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Zou Coronatijd niet veel soepeler zijn gelopen als we niet van ons nationale ‘ikje’, onze 
grenzen, waren afgestapt, maar de noodzaak zouden voelen de kennis over ons ‘ikje’, ons 
land en onze kennis over gezondheid, mondiaal zouden delen? Is een Chinees met Corona 
anders dan een Indiër of een Nederlander? Dan zouden we niet steeds achter de feiten aan 
te hoeven lopen als we het kalf elders hebben zien verdrinken. De Tweede Wereldoorlog 
leidde tot het oprichten van de Verenigde Naties; de Coronatijd helpt hopelijk tot het 
oprichten van de Verenigde Zorg. Ik schrijf dit eind maart 2020 en we hebben de piek in 
Nederland nog niet gehaald… 
 

De Coronacyclus 

 

 

In een vijftal webinars licht Martine Delfos een aantal thema’s toe. Het zijn thema’s waarover zij ook 

leergangen geeft in de Delfos Academy. Dit zijn echter niet alleen introducties daarop. Bij alle 

thema’s wordt aandacht besteed aan de context van de Coronatijd waarin we begin 2020 leven. 

Om voor te bereiden is een reader gemaakt, waarin artikelen zijn opgenomen. Aardig wat artikelen 

zijn klassiekers, maar er is ook veel recent materiaal. 

De webinars vinden plaats op vijf maandagochtenden van 10.00 tot 12.00. 

 
De data zijn de maandagochtenden van 10-12.00 op: 
 
20 april 2020 - Corona en het gezin 
27 april 2020 - Trauma en corona 
 4 mei   2020 -  Autisme en corona 
11 mei  2020 - Angst en agressie 
18 mei  2020 - Langdurige liefdesrelaties 
 
  



1: Corona en het gezin  
Corona leert ons iets nieuws: blijvend dicht op elkaar leven. Hoe moet dat? En wat doe je met 
oplopende conflicten. Hoe gebruik je het zinvol? 
Leerdoelen:  
Wat dicht op elkaar leven met ons doet. 
Gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van Corona 
Nadelen van Corona het hoofd kunnen bieden 
   

2: Trauma en Corona  
Bij ieder leven komt trauma om de hoek kijken. Wat zijn kenmerken, wat zijn gevolgen. Kun je 
trauma aan de Corona-tijd oplopen?  
Leerdoelen:  
Inzicht in kenmerken van trauma 
Inzicht in betekenis van trauma 
Inzicht in schuldgevoelens en angst voor herhaling 
   

3: Autisme en Corona  
Is het anders als je de Corona-tijd meemaakt wanneer je autisme hebt? Waarom niet?  Wat kan er 
wel spelen?  
Leerdoelen:  
Inzicht in wat autisme is. 
Inzicht in mogelijke reacties op Corona-tijd 
Inzicht in het vluchtgedrag 
  

4: Angst en agressie  
Oog in oog met gevaar reageert de ene mens met angst, de andere met agressie. Hoezo? 
Leerdoelen:  
Inzicht in Angst en agressie 
Inzicht in seksverschillen 
  

5: Langdurige liefdesrelaties  
Hoe maak je je liefde duurzaam? Helpt Coronatijd hierbij? Of juist niet? 
Leerdoelen:  
Inzicht in uniciteit en overeenkomst van partners 
Inzicht in sleutels om relaties te laten werken 
  
Literatuur: readers met artikelen 
 
Welkom op de Webinar! 
Martine Delfos 

Dr. Martine F Delfos www.mdelfos 



IC diepe slaap en dan… 
 
 
Mensen die aan de beademing hebben gelegen in de IC zijn vaak erg angstig, zijn in de war en hebben 
vaak horror- en nachtmerrie-achtige gedachten. Het is vaak moeilijk om tot ze door te dringen, maar 
dat heeft een reden die te maken heeft met de aard van de slaapperiode. Hoe langer, des te 
angstiger. Maar het begrijpen, betekent dat er ook iets aan te doen is! 
 
Om mensen te kunnen beademen brengen we ze in diepe slaap. Dan hebben ze minder last van de 
buis in hun lichaam en de stoot zuurstof. Als ze uit die slaap gehaald worden, is er vaak onrust, angst 
en in de war zijn. Ze kunnen er cognitieve schade aan oplopen. 
Wat betekent dit en waarom gebeurt dat? Kan dit behandeld worden? Ja, daarvoor moeten we de 
slaap en zijn functies begrijpen. 

Slaap kent vijf fasen en twee grote taken: de diepe slaap om fysiek uit te rusten en de REM-
slaap, ook wel droomslaap genoemd om de hersenen psychisch te herstellen. Beide zijn noodzakelijk. 
De REM-slaap wordt zo genoemd omdat tijdens deze fase vaak snelle oogbewegingen worden 
gemaakt achter de gesloten ogen. De andere vier fasen heten NREM, waarvan de diepe slaap de 
meest wezenlijke is. Al die fasen hebben verschillende hersengolven, de diepe slaap langzame, de 
REM-slaap snelle golven, bèta-golven die verschillen niet zoveel van de golven van het waken, de 
alfa-golven. Door het kleine verschil tussen hersengolven van REM en waken, kan men wel eens het 
onderscheid tussen slapen en waken door elkaar halen. 

Als je te kort slaapt of een nacht wakker blijft dan mis je REM-slaap en die moet ingehaald 
worden. Op de IC wordt mensen vaak meerdere dagen in diepe slaap gehouden. Dit betekent dat de 
REM-slaap langere tijd onderdrukt wordt.  
 Als je droomslaap overslaat (een nacht wakker gebleven bijvoorbeeld of dagenlang in diepe 
slaap) wordt de droomslaap ingehaald, 100 tot 200 minuten, ook als je je niet herinnert gedroomd te 
hebben. 
 
Wanneer mensen uit de IC komen hebben ze zogenaamd een ‘delirium’, ze zijn heel angstig, heel 
onrustig, in de war. Dat is het grootste deel van de tijd gewoon de droomslaap die ingehaald wordt 
en door de vreemde omstandigheden, nachtmerries worden en een waaktoestand lijken. Vlagen van 
gedachten die er tijdens de diepe slaap waren, worden omgezet in angstendromen tot en met 
complottheorieën. Dit is de periode waarmee de verwerking, het opruimen van de hersenen 
plaatsvindt.  

Het is niet altijd helder dat iemand aan het dromen is. Zo bestaat er het ‘met open ogen 
slapen’ of het ‘slaapwandelen’, waarin mensen actief gedrag kunnen vertonen, terwijl ze slapen. Bij 
‘opruimen van de hersenen’ van de hersenen (na de beademing, maar ook na electroshock-therapie) 
en bij het rijpen van hersenen tijden het opgroeien is de droomslaap van groot belang. Er kan ‘pavor 
nocturnus’ –  nachtelijke paniek ontstaan. Dat zijn vrij korte ‘aanvallen van angst en paniek’, van een 
paar minuten tot een half uur, waarbij men niet tot die mens kan doordringen en dezelfde persoon 
er later ook geen herinnering aan heeft. Het is geen echt paniekaanval, geen angst, maar de 
droomslaap die zich in het waken duwt. Het is dus inhalen van slaap, wakend slapen.  

Op de IC nadat mensen van de beademing afgehaald zijn en ontwaken, begint de drang tot 
dromen. De REM-slaap bezemt de hersenen als het ware schoon. De goede verbindingen worden 
versterkt, de slechte gewist. Buitengewoon belangrijk om de hersenen in orde te houden. 
Het ontwaken gaat dus niet zomaar gepaard met ‘onrustig zijn’, ‘in de war’ zijn of ‘angst’, maar het 
zullen vooral dromen zijn die zich in het waken duwen. Er zijn heldere momenten, maar ook 
momenten van warrig zijn. Helder is waarschijnlijk wakker, warrig is waarschijnlijk dromen. 

Cognitieve achterstand is dus vooral gebrek aan droomslaap hebben (gehad). Daarna is er is 
veel droomslaap met veel onrust en dat is in feite gunstig in plaats van ongunstig. 
Vaak willen mensen dan niet meer slapen omdat ze dan zo onrustig zijn, wanneer de REM-slaap 
wordt ingehaald. Ze zijn bang te gaan slapen, wat natuurlijk ook niet bevorderlijk is. 



 
Wat kun je hier bij de IC en daarna aan doen? 
1: Herhaalde uitleg geven tijdens de diepe-slaap periode, wat er aan de hand is. Blijven praten tegen 
de patiënt tijdens de verpleegcontacten. Het dringt de hersenen binnen. Zoals ook ontdekt is dat bij 
een coma de buitenwereld wél door kan dringen. 
2: zo langzaam mogelijk het opbouwen naar wakker. Dat geeft onrust. Bedenken dat het niet erg is. 
We vinden onrust onaangenaam, maar de hersenen hebben REM-slaap nodig. 
3: Zorg dat een dierbare een filmpje maakt waarin hij/zij de patiënt welkom heet na het lange 
gevecht en zegt dat het goed is, dat er beterschap groeit, en dat het met hen goed gaat. Dat zo’n 
man of vrouw de rustige vertrouwde stem van zijn dierbaren hoort. In Coronatijd: dat de verpleging 
dit filmpje steeds afdraait tijdens de onrust en diepere slaap (gemakkelijk een loop van te maken 
technisch gezien). Dit dringt de droomslaap in en maakt rustig. 
4: Zorg dat er iets is, een muziekje wat de patiënt zo mooi vindt, een rustig muziekje, dat weet zijn of 
haar familie wel, en zet dat aan (in een loop) bij het inslapen daarna weer. Dat doet de angst voor 
inslapen afnemen. 
4: In Coronatijd: Desnoods familie in plastic gehuld aaien om rust te geven. Naast iemand zitten, 
rustig praten, herhaald gerust stellen, over hoofd en hand strelen en gerust stellend praten, gaat de 
remslaap in positieve zin in. Menselijk contact is daadwerkelijk genezend voor de mens; het 
stimuleert de productie van de eigen pijnstillende en kalmerende hormonen, zoals oxytocine en 
endorfines. Dan is er al snel geen medicatie nodig. Hoe meer REM-slaap, des te meer herstel van de 
hersenen. 
 
Dr. M.F. Delfos 
biopsycholoog 
www.mdelfos.nl 



1 
 

Weer naar school 

 

Bij kinderen en jongeren de 1,5 meter regel hanteren, kan nauwelijks  gehandhaafd worden. Even 

gewoon realistisch zijn. Je kunt het niet realiseren, en kinderen zien dat volwassenen het niet kunnen. 

Ze hebben al weken ervaring dat volwassenen hen niet de baas zijn. Als je het toch probeert te 

handhaven en het mislukt (en het is gedoemd om te mislukken), dan nemen ze je niet meer serieus, 

dat moet je voorkomen. Ga doen wat wel kan. 

 

Intro 

In de ziekenhuizen worden op de non-Corona-afdelingen geen beschermmaatregelen getroffen. 

Waarom? 1: er is niet genoeg beschermmateriaal 2: óp de mondkapjes kan ook het virus zitten. 

Ziekenhuizen moeten concessies doen naar veiligheid van hun medewerkers en patiënten.  

Coronatijd is een continue stroom van concessies doen. Dat vindt niet iedereen gemakkelijk. 

Stel je voor: Je hebt zwangerschapsverlof gehad en tijdens Corona is je zwangerschapsverlof 

afgelopen. Tot die tijd heb je je zeer consciëntieus aan de regels gehouden. Uit zorg voor je gezin, uit 

zorg voor de kans op besmetting en uit solidariteit. Als arts, neurochirurg al helemaal. En dan moet je 

onbeschermd gaan werken. Hoe moet je dat doen in je hoofd? En wat gebeurt er al de eerste dag? 

Een collega is overstuur en huilt en de neurochirurg slaat zonder na te denken de armen om haar 

heen.  

Dit is een kleinigheid vergeleken bij wat kinderen en jongeren gaan meemaken als ze weer naar 

school gaan.  

 

Wat betekent school voor kinderen? 

Sinds jaar en dag probeer ik scholen uit te leggen dat kinderen NIET naar school gaan voor het 

onderwijs, maar om met kinderen te kunnen spelen en jongeren om contact met elkaar te hebben. 

Sinds het mobieltje in handen van de kinderen is gevallen, is de school nog de enige vindplaats voor 

kinderen. Daar zijn ze, in grote getale: de andere kinderen! Het speelkwartier is al erg 

teruggedrongen, maar is een van de weinige plekken waar je gewoon met elkaar buiten kan spelen 

en rondhangen. 

Volwassenen vinden schoolwerk belangrijk, kinderen niet. Het is voor later, kinderen en jongeren 

leven nu. 

 

Meest extreem: hikikomori  

Door Corona kunnen de gameverslaafde en angstige kinderen nog verder in hun games verdwijnen. 

Hoeveel zijn er die de puberleeftijd hebben en niet van hun kamer afkomen, niet van hun scherm 

afkomen, niet naar het toilet gaan en als ouders ze geen eten geven: niet meer eten. Zijn we 

vergeten wat er in Japan gebeurde in de jaren negentig: hikikomori. Heel veel jongeren kwamen hun 

kamer niet meer af, gekluisterd aan hun computer om te gamen. Mensen die zichzelf niet meer 

verzorgden. En nu heeft Corona ze op hun scherm geplakt. Bij hoeveel gaat het mis, bij hoeveel gaat 

dat ernstige gevolgen hebben, bij hoeveel vrij ernstige gevolgen en bij hoeveel een gunstig gevolg? 

 

De noodzaak voor van lichamelijk contact 

Kinderen willen met andere kinderen spelen. Jongeren willen met andere jongeren rondhangen. 

Dicht bij elkaar aan elkaar zitten, aan elkaar plukkend, vlakbij samen op een mobieltje turen: Kijk! 

Jongens, meer dan meisjes, willen stoeien om hun energie kwijt te raken, om te kijken wie het sterkst 

is; ze willen en hebben het intuïtief nodig te weten wie de baas is. Weten waar je aan toe bent door 

je te meten met andere jongens. Ze willen hutten bouwen; ze willen met elkaar spelen. Jongeren 

willen dichtbij fluisteren om te vragen: Zag je dat ze naar me keek? Denk je dat ze me leuk vindt? En 

talloze dingen die kinderen in het werkelijk leven nodig hebben. Mensen hebben de neiging om min 
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of meer dezelfde leeftijd op te zoeken: net als ik…! Baby’s glimlachen naar iedereen, maar als er een 

baby in beeld komt is de glimlach enorm. Ze hebben levensecht contact nodig, écht nodig.  

 

In de loop der tijd heeft onderzoek en ook ervaring ons geleerd dat kinderen sociale vaardigheden 

leren door buiten met elkaar te spelen. In het begin dachten we dat internet dat ook kon, maar dat 

blijkt niet het geval. In ieder geval moet er eerst een basis zijn van sociale vaardigheden leren in het 

werkelijke leven, met de mensen met alle signalen die zichtbaar zijn, te horen, te ruiken en te voelen 

zijn. Zo zijn onze hersenen ingesteld. 

 

De betekenis van school 

Kinderen zijn niet dolblij, zonder afleiding van andere kinderen, lekker aan de computer de hele dag 

schoolwerk gaan doen in Coronatijd. Natuurlijk niet. Scholen waren ook niet allemaal even goed om 

kinderen aan het werk te krijgen. Het draait niet om onderwijs maar samen zijn met andere kinderen 

zijn en spelen. 

Het onderwijs heeft al langere tijd gemerkt dat jongens minder goed zijn in het gemotiveerd 

en geconcentreerd lang werken. Ze worden ongedurig. Vanaf eind eenentwintigste eeuw in en door 

vrouwen bevolkt onderwijs krijgen jongens diagnoses om pilletjes mogelijk te maken om hun gedrag 

te kunnen controleren. Dat is niet de oplossing, het remt letterlijk de groei, zo werd bewezen, laat 

staan de ontwikkeling. Wat we ook hebben geleerd: bewegen helpt. Maar onderwijs is steeds meer 

onderwijs geworden en steeds minder speelkwartieren. 

 

Weer naar school 

De 1,5 meter gaat niet lukken. Voorzichtig zijn wel. Rekening houden met elkaar wel. Zo goed 

mogelijk wel. Na de quarantaine moeten de kinderen weer leren met elkaar om te gaan.  

Er is veel met ze gebeurd in de quarantainetijd. Er zal aardig wat zorg zijn of je in het werkelijke leven 

echt wel weer bevriend bent, ook weer gepest wordt en zoveel vragen die kinderen zullen hebben. 

Zo was het altijd en zo is het nog: kinderen zijn nog niet ‘af’; ze leren nog volop. De 

Coronatijd is een grote leerschool voor kinderen en jongeren.  

Kinderen en jongeren hebben in Coronatijd geleerd dat ouders heel veel loslaten. Ze hebben 

geleerd dat leerkrachten heel veel loslaten. Tot en met het bindend studieadvies (bsa), want ook bij 

jongvolwassenen is discipline nog iets dat je volop moet leren. 

Kinderen en jongeren hebben meer macht gekregen in Coronatijd. Ze moeten weer leren het 

samen met elkaar goed te doen in een groep. Als je dan niet jezelf mag zijn, contact mag maken, is 

dat een hels karwei. Ik denk ook niet dat ze zich eraan gaan houden. 

 

Waarom naar school? 

Waarom beginnen we met kinderen naar school te laten gaan? 1: kans op onderlinge, gevaarlijke 

besmetting kleiner dan bij ouderen, maar vooral 2: ze zijn moeilijk te handhaven thuis. 

 

Hoe dan? 

Eerst op zijn minste één week alleen maar met elkaar leren omgaan en spelen en praten. De periode 

erna veel speelkwartieren (kinderen) en pauzes tussen lessen (jongeren). Het is voor kinderen en 

jongeren helder dat het weer geleerd moet worden. Het is een grote kans voor scholen om kinderen 

de kans te geven hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. En dan is 5 dagen niet veel. 

 En het is een kans de sfeer op school aan te pakken en de angsten het hoofd te bieden, en de 

hiërarchie te herstellen waar nodig. 

  

Martine Delfos 

www.mdelfos.nl 

21 april 2020 
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De gezinslijn 
 

Dit artikel is bedoeld voor Kindertelefoon en Luisterlijn om een bodem van uitleg te hebben hoe om 

te gaan met ouders en kinderen die bellen omdat ze in een groot conflict zitten of herhaaldelijk 

conflicten hebben. En om een bodem te hebben voor een media campagne daarover: Stoom 

afblazen. 

 

Luisterlijn en ondergrond voor kindertelefoon 

Inleiding 

Kinderen en ouders hebben het niet altijd gemakkelijk. In Coronatijd moeten ouders en kinderen 

langdurig met elkaar blijven omgaan. De uitlaatklep van werk, school buitenspelen, een uitje is 

uiterst beperkt en zelfs in belangrijke mater afwezig. Het werk wat binnenshuis gedaan kan worden 

moet binnenshuis. 

Het gezin moet het echt met elkaar gaan doen. Een nieuwe situatie die nog nooit is voorgekomen. 

Dat is niet altijd gemakkelijk zo dicht op elkaar. 

 

Soms ontstaan er forse conflicten. Die zijn meestal binnen het gezin op te lossen. Gelukkig. 

Een erge ruzie is ontzettend vervelend. Hij wordt altijd een erge ruzie als het maar niet lukt om je 

verhaal te vertellen, wat er nou precies aan de hand is. 

Maar soms gaat het zo ver en gebeurt het zo vaak dat het fijn is als iemand meehelpt. Niet meteen 

hulpverlening, jeugdzorg of Veilig Thuis, maar gewoon iemand die naar je luistert. Dat je je verhaal 

helemaal kunt vertellen. Stoom af kan blazen. Weer een beetje rustiger wordt en weer kan 

nadenken. Want als je boos bent, dan kun je niet goed nadenken. Het lijkt alsof je gelijk hebt en later 

begrijp je niet dat het zo erg werd. 

Als ouders en als kind hebben allen wel eens de behoefte om stoom af te blazen. Los van elkaar. 

De luisterlijn voor ouders en de kindertelefoon voor kinderen gaan dat doen. Luisteren naar je 

verhaal over de ruzie. Totdat je het weer een beetje scherp ziet. 

 

Wat gebeurt er bij een felle ruzie? 

Bij een felle ruzie schreeuwen mensen tegen elkaar. Dat is omdat ze hun verhaal niet verteld krijgen 

en niet kunnen wachten om hun verhaal te vertellen. Dat lukt niet als een ander ertegenin gaat en 

schreeuwt. Die ander moet daar weer overheen schreeuwen, want ook die moet zijn verhaal kwijt. 

Plotseling kunnen ze helemaal niet meer wachten te zeggen wat ze vinden. Ze luisteren nauwelijks 

met elkaar. 

Zo overschreeuwen twee mensen elkaar en als je pech hebt gaan anderen er zich ook nog tegenaan 

bemoeien en schreeuwen er nog meer. 

 

De argumenten en lelijke dingen vliegen over en weer. De frustratie je verhaal niet over te krijgen 

zorgt ervoor dat je dat je je gefrustreerd voelt en lelijke dingen gaat zeggen tegen de ander en zo 

bouwt het samen op. 

 

Maar wat gebeurt er eigenlijk als je dat niet doet? Als één van de twee niet gaat schreeuwen. Als de 

ander ‘rustig’ met een beetje knikkende knieën blijft staan? 

Dan wordt de boze nog bozer en gooit er een belediging uit: ‘Je hoeft niet met die stomme kop naar 

me te kijken!’  

En wat als die ander nog steeds rustig blijft en zwijgt? 



 

           2 
 

Dan gaat de boze, stijf van de kwaadheidshormonen zeggen: ‘En ik weet wel dat ik ook dingen 

verkeerd doe…’ 

Dat gaat zo door totdat het eindigt in stilte en/of verdriet. 

Degene die stil is geweest, die niet mee heeft gedaan met de boosheid, heeft gewacht, krijgt 

plotseling alle antwoorden op de vraag die hij of zij  zou willen stelen: ‘Wat is er aan de hand? 

Het conflict is over en de situatie is duidelijker geworden. Samen praten is mogelijk. 

 

Dit alles steunt dus op het kunnen vertellen wat jij vindt, kwijtraken waar je mee zit. 

 

Als je dus op dat moment met iemand kan praten waar je je verhaal echt aan kwijt kan, dan is dát de 

belangrijkste bijdrage.  

Als die ander waar je mee in conflict bent, ook zijn of haar verhaal kwijt kan, dan gebeurt daar 

hetzelfde. 

Dan kunnen ze weer samen verder. 

 

Wat zit daaronder? 

Agressie is niets anders dan kritiek op jezelf waar de ander de aanleiding voor is. Dat felle, dat 

hormonale, is iets wat je aan  jezelf ergert. Dat is altijd de angel. 

Als iemand vriendelijk en respectvol luistert gaat die angel eruit en kan de persoon in kwestie weer 

denken, en dan komt er echt meer zinvols los. 

 

Alcohol is een uitzondering. Alcohol is een wiel dat de weg af moet rollen. Het heeft geen zin in 

gesprek te gaan met iemand die dronken is, het vuur laait op. Omdat je dan altijd dingen zegt die de 

andere als nog meer kritiek ervaart op zichzelf dan hij of zij al heeft. 

In feite zouden twee boze mensen, ouder en kind, allebei even een praatpaal moeten hebben. Niet 

iemand die hun advies geeft, niet iemand die het beter weet, maar iemand die respectvol en met 

warmte luistert. Iemand die zelf ook wel weet dat die bozerik machteloos is en liever niet boos zou 

zijn, maar het even niet kán. 

 

We denken vaak dat er iemand moet winnen. Dat er één van de twee gelijk heeft, daarom kunnen 

mensen soms zo tekeer gaan. Als er een wint dan wil dat heus niet zeggen dat de ander ongelijk 

heeft. Dat wil alleen maar zeggen dat er iemand het gevecht heeft gewonnen. Het is niet de 

waarheid die dan gewonnen heeft. Dus het probleem gaat gewoon in stilte door en later komt het er 

vanzelf wéér uit in een ruzie. 

 

Uitpraten is noodzakelijk 

 

Kindertelefoon 

 

Soms wordt je gek van al die dingen die je moet doen. En waarom eigenlijk? Jij kan het toch ook niet 

helpen dat je hoofd vol zit en niet kán luisteren. 

 

Maar je wil het wel eens helemaal vertellen, of horen of iemand anders het ook zo ziet. En die je kan 

helpen als je de woorden niet kan vinden. 

 

Dat je weer rustig wordt en niet zo boos en verdrietig. 
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En dat je ouders ook eens gewoon praten tegen een ander, in plaats van tegen jou te keer gaan. 

 

Daar is de gezinslijn van de kindertelefoon voor. Dat is geen aparte lij, je belt gewoon de 

kindertelefoon en zegt gewoon wat je wil. Dat willen ze echt luisteren naar jou. 

 

Daar kunnen ze je een beetje helpen, maar dat hoeft niet als je dat niet wil, gewoon vertellen wat je 

dwars zit over ruzies. 

 

Stripverhaaltje 
 
Twee poppetjes schreeuwend naar elkaar: een volwassene en een kind. Bij beide staan de haren 
rechtop en ze schreeuwen. 
 
Bij het ene poppetje gaat een ballontje open uit zijn hoofd met daarin: Kindertelefoon 
 
Bij het andere poppetje gaat een ballontje open uit zijn hoofd met daarin: Luisterlijn 
 
Beide poppetjes staan een eindje van elkaar met de rug naar elkaar toe te bellen. 
 
Beide poppetjes zijn klaar met bellen en staan even naar de telefoon te kijken 
 
Beide poppetjes draaien zich naar elkaar toe met een rustig gezicht. 
 
 

Model interactie gezinslijn 

De gezinslijn zou ingebed moeten worden in beide andere lijnen. Wel verwezen naar Luisterlijn en 

Kindertelefoon, met de gezinslijn als een overal aanwezige extra lijn. 

 

Ouder  kind 

 

        Luisterlijn  Kindertelefoon 

 

 

         Ouder en Kind 

 

 

Tips 

Dit zijn basale communicatieregels. Iedereen wil vertellen, zeker als ze bellen is dat er al. Ze moeten 

zich alleen veilig voelen, ze vragen zich af: Ga jij ze afwijzen als je hoort wat ze zeggen? Wat ga je 

doen? 

 

Zorg dat degene die luistert een fijn gevoel krijgt zijn verhaal aan je te vertellen. 

Dat kan door welkom te heten, dat komt door helpende zinnen te zeggen als: je klinkt boos, vertel 

het maar, dan is het eruit; fijn dat je belt; knap dat je belt; wat kun je goed uitleggen wat er is; het is 

niet altijd gemakkelijk om woorden te vinden he? 

Alle zinnen die je meent en echt zijn helpen. 

 

Zorg dat je duidelijk maakt dat je het nog niet begrijpt, maar héél graag wil begrijpen. 
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Geef stimulans en bevestig het zelfbeeld van de spreker. Noem iets wat jij persoonlijk fijn vindt dat 

de spreker zegt, vertelt of hoe de spreker overkomt. 

 

Zorg dat je verderop in het gesprek op zoiets terugkomt door zinne als: dat vind ik echt iets voor jou, 

zo mooi dat je dat zegt; echt jij dat je er dan ook aan denkt hoe het voor je…is. 

 

Zorg dat je de spreker (ouder of kind) verbindt met de belangrijke mensen om je heen door zinnen 

als: je bent erg boos he, dat wil je helemaal niet natuurlijk; wat goed dat je belt, je wilt het kwijt, dat 

zou je moeder/vader/ kind ook moeten doen, dan is die het ook kwijt; je moeder wil vast ook dat het 

ophoudt; je moeder weet vast wel dat jij het ook wel anders wilt, maar ze is er misschien wel moe 

van dat het haar niet lukt om het voor elkaar te krijgen. 

 

Onthoud je van advies en van beter weten. Degene die spreekt weet het beter over zichzelf dan jij, 

maar kan daar nu niet bij in zijn spanning. Luister dus vooral, stel vragen die voor de spreker 

interessant zijn en helpend, niet per se voor jou. 

 

Een goed gesprek betekent dat iemand veel heeft kunnen parten, stimuleer dus en steun het 

gesprek. 

 

Als je verder in het gesprek bent, veel verder en er al wat rust is, geef dan aan dat het fijn is dat de 

spreker zo goed kan spreken, dat het helpt en dat het voor de vader/moeder/kind ook wel goed zou 

zijn om te praten, dat daar een andere telefoon voor is: luisterlijn/kindertelefoon. 

 

Basale communicatie regels 

Wat is nodig om écht contact te maken? 

Concentratie op de ander (ga niet iets anders zitten doen of denken) 

Een vriendelijk gevoel 

De houding van respect en bescheidenheid: niet begrijpen (De ander begrijpt zichzelf beter 

dan jij, maar kan daar door zijn of haar onrust niet bij 

Luister met aandacht naar het kind of de jongere of volwassene 

Geef oprechte aandacht (zeg liever niets of ‘ik weet niet wat ik moet zeggen nu) dan iets 

onoprechts, neps, gemaakt. Kinderen, jongeren en volwassenen voelen dat en geven 

die feedback vaak niet. 

Onthoud: Aandacht verbindt mensen 

 

Goede communicatie met kinderen, jongeren, mensen begint bij de houding,  

de attitude die men aanneemt. 

De attitude moet er een zijn van 

respect en bescheidenheid. 

Men moet ervan overtuigd zijn dat mensen iets te vertellen hebben en dat ze het willen vertellen. 

 

The most powerful weapon in empowering the child is adult modesty 

Het krachtigste wapen in het weerbaar maken van het kind is de bescheidenheid van de volwassene. 

 

 

Martine F. Delfos    www.mdelfos.nl    April 2020 
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