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Waarom deze oudergroep?

 Ouders van kinderen die trauma meemaken hebben vaak veel vragen

 Ouder zijn van kinderen die trauma meemaken kan veel stress meebrengen

 Ouders zijn soms wijzer dan hulpverleners en kunnen leren van elkaar

 Informatie geven over de effecten van traumatische stress kan helpen om het 
effect van het trauma beter te begrijpen

Immers….het verband tussen de emoties en het gedrag van kinderen

én de traumatische stress 

is vaak niet duidelijk voor ouders, kinderen en hun omgeving



Wat is trauma? 

 Filmpje ‘Wat is trauma?’

Animatie Stress window of tolerance (Augeo Foundation en Stichting

Kinderpostzegels Nederland) – YouTube

OF 

Als kinderen uit hun dak gaan – YouTube (ivm 3 breinen)

https://www.youtube.com/watch?v=U8gLstY6dYc
https://www.youtube.com/watch?v=sZuyhdNw2ZM






 Informatie over het effect van trauma op de ontwikkeling en het gedrag 

van kinderen

> Normale stress

>Traumatische stress

> Chronisch traumatische stress

 Voorbeelden:

 Ik heb honger en ik ontplof…

 De juf zegt dat ik het heb fout gedaan en ik word heel boos…



 Normale stress is … gezond!

 Zorgt ervoor dat we onze behoeftes en emoties kunnen uiten

 Zorgt ervoor dat we beroep doen op anderen en anderen vertrouwen

 Bv ik heb honger: ik vraag een iets om te eten

 Bv het lukt me niet: ik vraag hulp

 Bv ik ben boos omdat een vriend niet met me speelt: ik vraag het volgende keer 

nog eens…

 De stress blijft in het raam



 Traumatische stress

 Activeert ons alarmsysteem in het brein

 Helpt op het moment van het trauma om te overleven

 Fight/flight/freeze

 Alarmsysteem schakelt uit na het trauma

 Het brein kan weer praten-denken-troost zoeken

 Bv. …

 De stress schiet uit het raam



 Chronisch traumatische stress zoals bij 

 Intrafamiliaal getuige en slachtoffer zijn van (emotioneel) geweld

> Zorgt voor langdurige activatie van het alarmsysteem

> Zorgt voor een aanhoudend hoog stress niveau

 Een te gevoelig alarmsysteem blijft in werking

 Oók wanneer de trauma’s voorbij zijn!

 De stress schiet vaak uit het (klein) raam





Pauze



 Link filmpje toevoegen!

 Boekje ‘Ooit was ik eens heel erg bang’ 

 Chandra Gosh Ippen

 Tot en met p26



 Welke reacties van diertjes herken je voor jezelf en/of voor je kinderen?







Gevolgen voor en effecten op kinderen

 Het alarmsysteem blijft te actief

 Een kleine trigger kan alarm doen slaan

 Triggers zijn

 allerhande fysieke en emotionele behoeftes

 Honger, pijn, kou, onwel voelen, nood aan troost, nood aan bevestiging, nood aan gezien 

worden…

 Opvoedkundige grenzen en verwachtingen ‘je moet…’ ‘je mag niet…’

 Het alarmsysteem komt moeilijker tot rust



Gevolgen voor ouderschap

Ouder zijn van een kind met een over- of ondergevoelig alarmsysteem is…

 Moeilijk, uitputtend, stresserend

 Kan aanleiding geven tot schuldgevoel, schaamte, …

 Leidt vaak tot onbegrip…

 Immers

 Kinderen in stress

 Geven ouders in stress

 Wat nu?!



Pauze



 Link filmpje toevoegen!

 Boekje ‘Eens was ik heel erg bang’ 

 Van Chandra Gosh Ippen

 Vanaf p26



 Hoe doe je dat…?

 Uitwisseling en Voorbeelden

 Wat naar de kinderen? Kindergroep?



Hoe kunnen we kinderen helpen?

 Hoe kunnen we kinderen helpen om het alarmsysteem in hun brein te 

kalmeren?

➢ Door ons brein niet mee in alarm te laten gaan

➢ Zorg voor een opgeladen batterij, zoek steun en hulp

➢ Door te zoeken naar wat kinderen (terug) een veilig gevoel geeft na kortsluiting

➢ Door te werken aan een vertrouwensband

➢ Door te werken aan communicatie

➢ Door voorspelbaar te zijn, zeggen wat je doet en doen wat je zegt









Afronding

 Tips en tops

 Dank voor jullie aandacht!

 Meer weten?



links

 3 daagse opleiding voor hulpverleners: Crosslink:

https://pangg0-18.be/complex-trauma/ 

- jaaropleiding Rapunzeldoor Dr. Inge Vanderstraete 

https://www.rapunzelvzw.be/vorming/opleidingen/complex-trauma.php

- Groepssessie voor ouders na IFG: https://fjc-veiligthuis.be/antwerpen/

- Once I was very very scared: 

https://www.youtube.com/watch?v=MWHOisjm4P4

- Flyer met volgende groepssessies

- Filmpje ‘far from the tree’: terug te vinden op Disney channel.

https://www.rapunzelvzw.be/vorming/opleidingen/complex-trauma.php
https://fjc-veiligthuis.be/antwerpen/
https://www.youtube.com/watch?v=MWHOisjm4P4


Verder lezen

 Website Augeo

 Boekje EHBO – Lindhauer

 bij Chandra Ghosh-Ippen: ABC: accept, breathe, connect

 Van kwetsuur naar litteken – N. Vliegen

 Hersenen en emoties in beeld - W. Brands- Zandvliet


