
De wijsheid van kinderen 

In mijn praktijk kloppen regelmatig ouders aan met klachten van of over hun 

kind. Doordat er vaak al een periode van negativiteit aan vooraf gegaan is, is 

het gezin soms in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Naast het kind 

werk ik dan ook bij voorkeur met (een van) beide ouders om ze te 

ondersteunen weer in de spiraal omhoog te komen. Om ze te leren zien 

welke signalen hun kind eigenlijk afgeeft zodat ze het weer op een positieve 

manier kunnen ondersteunen. Een voorbeeld.  

Laatst werkte ik met een 7-jarig jongetje met inslaapproblemen. Hij vertelde 

dat hij op een avond zoals zo vaak niet kon slapen en nadat hij al een paar 

keer zijn bed uit was gekomen -tot ergernis van zijn ouders- bedacht hij 

uiteindelijk dat hij een tekening wilde maken om van zijn onrust af te komen. 

Dus hij weer naar beneden om tekenspullen te halen, ging boven tekenen en 

viel daarna direct in slaap. De volgende morgen liet hij trots zijn tekening, die 

echt prachtig was geworden, aan zijn moeder zien. Moeder wist niet goed 

wat ze er mee aan moest. Ze keurde het af dat hij zo laat nog was gaan 

tekenen, maar was wel trots op het resultaat. Ze vroeg mij hoe ze in zo’n 

situatie het best kan reageren. Ik heb haar gewezen op de wijsheid van haar 

zoon: het was hem die avond gelukt om uiteindelijk in contact komen met 

wat hij op dat moment nodig had. Die impuls volgde hij met het gewenste 

resultaat. Wanneer hij niet was gaan tekenen had hij waarschijnlijk nog veel 

langer wakker gelegen. Hoe mooi zou het zijn wanneer wij ouders deze 

wijsheid van onze kinderen bewonderen en aanmoedigen, zodat de 

kinderen blijven luisteren naar hun eigen gevoel. Ik gun alle kinderen zulke 

ouders. 
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