
Door je kind betrapt bij vrijen 

Ouders maken soms mee dat hun kind hen betrapt bij het vrijen. Jonge kinderen meestal, 
jongeren letten zelf op. Het idee dat je eigen ouders ‘het’ doen is voor pubers meestal 
afschrikwekkend. Voor ouders én kind een onhandige situatie. Freud zei dat dit het diepste 
trauma was dat een kind kon meemaken. Zo negatief staan we er niet meer tegenover. Maar 
het is wel belangrijk dat je als ouders probeert te voorkomen dat een kind het meemaakt. 
Waarom? Als kind weet je niet hoe je dat moet plaatsen, wat gebeurt daar? Het klinkt vaak 
vreemd en ziet er vechtend uit. Omdat ze het niet begrijpen vinden ze het vaak vies. Of het 
blijvende schade toebrengt aan de ontwikkeling van kinderen? Minder als het per ongeluk 
gebeurt. Als het expres gebeurt is het een vorm van seksueel misbruik en is ronduit 
schadelijk. Het beste wat je kunt doen als het onbedoeld toch gebeurt, is om het niet te 
zwaar te maken, anders maakt het kind zich nog meer zorgen. Wat je wilt is dat het kind leert 
dat het privé is, dat het niet bij jonge kinderen hoort en dat het toch positief blijft kijken naar 
seksualiteit. Dit kun je het best bereiken door te laten merken dat je betrapt bent; blozen 
mag! Dat vrijen prettig is als je daaraan toe bent en met iemand die je wilt, dat het anders 
juist weer naar voelt.  Dat het zelfs vies kan lijken als je kind bent, omdat je niet de 
gevoelens van liefde en sexy hebt. Dat kussen op de mond eigenlijk ook vies is bij iemand 
die je niet kent. En natuurlijk dat het je spijt dat het kind je betrapt heeft, maar dat het jouw 
fout is, dat je beter had moeten opletten.  

Het is niet makkelijk te herkennen of kinderen er last van hebben. Vaak gooien ze in de tijd 
daarna een balletje over seks op. Een kans om voorlichting te geven. Maak duidelijk dat seks 
bij gevoelens hoort en bij stoffen in je lichaam, hormonen. Dat seks heel prettig kan zijn als je 
die gevoelens hebt en vervelend als je die niet hebt. Dat het daarom ook heel vervelend is 
als iemand aan je zit terwijl je dat niet wil. 

Voorkomen? Gewoon je bewust zijn dát het kan gebeuren, dan let je vanzelf op. 
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