
Hoe vertel ik het de kinderen?
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 Als ouder/grootouder word je met eigen 
gevoelens geconfronteerd.  

 Je vraagt je af of je dit tegen je kinderen moet 
zeggen, en hoe je dat moet doen. 



 Misvattingen
◦ Ik kan dat kind dat niet aandoen

◦ Je moet een kind daar niet mee belasten

◦ Zwijgen is goud; wat niet weet, dit deert

◦ Ze zijn daar te klein voor

◦ Ik wil hen een mooie herinnering geven

◦ We moeten ons sterk houden voor de kinderen



 Het is normaal dat je eerst neiging hebt om niet te 
vertellen

 Onderzoek en ervaring leert dat het beter is om 
over de ziekte te spreken

◦ kinderen voelen vaak dat er iets aan de hand is –
niets vertellen kan het vertrouwen schaden

◦ kinderen hebben het recht te weten wat er aan de 
hand is



 Onderzoek en ervaring leert dat het beter is om 
over de ziekte te spreken

◦ zo krijgen wilde fantasieën, angst en 
schuldgevoelens minder vlug de bovenhand 
(magisch denken)

◦ zo kinderen weerbaar maken tov opmerkingen 
van anderen



 Waar moet je best eens over nadenken?

 Wat?

◦ Begrijpbare taal

◦ Niet teveel informatie tegelijkertijd geven

◦ Niet te ver op de zaken vooruit lopen



◦ Het woord van ziekte van in het begin benoemen

◦ Luister naar hun vragen en probeer eerlijk te 
antwoorden, ook als je het zelf niet weet of er 
geen antwoord is

◦ Hou hen op de hoogte van veranderingen



 Hoe?

* De vijf fasen van een slecht nieuws gesprek

Voorbereiding: Wie? Wat? Waar? Wanneer?
Het nieuws vertellen
Stoom laten afblazen
Vragen beantwoorden op het tempo van de kinderen
Zoeken naar een manier van ermee om te gaan



◦ Emotie tonen zonder paniek om de kinderen  een 
gevoel van veiligheid te bieden.

◦ Als je als ouder gevoel inbrengt, nodigt dit de 
kinderen uit om ook hierover te spreken 
(voorbeeldfunctie)

◦ Als er gevoelens komen van de kinderen, neem 
ze dan niet weg.  

◦ Maak een juiste inschatting van hun 
mogelijkheden



 + rol van geslacht en temperament

 Baby 

nood aan continuïteit

geruststellen



 Peuters (1-3j) 

sfeergevoelig 

voelen aan maar begrijpen het niet

reageren hierop met onzekerheid

begrip ziek-zijn vanuit eigen beleving, maar 
niet veralgemeend



 Kleuters (3-5j)

magisch denken

er is geen schuldige aan de ziekte

spontaan uiten van gevoelens, gedachten

Kunnen terugvallen in hun gedrag

begrip ziek zijn : ChemoKasper



 Lagere schoolkinderen (6-11j)
beter begrip
interesse in medische aspecten en uiterlijke 
veranderingsprocessen
waaromvragen

Begrip ziek-zijn: reeks symptomen die te 
genezen zijn met medicijnen



 Pubers (12-15j)

verstandelijk besef maar opletten inschatting 
rationeel denken

emotioneel dubbel (onafh vs steun)

belang leeftijdsgenoten







Emoties na slecht nieuwsgesprek

 Kinderen reageren soms heel anders dan verwacht

 Maar meest voorkomende eerste reacties zijn 
voorspelbaar: 

verdriet, boosheid, ontkenning, angst en 
opluchting



Wat je nadien kan verwachten

 Eigen stijl van het gezin
 Normale reacties op een veranderde 

thuissituatie
 Omgaan met eigen gevoelens en als ouder 

eigen gevoelens proberen te vertellen



 Er zijn problemen op verschillende vlakken 
die niet voorbij gaan

 Hulp zoeken
◦ Voor jezelf

◦ Voor het kind: samen bespreken

◦ Omwille van veranderde situatie en niet de persoon



 Luister naar hun vragen

 Geef altijd eerlijke informatie

 Geef ruimte aan gevoelens en reacties

 Laat herinneringen na

 Betrek tijdig de omgeving



 Geef afscheid een kans

 Zorg voor stabiliteit

 Koester de dierbare herinneringen

 Erken de rouw van het kind

 Verdeel de draaglast



 Dat de dierbare ziek is

 Wat de naam van de ziekte is

 Wat de gevolgen (kunnen) zijn

 Dat de ziekte niet besmettelijk is

 Dat het kind geen schuld heeft aan de ziekte

 Hoe verder voor het kind zal gezorgd worden
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