Nee, volledige aandacht voor mij als persoon. Ondersteuning. 

 vM₂: Nee, ik heb een stukje ‘er mogen zijn en wat er is mogen vertellen’ gemist, ik voelde vaak dat ik 

niet kon zeggen wat ik voelde of wat ik gedaan had en dan vooral op het gebied van intimiteit en 

liefde. 

vH: Leven vanuit je gevoel is iets dat zij niet kennen. Dit was een groot gemis voor mij. 

 vN: Het heeft mij in mijn gevoel met name ontbroken aan veiligheid, harmonie, bevestiging. 

mJ₁: Zo ervaar ik het wel, maar door de onzekerheid en onwetendheid van mijn ouders heb ik wel het 

gevoel dat ik een stuk wezenlijke begeleiding en (h)erkenning gemist heb. 

mJ₂: Grenzen, daar ontbrak het aan. 

mM: Nee. Wat had ik nodig: Warmte – liefde – aandacht – er mogen zijn zo als ik was – mogen uiten 

van gevoel en emotie – ruimte hebben om thuis te spelen – contact. 

 mR: Nee, ze hebben me mijn veiligheid te vroeg afgepakt, voordat ik die helemaal ‘van mij’ gemaakt 

had. Verder heb ik te weinig troost kunnen krijgen wanneer ik die nodig had. Voor het overige heb ik 

het idee dat ze gedaan hebben wat zij konden in hun omstandigheden en binnen wat in die tijd en 

binnen hun cultuur gangbaar was. In veel opzichten waren ze, denk ik, modelouders. 

Uiteraard heb ik ook gevraagd naar: Wat er duidelijk is geworden gedurende de sessies en/of je 

opleiding over de omgang met de kinderen? 

vM₁: Door naar mijn eigen innerlijke kind te gaan, kan ik me veel beter inleven in kinderen. 

 mM: Dat kinderen met veel meer aandacht, liefde benaderd moeten worden. Kinderen hebben al 

zoveel wijsheid die ze meenemen. Ouders hebben gauw de neiging dat zij de waarheid in pacht 

hebben. Het is juist andersom. De kinderen als lentebloesems zo open, die moet je als ouders 

koesteren. 

 mR: Dat ik nogal wat steken heb laten vallen, met name in het ‘liefdevolle’. 
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En over het opvoeden:  

vH: Ik vind dat ik een bewuste ouder ben. Ik heb altijd gekeken naar welk effect mijn zijn, op mijn 

kinderen heeft. Tijdens de opvoeding leer ik. Als ik iets doe waarvan ik in zie: dat was niet eerlijk of 

dat had anders gekund dan geef ik dit aan. Je mag best fouten maken. Ook voor mijn opleiding en 

sessies ben ik hier altijd mee bezig geweest.  

 vN: Dat grenzen en regels stellen duidelijkheid en ruimte geeft. Wij willen onze dochter graag de 

ruimte geven zich naar haar eigen individualiteit te ontwikkelen, maar ook daarin zijn regels en 

grenzen nodig. Dit is een belangrijke les voor mij geweest. Mijn ervaring met regels was met name 

negatief.  

mJ₂: Dat het een belangrijke taak is, die met het nodige verantwoordelijkheidsbesef dient te worden 

uitgevoerd. Handelend vanuit de juiste grondwaarden is het een taak die ik als niet makkelijk, maar 

ook niet als moeilijk ervaar. 

Wat weet je van wat je eigen ouders hebben meegekregen uit hun eigen jeugd? 

vM₁: Heel veel sociale controle. 

vH: Ook bij hun mocht gevoel er niet zijn. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, sta er maar 

niet te veel bij stil en als jij weer gewoon doet dan doet je vader ook weer gewoon, zijn de dingen die 

veel gezegd zijn in mijn en hun jeugd. 

 mJ₁: Dat je je vooral aan moet passen en desnoods jezelf wegcijferen. 

mJ₂: Dat ze grenzeloos zijn opgevoed. Ze zijn beiden seksueel misbruikt en mijn vader is fysiek 

mishandeld. Ze moeten wel liefdevol zijn opgevoed, ik ontvang namelijk grenzeloos veel liefde van 

beide ouders. 

Transactionele Analyse 

Transactionele Analyse is één van de therapievormen die inspeelt op wat er gebeurt als je over- of 

onderreageert op zaken uit het dagelijks leven (onderverdeling in Ouder, Volwassene en Kind). Hoe is 

je eigen ervaring met Transactionele Analyse? 

vM₂: Ik vond dat een openbaring en heb er heel veel over gelezen en ik vind dit nog steeds een van de 

mooiste instrumenten, hoe vaak schiet je niet in je kindrol!! 

vH: Een mooie vorm van therapie om helder te krijgen wanneer je in je kindstuk schiet. 

mJ₁: Het is een mooi middel om inzicht in gedrag te krijgen en waar het vandaan komt. 

mR: Ik ben OK! Jij ook? 
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Wat heeft hypnotherapie je opgeleverd? 

De laatste vragen van de enquête gingen over wat de opleiding en/of de sessies de ondervraagden 

heeft gebracht.  

 Vraag Ja Nee Ja en nee 

1 Heeft hypnotherapie het contact met je kinderen veranderd?  8 -  

2 Merk je ook verandering in je omgeving, bij bijvoorbeeld je 
partner, ouders en vrienden?  

8 -  

3 Zou je hypnotherapie aanraden bij familie en vrienden met 
betrekking tot het onderwerp van deze scriptie?  

6 1 *¹ 1*² 

 
Vervolgvraag op 1: Zo ja, op wat voor manier, kun je hier voorbeelden van geven? 

vM₁: Ik kan nu veel beter horen wat hij zegt. 

mM: Door mijn eigen proces aan te gaan en daardoor veel te doorleven en te doorvoelen, ben ik rijker 

geworden en heb ik mijn mechanismen kunnen doorgronden en af kunnen leggen. Het kindje is vrij en 

mag er vol overgave zijn. Ik leef!! En dat zien en voelen mijn kinderen. 

mJ₂: Bewustwording over wat gedrag, woorden en intonatie met mensen doen. Afhankelijk van hoe ik 

dingen met mijn kinderen deel, maken ze of zichzelf een nieuwe overtuiging eigen, of ze worden zich 

ergens van bewust en groeien als mens. 

Vervolgvraag op 2: Zo ja, op wat voor manier, kun je hier voorbeelden van geven? 

vM₂: Ja, mijn ouders hebben meer respect voor mijn opvoeding gekregen en mijn partner wordt ook 

minder snel boos op de kinderen. 

vN: Eén van de beste voorbeelden is de verandering in de relatie naar mijn partner toe geweest, wij 

waren een mooie samenkomst van ons beider ontbrekende stukjes, ik zat erg in de kindrol en wilde 

gered worden en hij was de grote redder. Door de therapie zijn wij veel gelijkwaardiger geworden en 

kunnen wij ons als volwassenen aan elkaar optrekken.  

mJ₂: Het ‘verhaal’ doet er niet meer toe. Het gaat volledig om de grondwaarden. Het wordt zeer 

gewaardeerd dat ik nu puur ben. 

mR: Ik heb samen met mijn partner de NLP-opleidingen gedaan; deze processen hebben onze relatie 

enorm versterkt. Mijn hele omgeving heeft gereageerd dat ik veel milder en wijzer ben geworden, een 

mooier mens. De relaties met mijn kinderen en hun aanhang is er enorm door verdiept. Alle processen 

in die vijf jaar NLP, lichaamsgerichte hypnotherapie en ericksoniaanse hypnose hebben een diepe 

impact gehad op mijn hele leven, en doen dat nog steeds. 

Vervolg vraag op 3: Wat is je motivatie voor het antwoord op de vorige vraag? 

vH: De mooiste stap die je kunt zetten, is de stap naar zelfbewustzijn. 

vN: Dat ik vind dat eigenlijk een ieder voordat hij kinderen krijgt, zijn eigen stukken een plekje moet 

hebben gegeven. Natuurlijk zal je tijdens het ouderschap ook nog dingen tegen komen waar je niet op 

voorbereid was, en erachter komen dat de oorzaak in de jeugd ligt. Het leven is als het ware één 
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doorlopend proces. Maar ik denk dat het belangrijk is, dat alle zere plekken gezien moeten zijn 

alvorens je vrij in je ouderschap kunt staan.  

mJ₁: Hypnotherapie en andere aanverwante therapie vormen hebben mijn leven zo verrijkt dat ik dat 

iedereen gun. Dit is de manier om gezond, blij en vrij door het leven te gaan zonder onderdrukkingen. 

Hopelijk wordt deze sector zo groot dat de farmaceuten kunnen sluiten en de zorg betaalbaar wordt! 

Toelichting op vraag 3 met betrekking tot het “nee” en “ja en nee” antwoord: 

*¹ ) vM₁: Ik ben niet zo van het aanraden (dat zou kunnen impliceren dat er wat met ze aan de hand 

is). Ik zou hoogstens kunnen vertellen wat het mij heeft gedaan. En willen ze zelf wat aan het 

probleem doen dan kan ik altijd een goede therapeut aanraden…  

*²) mM: Hypnotherapie is goed, maar ik zou het woord therapie en hypno willen vervangen door iets 

anders. Ik ben er zelf nog niet uit wat. Mijn behandelingen zijn geëvolueerd. Dit tijdperk wordt ook 

wel ‘Golden time’ genoemd. In dit tijdperk worden mensen zich steeds bewuster van hun IK Ben, hun 

potentie als mens en als goddelijk wezen. Door stagnatie in de stroom van hun leven is deze potentie 

onvolledig. Mijn werk en jouw werk en door vele anderen die hier ook mee bezig zijn kunnen deze 

mensen begeleiden naar de stroom van het leven.  

Wat ik hiermee wil zeggen is dat terugkijken alleen niet meer het pad is. Bewust maken van hun eigen 

potentie, dat is het!! 

Ten slotte nog twee vragen over het persoonlijke proces waar een ieder door heen is gegaan. 

In welke andere opzichten is je leven door de therapie veranderd?  

vM₁: Er is meer vrede in mij. En daardoor om mij heen.  

 vM₂: Ik ben gelukkiger geworden, ik begrijp de wereld en de mensen meer dan eerst, ik wind mezelf 

minder op dan eerst. Ik vind het wel moeilijk om niet te in te grijpen met je kennis over de mens en je 

gezondheid. Bijvoorbeeld: een vriendin is heel lang al heel raar ziek, ze valt flauw en ze voelt zich niet 

goed. Ze probeert dan via de doktoren uit te vinden wat er is. En ik zie ook dat ze te hard werkt en te 

weinig met haar gevoel doet, dan vind ik dat moeilijk om dan niet de profeet te spelen en haar te 

vertellen hoe ze haar leven beter kan indelen. Je hebt meer inzicht gekregen en kan dat gebruiken op 

een goede manier. 

vH: Geen hoofdpijn meer, meer in mijn lijf. 

 vN: Pfff…. dat is zoveel. Mijn leven is totaal veranderd. Ik sta veel vrijer, opener, blijer, zelfstandiger 

in het leven. Ben gelukkig (dat ben ik heel lang niet geweest merkte ik achteraf). Voel met present en 

heb het gevoel dat ik ook mag bestaan. 

mJ₁: Doe wat ik echt wil, zit lekkerder in mijn vel en dat veel dingen van zelf gaan en zie de wereld/het 

leven meer zoals zij is. 

mJ₂: Ik ben me nu bewust van het feest dat het leven is en ik weet hoe ik dat voor mezelf zo kan 

houden en er voor anderen eraan kan bijdragen het te bereiken. 
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mM: Door de therapie en opleiding is mijn bewustzijnsveld veranderd. Alles is veranderd en blijft 

veranderen. Er is geen weg terug. Ik ontwikkel mij op alle bewustzijnslagen en dat is fantastisch. 

 mR: Ik heb een nieuw toekomstperspectief voor mezelf gecreëerd en kom alsnog ‘thuis’ in een zorg-

vak (wilde vroeger altijd dokter worden, nu een ‘heler-zonder-bloed’). 

Wat heeft het hele proces, de sessies en de opleiding je opgeleverd? 

vM₁: Zie hierboven. 

vM₂: Dat ik zelf een mooier mens ben geworden. En mooier in de zin van voller en meer op mijn 

gevoel gaan. 

vH: Ik ben veel zelfbewuster geworden. Ik draai nu een eigen praktijk. 

 vN: Een punt waar ik heel trots op ben, is dat ik ondanks mijn verleden weer als een kleuter open kan 

staan voor ieder mens. Als een waar “roodkapje” kijk ik de wereld rond en is een ieder op voorhand 

een schaap in wolfskleren en niet andersom. Ik heb vertrouwen in de wereld, mensheid en de 

toekomst. 

mJ₁: Innerlijke rust, (zelf)vertrouwen en bijna onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. 

mJ₂: Veel liefde, veel kracht, verbinding met mijn ‘ik’, verbinding met mijn grondwaarden, 

bewustwording, verwerking. Een hele fijne basis om een heel fijn leven te leiden. 

mM: Steeds weer……IK BEN….. 

 mR: Volgens mij heb ik dit allemaal al beantwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahlil Gibran: “Kinderen zijn niet van jou. Je mag ze liefde geven, maar geen gedachten. Je mag 

hun lijf huisvesten, maar niet hun ziel. Want hun zielenleven is een andere wereld die je zelfs in je 

dromen niet kunt bezoeken.” 
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IV Samenvatting en eigen mening 
Uit zowel de literatuur, als de antwoorden uit de enquête is het duidelijk: we maken allemaal op 

jonge leeftijd omstandigheden mee, die indruk maken, die ons tekenen en die als traumatisch 

kunnen worden ervaren. Voor een ieder door verschillende oorzaken, maar vaak wel met onze 

ouders/verzorgers in de hoofdrol. 

Zoals we al hebben kunnen lezen is het de ouders van de geënquêteerden niet gelukt hun kinderen 

te geven wat ze nodig hadden in hun jeugd. Er is onder andere een gemis geweest van aandacht, 

begeleiding en grenzen.  

In onze jeugd waren ouders totaal niet bezig met bewustzijn, triggers, beschermings- en 

verdedigingsmechanismen en of hun manier van handelen naar de kinderen toe wel verantwoord 

was. Men deed gewoon wat men dacht dat het beste was, gebaseerd op hetgeen wat zij hebben 

meegekregen.  

Tijden veranderen. Men is in het algemeen meer bezig met bewustzijn, spiritualiteit en (geestelijke) 

gezondheid. Kijk alleen maar naar de hoeveelheid zelfhulpboeken die in de winkels te vinden is en de 

programma’s op televisie die hier aan gerelateerd zijn.  

Toch blijf ik het heel bijzonder vinden dat er geen standaard begeleiding is voor aanstaande ouders. 

Wat maakt dat onze maatschappij hier geen aandacht aan besteed? Terwijl ik me er ook terdege van 

bewust ben dat het lastig zal worden om een standaard hier voor te vinden. Want waar baseer je je 

standaard op?  

Misschien zouden we het meer moeten zoeken in een individueel begeleidingstraject. Niet specifiek 

gericht op het aanstaande ouderschap of opvoedingsgerelateerde zaken, maar gebaseerd op de 

ouder zelf. Waar loopt men tegenaan in het dagelijks leven, wat voor angsten leven er, hoe ziet men 

de toekomst als ouder? En indien men al kinderen heeft: Zijn er gevoelens los gekomen naar 

aanleiding van de zwangerschap en de geboorte van het kind?  

Eigenlijk zoals vN het ook aangaf in haar antwoord na haar ‘JA’ op de vraag: Zou je hypnotherapie 

aanraden bij familie en vrienden met betrekking tot het onderwerp van deze scriptie?  

Wat is je motivatie voor het antwoord op de vorige vraag? 

vN: Dat ik vind dat eigenlijk een ieder voordat hij kinderen krijgt, zijn eigen stukken een plekje moet 

hebben gegeven. Natuurlijk zal je tijdens het ouderschap ook nog dingen tegen komen waar je niet op 

voorbereid was, en erachter komen dat de oorzaak in de jeugd ligt. Het leven is als het ware één 

doorlopend proces. Maar ik denk dat het belangrijk is, dat alle zere plekken gezien moeten zijn 

alvorens je vrij in je ouderschap kunt staan. 

Tenslotte wil ik hieronder de voor mij belangrijkste aspecten uit de literatuur en het praktijkdeel 

samenvatten:  

• Bewustwording: Veel belangrijker is dat ouders zelf gaan inzien en zich bewust worden van 

hun eigen overlevingsmechanismes en ouderboodschappen. Als een volwassene niet zichzelf 

is dan zal een kind dat direct voelen en, of het gaat er tegen in, of het wil niets meer met je 

te maken hebben. Een kind voelt het als er niet de waarheid wordt gesproken tegen ze. 
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• Verantwoordelijkheid: Een beroerde jeugd mag nooit een verontschuldiging zijn voor het 

verwoesten van het leven van je kind. Natuurlijk zijn ouders niet verantwoordelijk voor wat 

hun als kind is aangedaan, maar ze zijn wel verantwoordelijk voor hoe ze met hun 

jeugdtrauma’s omgaan. 

• Toegeven van fouten: Het is niet te voorkomen dat kinderen opgescheept worden met 

onverwerkte zaken van hun ouders. Maar de mate waarin ouders daarvoor 

verantwoordelijkheid willen nemen maakt het verschil tussen volwassen en onvolwassen 

ouderschap. Wanneer volwassen en psychisch gezonde ouders fouten maken ten opzichte 

van hun kinderen, dan geven ze die fouten toe. Ze proberen de schade te herstellen en 

herhaling te voorkomen. 

• Leer je zelf kennen: De mens bestaat uit een verzameling van een oneindig aantal delen met 

een oneindige potentie. Wanneer we de vraag ‘wie ben ik’ werkelijk onder ogen durven te 

zien, worden we geconfronteerd met onze beperkingen en ons oneindig aantal 

mogelijkheden. Er bestaat geen positieve kwaliteit die we niet (in potentie) bezitten. Er 

bestaat geen negatieve kwaliteit die we niet (in potentie) bezitten. Het goede en het kwade 

leeft in de mens. We spreken daarbij over de zonkant en de schaduwkant in ons. Waar zon is, 

is schaduw. Waar licht is, is donker. 

• Doorvoelen van pijn en verdriet: Als ouders de pijn die ze als kind hebben verdrongen en 

ontkend, toelaten en doorvoelen, worden ze automatisch zorgzamer voor hun eigen 

kinderen, omdat hun hart hun van nature het goede ingeeft. Hoe minder ze door verdringing 

afgeschermd zijn van de pijn uit hun eigen jeugd, hoe minder ze in staat zijn tot gedrag dat 

hun kind kan beschadigen. Juist doordat ze afgesloten zijn van hun eigen pijn kunnen ouders 

nietsvermoedend verkeerd met hun kinderen omspringen. Zodra de verbinding wordt 

hersteld, kunnen ze de pijn van hun kinderen voelen en weten wat ze kwetst. 
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V Conclusies 
Hypothese: Hypnotherapie biedt ondersteuning bij het voorbereiden van aanstaande ouders en ook 

tijdens de opvoeding van hun kinderen. 

Welke conclusies kunnen er worden getrokken: 

o Hypnotherapie geeft (aanstaande) ouders meer bewustzijn, meer inzicht over hun eigen 

gedrag en hun overlevings- en beschermingsmechanismen. Dit zal zeker helpen bij het 

maken van de juiste keuzes als het gaat om opvoeding.  

o Hypnotherapie maakt het kind in jezelf vrij, verandert je zijn en ook het contact met je 

kinderen en de mensen om je heen. Dit is bevestigd door de geënquêteerden.  

o In verbinding zijn met jezelf en handelen vanuit onvoorwaardelijke liefde naar je kind toe, 

optimaliseert de relatie met je kind, zie ook bijlage II; het artikel geschreven door Joanne van 

Wijgerden. 

o Bewustzijn en inzichten doorbreken de patronen die we van onze ouders meekrijgen en die 

onze ouders weer van hun eigen ouders hebben meegekregen. Deze worden hierdoor niet 

nogmaals doorgegeven.  

o Fouten maakt iedereen, het toegeven aan je kinderen is waardevol voor ze.  

 

Zoals vH heeft aangegeven in de enquête:  

De mooiste stap die je kunt zetten, is de stap naar zelfbewustzijn. 

Ik pleit dan ook voor een traject waarbij het bewustwordingsproces van ouders op gang gebracht kan 

worden.  

Nawoord 

Ik heb me jarenlang slachtoffer gevoeld, ik vond mezelf zielig, en kon niet begrijpen waarom mij dit 
heeft moeten overkomen. Het heeft me gevormd tot wie ik vandaag de dag ben. Nu kan ik zeggen:  
IK BEN GEEN SLACHTOFFER MEER! 
 
 
Met dank aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van deze scriptie. 

Rijswijk, 23 mei 2012 

Linda van Etten 
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Bijlage I 

Enquête scriptie ‘Onvolmaakte ouder – kind relatie’ 

Hypothese: 

Hypnotherapie biedt ondersteuning bij het voorbereiden van aanstaande ouders en ook tijdens de 

opvoeding van hun kinderen. 

Oftewel klopt het dat je beter bent voorbereid voor het ouderschap als je door middel van 

hypnotherapie bewust bent van je overlevings- en beschermingsmechanismen uit je jeugd? Zodat je 

niet bij elke trigger als ouder schiet in je kinderrol? 

 

Naam deelnemer:  

Opmerkingen vooraf: 
- Indien een ja of nee antwoord gevraagd wordt, wil je dan het antwoord wat niet van toepassing is 

verwijderen? 
- Voor een goed onderzoek heb ik belang bij zo veel mogelijk informatie in de antwoorden op de open 

vragen. 
 

Je eigen jeugd 

 
Wat voor een kind was je? Kun je jezelf omschrijven, hoe was je thuis, hoe deed je het op school, 

wat deed je buiten school? 

Antwoord: 

Waren er tijdens je jeugd omstandigheden die van invloed zijn geweest op je ontwikkeling (denk 

aan stressvolle gebeurtenissen, huwelijksconflicten etc.)? 

Antwoord: 

Er zijn diverse theorieën over de ontwikkelingsstadia, in elke fase van het opgroeien, kun je 

trauma’s oplopen. Zou je willen vertellen over de door jou opgelopen trauma’s?  

Antwoord: 

‘Kinderen willen niets liever dan hun eigen ouders gelukkig maken’. Wat is jouw eigen ervaring 

hiermee? 

Antwoord: 

En zie je dat ook bij je eigen kinderen? 

Antwoord: 

In mijn scriptie is ook een hoofdstuk gewijd aan kindermishandeling. De definitie van 

kindermishandeling is: 'Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie 

van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen, ten opzichte van wie de 

minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, 
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waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 

vorm van fysiek of psychisch letsel.’ Eén op de dertig kinderen wordt thuis mishandeld. Heb je hier 

zelf ervaring mee? Zo ja, zou je hier over willen vertellen? 

Antwoord: 

Een stelling in mijn scriptie luid: slachtoffers maken vaak nieuwe slachtoffers en zo herhaalt de 

geschiedenis zich. Hoe denk jij daarover? 

Antwoord: 

Heb je het gevoel dat jouw ouders je hebben kunnen geven wat je nodig had in je jeugd? Zo nee, 

waar ontbrak het aan? 

Antwoord: 

Heb je ervaren dat er tijdens de sessies meer herinneringen uit je jeugd naar boven zijn gekomen? 

Zou je de belangrijkste herinnering willen delen? 

Antwoord: 

Ouderschap 

 

Was je je bewust van verdringing/overlevingsmechanismen/beschermingsmechanismen voordat 

je sessies hebt ondergaan bij een hypnotherapeut? 

Antwoord:  JA   / NEE  

Zo ja, kun je aangeven om wat voor overlevings- en beschermingsmechanismen het ging? 

Antwoord:  

Wat waren de gebieden waar je moeite mee had tijdens het opvoeden van je kinderen voordat je 
sessies hebt ondergaan bij een hypnotherapeut?  
Graag het belangrijkste gebied als eerste noemen.  

Antwoord:  

Als je het belangrijkste gebied van de vorige vraag als uitgangspunt neemt: 
Waar werd je in geraakt? Kun je dat herleiden naar een gebeurtenis in je eigen jeugd? 
 
Antwoord:  

Wat vind je ervan dat er niet standaard begeleiding is voor aanstaande ouders, terwijl het een zo’n 

moeilijke en zware taak is om kinderen ‘goed’ op te voeden? 

Antwoord: 

Wat is voor jou de definitie van goed ouderschap? 

Antwoord: 
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Eén van de onderdelen van goed ouderschap is regels en grenzen stellen. Wat houdt dat volgens 

jou in? 

Antwoord: 

Wat is je duidelijk geworden tijdens je sessies en/of je opleiding over de omgang met je kinderen? 

Antwoord:  

En over het opvoeden? 

Antwoord:  

Herken je patronen in jezelf die je ook bij je ouders ervaart / hebt ervaren? Zo ja, wat voor 

patronen zijn dit? 

Antwoord:  

Wat weet je van wat je eigen ouders hebben meegekregen uit hun eigen jeugd? 

Antwoord: 

Therapie en overig 

 
Transactionele analyse is één van de therapievormen die inspeelt op wat er gebeurt als je over- of 

onderreageert op zaken uit het dagelijks leven (onderverdeling in Ouder, Volwassene en Kind). Hoe 

is je eigen ervaring met Transactionele analyse? 

Antwoord: 

Wat heb je geleerd over jezelf tijdens je sessies en/of je opleiding? 

Antwoord:  

Waar werd je in geraakt gedurende de sessies en/of je opleiding? Ging dit over meerdere 

onderwerpen, of was er één hoofdthema? 

Antwoord:  

Heeft hypnotherapie het contact met je kinderen veranderd? 

Antwoord:  JA   / NEE  

Zo ja, op wat voor manier, kun je hier voorbeelden van geven? 

Antwoord:  

Merk je ook verandering in je omgeving, bij bijvoorbeeld je partner, ouders en vrienden? 

Antwoord:  JA   / NEE  

Zo ja, op wat voor manier, kun je hier voorbeelden van geven? 
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Antwoord:  

In welke andere opzichten is je leven door de therapie veranderd?  

Antwoord:  

Wat heeft het hele proces, de sessies en de opleiding je opgeleverd? 

Antwoord:  

Zou je hypnotherapie aanraden bij familie en vrienden met betrekking tot het onderwerp van deze 

scriptie? 

Antwoord:  JA   / NEE  

Wat is je motivatie voor het antwoord op de vorige vraag? 

Antwoord:   

Om een wat completer beeld te krijgen wil ik je tot slot vragen of je wat meer wilt vertellen over: 

 
Je gezinssamenstelling als kind: 

Je gezinssamenstelling nu: 

Eventuele andere opmerkingen die relevant zouden kunnen zijn: 

 

 

Dank je wel voor het invullen!!! 
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Bijlage II 
Eén van de mooiste weekenden van de opleiding voor mij was het weekend waarin les werd gegeven 

door Joanne van Wijgerden. Dat weekend, Joanne en onderstaand artikel heeft heel veel indruk op 

me gemaakt. 

Dit artikel is door Joanne van Wijgerden geschreven voor ‘Kind en Nieuwe tijd’ jaargang 6 nummer 2 

en is in de syllabus van het derde jaar van de opleiding ‘Lichaamsgerichte hypnotherapie’ 

opgenomen.  

Onvoorwaardelijke liefde door Joanne van Wijgerden 

Dit artikel wil ik graag beginnen met mijn eigen leerproces ten aanzien van mijn eigen kinderen. 

Zowel in mijn mens-zijn als therapeut en healer en daarvoor als managementtrainer en coach in het 

bedrijfsleven, zie ik als mijn taak en kwaliteit om een mens in zijn eigenheid te respecteren en 

iemand te ondersteunen om zijn kwaliteiten vorm te geven in de wereld.  

Zo kijk ik ook naar mijn eigen kinderen en ik handel vanuit dat bewustzijn vanaf het moment dat ik 

zwanger van ze was. Maar ook al kijk ik en handel ik zo, dat wil niet zeggen dat ik daarmee voldoende 

voorbereid was op het proces van opvoeding en wat ik zelf daarbij had te leren. 

Toen mijn oudste zeven was (hij is nu dertien jaar), was hij nogal negatief over zichzelf, wilde 

regelmatig dood en bracht mij door zijn gedrag tot wanhoop. Het ergste moment dat ik mij hiervan 

herinner, is dat ik een keer geheel buiten mijzelf bij zijn bed stond te schreeuwen dat hij op moest 

houden (waarmee weet ik niet meer). Hij schrok zo van mijn uitval dat hij als een bevend konijntje in 

zijn bed lag. Tijdens mijn woede realiseerde ik mij tegelijkertijd hoe gevoelig hij was terwijl hij zich 

buitengewoon ongevoelig gedroeg. Dat inzicht maakte het mij makkelijk mijn woede te kalmeren en 

het op dat moment weer goed te maken met hem.  

Om mijn oudste te beschrijven, zal ik enkele gedragskenmerken noemen uit die tijd: hij was nogal 

egoïstisch, deed moeilijk iets voor een ander, kon de woorden ‘dank je wel’ of ‘sorry’ heel af en toe 

over zijn lippen krijgen en kon zich zelfs na een fantastische verjaardag niet tevreden voelen. 

Daarnaast wilde hij heel graag de beste zijn en vond zichzelf een mislukking als iets een keer niet 

perfect ging. Hij was uiterst kritisch naar mijn man en mij, maar als dubbele ram (zowel zijn 

sterrenbeeld als zijn ascendant is ram: de ascendant staat voor hoe hij overkomt in de wereld) was 

hij heel moeilijk aanspreekbaar op zijn eigen gedrag. Daarnaast uitte zijn gevoelige aard zich in het 

feit dat hij mijn man en mij absoluut niet kon missen en hij moest om onduidelijke redenen iedere 

dag huilen op school. Kortom, er waren dagelijks confrontaties en ik betrapte mijzelf erop dat ik af en 

toe geen raad met hem wist.  

Op een dag realiseerde ik mij dat ik heel veel van hem hield toen hij geboren werd, ook toen hij één 

jaar was. Maar daarna waren er nogal wat ‘mitsen en maren’ in mijn liefdesrelatie naar hem 

geslopen. Het was een soort voorwaardelijke liefde geworden. Toen ik mij dat ‘op een dag 

realiseerde’ en terugdacht aan zijn peutertijd, aan dat jochie waarmee ik schaterend op de wipkip 

zat, was het eigenlijk heel makkelijk om weer de onvoorwaardelijke liefde in mijzelf te voelen die ik 

vroeger ook voor hem voelde. En toen ik die beslissing genomen had en zo naar hem keek, niet 

zomaar een moment, maar iedere dag, veranderde alles aan hem. Voor mij was hierbij hulp dat ik 

hem zag zoals hij nu was, maar tegelijkertijd dat stralende eenjarige gozertje in hem zag. Mijn zoon 

werd veel beter aanspreekbaar. Als ik hem nu met iets confronteerde, dan deed ik dat met liefde en 
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openheid. Het was geen aanval van: ‘Wat heb je nu weer gedaan’, maar een open bespreken van de 

situatie. En het wonder dat geschiedde was dat hij zei: ‘Je hebt gelijk mam’ of dat was stom van mij’ 

of ‘zo bedoelde ik het eigenlijk ook niet’. 

Mijn oudste heeft zich ontwikkeld tot een sociale gast die oog heeft voor andere kinderen. Hij houdt 

nog steeds van competitie en is regelmatig haantje de voorste, maar hij weet de ontspanning er 

beter in te houden. Hij is buitengewoon zelfstandig voor zijn leeftijd, maar komt ook uit voor zijn 

aanhankelijkheid naar ons. En dat is geheel wederzijds.  

Sinds mijn ervaring met mijn zoon merk ik dat ik in begeleiding van ouders steeds weer het concept 

van onvoorwaardelijke liefde gebruik. Als ouders met hun kind bij mij komen, is het concept 

onvoorwaardelijke liefde bij wijze van spreken een vast agendapunt. Als een ouder mij belt over een 

kind voor begeleiding, dan zeg ik twee dingen aan de telefoon:  

 Heb je dit besproken met je kind en wil je kind dit zelf? 

 Ik werk meestal ook met een van de ouders (meestal de moeder) omdat gedrags- en 

pijnpatronen van ouders zich reflecteren in de kinderen en ik ruim ze liever op bij de bron.  

Ouders herkennen dit en gaan hier bijna altijd mee akkoord en maken ook een afspraak voor zichzelf.  

De meeste kinderen zijn als ze geboren worden, nog helemaal in verbinding met zichzelf, met hun 

eigen levenswijsheid, met hun Kern. Het is makkelijk voor ouders van zo’n hoopje liefde te houden. 

Het verschilt van kind tot kind, maar na zo’n anderhalf jaar beginnen de eigenaardigheden van een 

kind zich te ontvouwen: het ontwikkelen van een persoonlijkheid met minder leuke karaktertrekken. 

Soms worden ouders daarnaast ook nog geconfronteerd met intuïtieve vaardigheden of 

hoogbegaafdheid waar ze geen raad meet weten en waar ze in eerste instantie verdedigend op 

reageren. Verdedigend reageren doe je als ouder altijd vanuit de aards gebonden persoonlijkheid die 

de huidige gang van zaken graag onder controle wil houden. Zo ontstaat er vaak normeren, 

afstraffend en ontmoedigend gedrag naar het kind wat wij opvoeding noemen.  

Het kind voelt zich door deze opvoedkundige aanmerkingen ontkend in wie hij is, maar is zichzelf niet 

bewust wat voor consequenties dat heeft. Omdat een kind (tot hij twaalf jaar is) altijd van de ouders 

houdt – hoe ze hem ook behandelen – past hij het beeld van zichzelf aan. Dus als de ouders hem 

vooral op gedrag aanspreken, verliest het kind de verbinding met zijn diepere zelf. Maar een kind dat 

de verbinding met zichzelf kwijtraakt, verliest het gevoel van geluk van zichzelf en verliest het plezier 

dat bij de verbinding met het Zelf hoort. Daardoor wordt zijn gedrag extremer, tot het moment dat 

ouders het niet meer aan kunnen en hulp gaan zoeken. Hier kunnen soms jaren over heen gaan. Als 

ik in een therapeutische setting waar het kind niet bij is met de moeder werk, dan kijk is met haar 

zowel naar haar eigen kind-zijn als naar haar zoon of dochter. Vaak blijkt dat onverwerkte pijn in haar 

eigen kindertijd een objectief beeld van haar kind vertroebelt.  

Ik zoek met de moeder naar een moment in het leven van haar kind, waar zij dat gevoel van 

onvoorwaardelijke liefde voelde. Dat is vaak een zeer indringend moment dat bij de betreffende 

ouder veel emoties losmaakt. En vervolgens help ik de ouder met dat gevoel van onvoorwaardelijke 

liefde in gedachten naar haar kind te kijken op de leeftijd die het nu heeft. Wat dan gebeurt, vind ik 

nog steeds een wonder. Het kind begint in het beeld van de moeder tegen hun moeder terug te 

praten als: ‘fijn mam, dat je ziet wie ik ben’. Of ‘mam, ik ben er altijd voor je’. De moeder opent zich 
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voor het wezenlijke van het kind en het kind voelt zich eindelijk erkend in wie het is. Dat geeft zoveel 

ontroering en blijdschap bij beiden.  

Het leuke is dat een kind dit oppikt, zelfs als je het niet letterlijk tegen een kind uitspreekt. Ik wil twee 

voorbeelden geven. Eén daarvan is een jongetje van zeventien maanden! Zijn moeder was met hem 

bij mij omdat hij slecht kon slapen, veel huilde, volgens de moeder niet gelukkig was en zich amper 

liet knuffelen. Omdat hij zo jong was, werkte ik met hem via de moeder terwijl hij gewoon in mijn 

praktijkruimte aanwezig was. Terwijl we werkten aan het gevoel van onvoorwaardelijke liefde van 

het jongetje voor zichzelf, begon het jongetje gedrag te vertonen dat hij nog nooit vertoond had. Hij 

begon te schateren, sloeg met zijn handjes op zijn moeders benen en knuffelde zijn broertje die ook 

in de ruimte was. Direct na de sessie zaten moeder en zoon innig te knuffelen en straalde het jochie 

van geluk. Kort na de sessie sliep hij door en zat zichtbaar goed in zijn vel.  

Een ander voorbeeld is een meisje van zeven of acht jaar die kwam met beide ouders. Terwijl ik de 

moeder hielp haar eigen verleden te helen en toen zij vervolgens naar haar dochter keek vanuit 

onvoorwaardelijke liefde, begon de dochter in de aangrenzende ruimte te schateren van plezier. 

Toen ik daarna met het meisje werkte, was het makkelijker haar te aarden en liefde voor zichzelf te 

laten voelen, iets wat voor die tijd heel moeilijk was.  

Het simpelste criterium voor een ouder om te weten of hij vanuit onvoorwaardelijke liefde naar een 

kind handelt, is of hij geniet van het kind. Genieten en plezier is een kenmerk van verbinding met het 

Zelf en waar een ouder dat heeft met zichzelf, staat hij open voor de Kern van het kind. Kunt u zich 

voorstellen dat ik sinds ik mijzelf bewust ben (als ouder) en daar naar handel, het heel goed gaat met 

alle drie mijn kinderen en dat wij heel veel plezier hebben. Er zijn verbazend weinig conflicten. En als 

ik een conflict heb met mijn oudste, dan is dit open bespreekbaar. Door mijn liefde (en mijn mans 

liefde), waarvan hij steeds weer voelt dat wij daar oprecht en integer in zijn, smelt zijn boosheid en 

kunnen we afspreken wat een ieder doet om het conflict op te lossen.  

        Joanne van Wijgerden 

 

 

Bijlage III 

Verbod op gebruik van geweld in de opvoeding 

Op 25 april 2007 is het gewijzigde artikel 247 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in werking 

getreden. Het tweede lid van dit artikel luidt: 

Onder de verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor 

het geestelijke en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind evenals het bevorderen van de 

ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders 

geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe. 

 


