
OP EEN
CREATIEVE
MANIER MET
ANGST OMGAAN

WERKBOEK
hoe je met de

angst van je

kind op een

constructieve

manier kunt

omgaan

1 0  T I P S



door  Vanessa  Lauwers

            at is angst? 
 
Angst is soms lastig maar ook
nuttig.
 
Angst waarschuwt je voor gevaar:
uit de buurt blijven van de
agressieve hond, niet te hoog
klimmen, oppassen met vuur enz. 
 
Kinderen maken elke dag wel
nieuwe dingen voor. Het is dan
ook niet vreemd dat kinderen vaak
iets angstiger zijn dan
volwassenen. Bepaalde
kinderangsten zijn
leeftijdsgebonden. 
 
Het is pas wanneer de angst
ongezonde proporties begint aan
te nemen of te lang duurt dat er
kan gesproken worden van een
mogelijke angststoornis. Is dat het
geval, dan is het belangrijk dat je
hulp inroept om je kind te helpen
zijn angsten te overwinnen.
 

Bepaalde angsten horen bij de normale ontwikkeling van een kind : bang
voor spinnen , bang voor het donker , angstig voor de komende spreekbeurt . . .
Sommige kinderen zijn angstiger dan anderen . Hooggevoelige kinderen
kunnen ook wat angstiger aangelegd zijn . In dit artikel geef ik je een aantal
tips hoe je met de angst van je kind kunt omgaan .

W

"Angst
mag er
zijn maar
het mag
je niet
leiden"

HOE OM TE GAAN MET
EEN BANG KIND

Veel voorkomende angsten bij
peuters en kleuters:
 
- Bij baby's: verlatingsangst
- Scheidingsangst
- Angsten als gevolg van de eigen
fantasie
Bv: op toilet zitten: kan ik er door
vallen? Zit er een monster in de
wc?, insecten, monster, grote
dieren, haren wassen of knippen,
dokters enz.
- Oordeel van anderen. De angst
zit hem in het feit dat het kind
gaat denken dat de ouder hem
bijvoorbeeld minder lief vindt,
angst voor straf of angst voor
andere kinderen.-
 Nachtmerries: over
dingen/wezens die niet echt
bestaan (naar aanleiding van een
boek of film)
- Naarmate een kleuter ouder
wordt, komen er meer reële
angsten naar boven bv. bang voor
brand in huis
 

Angsten bij schoolkinderen
 
- angsten voor reële
gebeurtenissen: bang voor
ongelukken, ziekte of dood bij
zichzelf of bij geliefde personen of
huisdieren.
- Sociale angst. Je kind kan angst
hebben dat andere kinderen hem
niet meer leuk gaan vinden.
- Angst om alleen thuis te zijn
(zonder ouders).
- Kinderen gaan piekeren over
dingen die ze gehoord of gezien
hebben. Het is dus heel belangrijk
dat je goed waakt over de
informatie waar je kind toegang
toe heeft. Zeker in Coronatijden,
gezien bepaalde media de neiging
hebben om angst aan te
wakkeren.
- Faalangst. De angst van het "niet
goed genoeg" zijn.
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10 TIPS
I N  H E T  O M G A A N  M E T  A N G S T

TIP 1
Geef het goede voorbeeld.

Laat zien hoe jij omgaat met

dingen of situaties waar je zelf

bang van bent.

TIP 2
Je kind moet je kunnen

vertrouwen. Als jij zegt dat het

ok en veilig is, dan gelooft het

jou.

TIP 3
Neem de angst serieus, zonder

het te groot te maken. Ontken

het bang gevoel niet. Benoem

dat je ziet dat je kind bang is.

TIP 4
Als je kind echt niet durft,

bedenk dan kleine, haalbare

stappen. Dwing het niet om

over zijn grenzen te gaan.

TIP 5
Geef je kind de ruimte om

elke stap zelf te nemen.

Moedig je kind aan en steun

hem waar nodig, zonder het

over te nemen.

TIP 6
Probeer samen leuke

gedachten te bedenken. Die

kan het kind gebruiken als het

bijvoorbeeld panikeert als het

in bed ligt.

TIP 7
Geef je kind een compliment

en laat voelen hoe trots je

bent. Zorg ervoor dat je een

goed compliment geeft, zodat

je kind er niet onzeker van

wordt maar zich juist sterk

voelt.

TIP 8
Geef je kind een eerlijk beeld

van de spannende situatie.

Praat over de enge dingen die

kunnen gebeuren, maar ook

over de positieve dingen.

TIP 9
Speel spannende of enge

situaties na bv aan de hand

van poppen, of Playmobil

mannetjes.

TIP 10
Maak gebruik van

verbindende communicatie

om je kind gerust te stellen.

Soms hoor ik ouders de angst

van hun kind bagatelliseren of

ze doen de angst van het kind

af als onzin. Gevolg: het kind

zal de volgende keer niet meer

tegen jou zeggen dat het bang

is. Het is niet aan ons om de

angst van een ander te

evalueren en dan voor die

persoon te beslissen 'dat het

nergens voor nodig is om

bang voor te zijn'. Dat werk

averechts.



DOE DE
ANGSTEN VAN JE
KIND NIET AF
ALS ONZIN EN GA
ZE ZEKER NIET
BAGATELLISEREN



Zeker voor jongere kinderen is het niet altijd gemakkelijk om hun
angst(en) in woorden om te zetten. Daarom is het als ouder of
opvoeder belangrijk dat je alternatieven in de vorm van creativiteit
aanbiedt. 
 
Ik merk in mijn praktijk dat zelfs ook tieners het fijn vinden om er
even niet te mogen over praten maar de angst op een andere
manier naar buiten te mogen laten komen door bijvoorbeeld kleien,
schilderen enz. 
 
Ik geef je in dit werkboek een aantal creatieve mogelijkheden.
 
Wees zelf ook creatief of nog beter: laat je kind creatief zijn. Het zal
zijn/haar manier wel vinden om met de angst te leren omgaan. Jij
hoeft het niet op te lossen, dat kunnen ze heus zelf wel. Belangrijk is
dat je de ruimte en tijd creëert om je kind de angst te leren
overwinnen.
 
Vermoed je dat je kind een angststoornis heeft ontwikkeld, dan is
het belangrijk dat je professionele hulp inschakelt die je kind zal
helpen zijn angst te overwinnen.

DE TAAL VAN HET KIND



Een bang kind heeft vooral nood aan veiligheid en gehechtheid.
Denk er aan: iemand in angst, jong of oud, gaat niet meer logisch
nadenken. Het is dus belangrijk om het prikkelniveau naar beneden
te halen tot op een niveau dat het voor het kind terug mogelijk is
om te ademen en te denken.
 
Voor het eerste, ademen, is het altijd goed om mindfulness
oefeningen te doen. Voor het tweede, het denken, is het belangrijk
dat je onder meer gebruik maakt van de 3B's maar ook dat je
onbevoordeeld luistert. Ook al gaat het over een 'fictieve' angst (bv.
veel kinderen hebben schrik van de clown Pennywise), jij luistert en
je voegt er geen opmerkingen aan toe zoals 'ja maar, Pennywise is
niet echt hoor'. Voor je kind is op dat moment Pennywise zo echt als
dat jij het bent. Ok, mogelijks ligt er misschien nog iets anders aan
de oorzaak van de clownangst (vermoed je dit, roep dan hulp in)
maar anders luister je gewoon. Zo voorkom je dat je kind zich niet
langer veilig bij je gaat voelen. Zo zorg je ervoor dat je kind nog
steeds naar jou komt, als het bang heeft.

VEILIGHEID PRIMEERT

Een veilig (t)huis
Zorg ervoor dat je kind zich
veilig thuis voelt. Dat er een
warm nestgevoel is. Dat zijn
kamer veilig aanvoelt.
Vraag hem/haar wat hij/zij
nodig heeft om zich veilig
te voelen.



Stel je voor dat er een boom bestaat die ze Zorgenboom heet. Hij is
zo groot en zo sterk en heeft zoveel takken dat je al je zorgen (en
angsten) er in kwijt kunt.
 
Maak een tekening (of gebruik te boom op de volgende bladzijde,                     
                                                                          schrijf je zorgen erin en 
                                                                          hang ze aan de takken. 
                                                                          Je kunt de Zorgenboom 
                                                                          's avonds gebruiken om 
                                                                           je zorgen aan op te 
                                                                          hangen voordat je gaat 
                                                                          slapen.

KLEINE ZORGJES, GROTE
ZORGJES HANG ZE IN DE
ZORGENBOOM

Geleide meditatie
Op de website van 't
Zonnekind vind je ook een
geleide meditatie voor
kinderen 'De Zorgenboom'.
Ook geschikt voor tieners.
Je kan deze gratis
downloaden.



ZORGENBOOM
TEKENING



ZORGENBOOM 
IN JE HUIS

 
Ga op zoek naar een grote sterke
tak die je Zorgenboom kan zijn. Zet
deze in huis. Iedereen kan er in alle
vertrouwelijkheid een papiertje in
hangen met zijn zorg of angst op.
Een keertje per week of zo, halen
jullie zonder de papiertjes te
openen, deze van de tak af en
gooien deze in de vuilbak of
verbranden ze.



BANGEDOOS

 
Dit zijn oude tissuedozen. Laat je
kind deze doos omtoveren tot een
Bangedoos. Het Bangemonster eet
het liefst van al angsten op.
Je laat je kind zijn angst op een
papiertje schrijven en in de doos
steken. MMMMMM, heerlijk vind
het Bangemonster dat. Dank je
wel!



BANGEBOEKJE VAN ....

 
Gebruik een schriftje zoals op de
foto of laat je kind zelf aan de slag
gaan met papier om een boekje
samen te stellen.
Getekend, geschilderd,
geschreven...het is om het even.
Laat de fantasie de vrije loop.
 
Hier kan het kind in alle veiligheid
zijn angsten kwijt. 



ANGST TEKENEN

 

Teken je angst
Waar ben je zo bang voor? Hoe
voel je je dan?
als het te moeilijk is voor het
kind: Zullen we het in een
doosje stoppen zodat we alleen
het doosje tekenen?

Door de angst te laten tekenen kan
het kind de angst beter aankijken
en er over praten.
 
Neem de tijd voor de volgende
stappen:

1.
2.

3.

 
Probeer samen met het kind ook
een vervolgtekening te maken met
een Happy End. Stimuleer het kind
om zijn fantasie er op los te laten.
Alles is mogelijk in dit voorhaal,
zolang de angsttekening maar een
happy ending krijgt.



 

Wat zijn de bange gedachten?
Welk gevoel geeft hun dat?
Welk gedrag brengt dit met zich mee?

Met tieners kan je bijvoorbeeld ook praten
over het bovenstaande schema.
 

1.
2.
3.

 
De kunst is dus om de gedachten om te buigen naar helpende
gedachten. Dat heeft positieve invloed op het gevoel en
uiteindelijk ook op het gedrag.

4G NETWERK:
GEBEURTENIS, GEDACHTE,
GEVOEL EN GEDRAG



LEUKE BOEKJES



BEGELEIDING VOOR GEZINNEN
NAAR MEER 

VERBINDING, HARMONIE EN GELUK
NOELL MORRISON

VANESSA LAUWERS
0492 20 83 63

tzonnekind.kindercoach@gmail.com

1
op 1 begeleiding
Kind en jongerencoaching. Specialisatie

in trauma bij kinderen en jongeren. Ook

gezinsbegeleiding.

W
orkshops
voor ouders rond verschillende thema's zoals

verbindende communicatie, hoogsensitiviteit

ouderschap....

K
ampen
tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen

vanaf 6 jaar terecht bij 't Zonnekind voor

verbindende en creatieve kampen.
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