
 

 

Als uw kind een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt 
 
 
Welke stressreacties kunnen optreden? 
 
Herbeleven 

• steeds weer aan de gebeurtenis denken 

• naspelen wat er is gebeurd 

• nachtmerries hebben 
 
Vermijden 

• er niet over willen praten 

• plaatsen, dingen of mensen die doen denken aan 
de gebeurtenis vermijden 

• zich terugtrekken/afzonderen 
 
Prikkelbaar zijn 

• moeite hebben met concentreren 

• moeilijk inslapen/doorslapen 

• snel boos zijn 

• snel schrikken (bijvoorbeeld van harde geluiden) 
 
Overige reacties 

• zich schuldig voelen 

• last hebben van buikpijn/hoofdpijn 

• zich jonger gedragen (bijvoorbeeld weer in bed plassen of duimzuigen) 
 

 
 
Wat kunt u doen voor uw kind? 
 
 
Houd gebruikelijke regels en een normaal dagritme vast 
Het is goed om snel weer een normale dagroutine op te pakken. Bied regelmaat en blijf 
gebruikelijke opvoedingsregels hanteren. Dit geeft houvast en een gevoel van veiligheid. 
‘Gewoon’ naar school gaan na een schokkende gebeurtenis wordt door veel kinderen als 
zeer prettig ervaren. Het geeft afleiding en zorgt ervoor dat zij niet in een uitzonderingspositie 
terecht komen. 
 
Geef ruimte om te verwerken 
Zorg dat er voor het kind ruimte is om de gebeurtenis een plek te geven. Bied uw kind de 
mogelijkheid om met u te praten als het daar behoefte aan heeft. Sommige kinderen willen 
liever niet praten, maar vinden het fijn om op een andere manier met de gebeurtenis bezig te 
zijn, bijvoorbeeld in de vorm van spel. 
 
Wees bewust van de invloed die de gebeurtenis op u als ouder kan hebben. Zorg voor uzelf 
door goed te eten, te bewegen en voldoende te ontspannen. Zoek steun bij vrienden en/of 
familie. Ook broertjes en zusjes kunnen zich erg zorgen maken en last hebben van 
stressreacties. Eventuele gedrags- en concentratieproblemen kunnen gerelateerd zijn aan 

Stressreacties in de eerste weken na een schokkende gebeurtenis zijn normaal. 
Als na 4 weken geen afname in stressreacties te merken is, is het verstandig om bij een 

professionele instantie om advies te vragen. 



 

 

de schokkende gebeurtenis en gaan meestal vanzelf weer over, als de normale routine in het 
gezin hersteld is. 
 
Ga het trauma niet uit de weg 
Zorg dat uw kind activiteiten die doen herinneren aan de gebeurtenis niet te veel uit de weg 
gaat. Als ouder kunt u zelf zo geschrokken zijn van de gebeurtenis dat u uw kind extra wil 
beschermen. Bijvoorbeeld als u na een ongeluk uw kind met de auto naar school blijft 
brengen, terwijl het eigenlijk wel weer kan fietsen. Help uw kind om die activiteiten wel weer 
te ondernemen, ook al zijn ze eng of spannend. Bouw dit mogelijk in kleine stapjes op. 
 
Geef uitleg over reacties op een schokkende gebeurtenis. Vertel dat het heel normaal is als 
je jezelf een tijdje niet lekker voelt wanneer je iets ergs hebt meegemaakt. Geef aan dat 
ieder kind zich weer anders voelt en leg uit dat boos of bang zijn oké is. Soms stellen 
kinderen moeilijk te beantwoorden vragen, bijvoorbeeld over geweld of medische zaken. 
Wees eerlijk als u iets niet weet en spreek zo nodig af dat u iets voor uw kind uitzoekt. 
 
Maak ruimte voor positieve ervaringen 
Help uw kind om ook weer positieve dingen mee te maken. Kinderen maken zich soms 
zorgen dat ze geen plezier meer mogen hebben nu er zo iets ernstigs aan de hand is 
(geweest); laat merken dat lachen en spelen mag. Doe af en toe een leuke activiteit met het 
gezin waarbij uw kind zich prettig voelt. 
 
Overleg met de leerkracht 
Bespreek eens in de paar weken met de leerkracht hoe het op school en thuis gaat en welke 
zorgen er mogelijk zijn. Kinderen houden vaak rekening met hun ouders. Ze doen 
bijvoorbeeld hun best om u als ouder niet tot last te zijn of verdriet te doen. Het kan daardoor 
gebeuren dat een kind zich op school anders gedraagt dan thuis. 
 
Zoek zo nodig professionele hulpverlening op 
Wanneer is er meer hulp nodig dan de ondersteuning die u en de directe omgeving zelf 
kunnen bieden? 

• als uw kind na vier weken nog geen afname in stressreacties laat zien (er mogen nog 
wel stressreacties aanwezig zijn, maar er moet een duidelijke afname waarneembaar 
zijn) 

• als uw kind zo veel last heeft van stressklachten dat het niet te doen is om vier weken 
af te wachten; als ‘het niet meer gaat’ voor het kind zelf, voor het gezin of in de klas. 

• Als er risicofactoren zijn en u verwacht dat uw kind er niet op eigen kracht bovenop 
komt. Er is nog relatief weinig onderzoek naar gedaan, maar de volgende factoren 
lijken een kind extra kwetsbaar te maken: 

▪ een kind is al eerder blootgesteld aan trauma 
▪ een kind had al andere problemen (bijvoorbeeld ADHD of leerproblemen) 
▪ er zijn gezinsproblemen op relationeel, financieel of sociaal gebied 

 
Voor gespecialiseerde traumahulpverlening zijn verschillende regionale en landelijke 
mogelijkheden. Vraag aan de leerkracht of intern begeleider welke mogelijkheden 
er zijn. 

 

Twijfelt u of de klachten zo ernstig zijn dat u 
professionele hulp moet zoeken? Of hebt u 

vragen of behoefte aan advies? 
Neem contact op met het 

Landelijk Psychotraumacentrum voor 
Kinderen en Jongeren: 088 75 541 13 

 


