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Samenvatting 
Dit onderzoek is uitgevoerd met een doel: het schrijven van een kinderboek over de 

gevolgen van ALS voor kinderen vanaf zes jaar oud, zodat ook zij het begrijpen. 

Naar aanleiding van de diagnose van mijn (Julius) vader werd dit idee bedacht en 

uitgevoerd. Het ontwikkelen van een product met een doel was de drijfveer om er 

veel tijd in te steken.  

Voor het schrijven van het boek is er door middel van literatuuronderzoek kennis 

verkregen over het proces van de ziekte ALS en de doelgroep. Verder zijn er 

deskundigen geïnterviewd die verteld hebben over de invloed van een diagnose op 

kinderen. Hoe vertel je zulk heftig nieuws? Wat gebeurt er als je dit juist niet vertelt? 

Ze hebben ons geadviseerd over onder andere woordkeuze en zinsbouw met als 

resultaat een wetenschappelijk onderbouwd kinderboek.  

Belangrijk aspect van dit onderzoek is de conclusie die getrokken is naar aanleiding 

van de interviews. Het delen van een diagnose wordt door de geïnterviewde 

deskundigen sterk aangeraden. Sterker nog: het verzwijgen van een diagnose kan 

zorgen voor mentale en fysieke klachten bij het kind. Het delen van emoties en het 

bespreekbaar houden van de situatie is zeer belangrijk.  
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Inleiding  
November 2020 kreeg mijn (Julius) vader de diagnose ALS. Voorafgaand aan dat 

nieuws had hij klachten aan zijn rechterhand. Schrijven ging ineens moeilijker en een 

rits dichtdoen moeizamer. Het is raar hoe zo’n ziekte je van binnenuit zwakker maakt. 

Toch heeft dit heftige nieuws ook iets moois gebracht. Dat is het idee voor ons 

profielwerkstuk: een kinderboek schrijven over de ziekte dat geschikt en ‘veilig’ is 

voor kinderen. Hoe kunnen we zo’n moeilijk onderwerp het beste overbrengen? 

Moeten zaken als de dood in het verhaal voorkomen? Allemaal vragen die wie 

beantwoord willen krijgen.  

Mijn zusje Bibi van zes jaar oud dartelt vrolijk door het leven. Mijn vader en 

stiefmoeder hebben zichtbare moeite gehad met het vertellen van het nieuws. Eerst 

twijfelden ze wat ze precies moesten zeggen, maar toen hebben ze toch de stap 

genomen om het te vertellen. Bibi weet nu dat papa ‘ziek’ is. Hoe ziet zij dit? In 

gezinnen waarin een ouder een heftige diagnose krijgt, neigt het soms naar een 

taboe. Wij zijn van mening dat het gesprek voeren over het verloop van welke ziekte 

dan ook helpt om ermee om te gaan. Het maakt het onderwerp bespreekbaar. Er kan 

een traan om gelaten worden. Het onderwerp wordt minder beladen en uiteindelijk 

kunnen er wellicht wat grapjes over gemaakt worden om de situatie luchtiger en 

draaglijker te maken. Of een van de ouders nou ALS, MS of kanker heeft.  

Waarom zouden we dan geen literatuuronderzoek doen over ALS? Dit overwogen 

we eerst wel, maar toen we op internet keken, zagen we lange lappen tekst over het 

proces van de ziekte ALS. Alinea’s over de hersenen en paragrafen over het 

zenuwstelsel. Dat leek ons niet vol te houden al die maanden. We wilden iets dat ons 

zou motiveren om er écht iets moois van te maken. Toen kwamen we op het idee om 

een kinderboek te schrijven. Een boek dat Bibi en vele andere kinderen de ziekte 

ALS zal laten begrijpen. Een boek voor zowel de ouders als het kind. Een boek 

waarin ook echt iets verteld wordt. Een boek met een doel. Een boek met een missie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Theoretisch kader 

Hoe verloopt het proces van de ziekte ALS? 

Hoe werkt het zenuwstelsel?                                                              

In het menselijk lichaam bevindt zich het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel bestaat uit 

twee delen: het centraal en het perifeer zenuwstelsel. Het centraal zenuwstelsel 

bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. De zenuwbanen die de rest van het 

lichaam met het centraal zenuwstelsel verbindt, zijn samen het perifeer zenuwstelsel. 

Het zenuwstelsel bestaat onder andere uit zenuwcellen die neuronen worden 

genoemd. Er zijn drie soorten neuronen: sensorische, schakel- en motorische 

neuronen (figuur 1). Wanneer iemand bijvoorbeeld zijn of haar hand wil bewegen, 

sturen de sensorische neuronen een signaal (impuls) van de hand naar de hersenen. 

In de hersenen wordt de impuls via schakelneuronen verplaatst. Dan worden de 

impulsen naar motorische neuronen gebracht die naar de spieren gaan, zodat de 

hand kan bewegen (Groenewegen, 2014). 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Schematische weergave van impulsen die vanaf de huid door sensorische neuronen naar de hersenen 
worden vervoerd. Vervolgens via schakelneuronen in de hersenen naar motorische neuron die de impulsen 

doorvoeren naar de spier. 



Wat is ALS? 

ALS is een spierziekte waarbij een voor een de spieren van de patiënt uitvallen. De 

ziekte is progressief. Dat wil zeggen dat de lichamelijke klachten en in dit geval de 

uitval van spieren steeds erger worden. ALS staat voor amyotrofische laterale 

sclerose. Deze woorden komen uit het Grieks. ‘A’ betekent ‘geen’, ‘myo’ betekent 

‘spier’ en ‘trofi’ betekent ‘voeding’. Geen voeding naar de spieren dus. Met voeding 

worden de impulsen vanuit de zenuwcellen bedoeld. Lateraal geeft het gebied aan 

dat bij het ruggenmerg ligt. Hier zitten veel zenuwcellen. Sclerose betekent 

verharding of de vorming van littekens. Dit gebeurt als spieren afsterven (Stichting 

ALS Nederland, z.d.). Wat gebeurt er nu in het lichaam bij een ALS-patiënt? Bij ALS-

patiënten sterven de eerdergenoemde motorische 

neuronen in het centraal zenuwstelsel af. Dat wil zeggen 

dat de spieren een stuk minder signalen krijgen dan eerst. 

Door de progressiviteit van ALS wordt dit alleen maar 

erger. Doordat de spieren minder impulsen krijgen en dus 

minder bewegen, worden ze dunner en zwakker (figuur 

2). Dit proces heet ‘atrofiëren’. Als de hersenen de 

spieren helemaal niet meer kunnen aansturen, raakt de 

patiënt verlamd (ALS Centrum Nederland, 2020). 

ALS start als de patiënt gemiddeld tussen de veertig en 
zestig jaar oud is Er zijn ook uitzonderingen van oudere 
tieners of negentigjarigen die ALS kregen. De gemiddelde  
levensduur na de eerste symptomen is zo’n drie tot vijf 
jaar met opnieuw uitzonderingen. In Nederland zijn er elk 
jaar ongeveer vijftienhonderd ALS-patiënten. Ieder jaar 
gaan er vijfhonderd af en komen er zo’n vijfhonderd patiënten bij. Er is nog altijd 
geen oorzaak bekend en dus wordt er veel onderzoek gedaan. Uit een recent 
gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Science blijkt dat er 
bepaalde genetische routes zijn die een grotere kans zouden geven op ALS. 7296 
genensets werden onderzocht. Er kwamen 27 biologische processen en routes aan 
het licht die voor een hoger risico op ALS zouden zorgen. Deze processen gaan 
onderzocht worden. Er kan nu in ieder geval gerichter onderzoek gedaan worden 
(Langston, 2021). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Het verschil tussen een normale 
zenuwcel met spier en een door ALS aangetaste 
zenuwcel met spier. 



Welke symptomen gaan samen met ALS?  

ALS begint vaak met focale (plaatselijke) spierzwakte. Doordat de motorische 

neuronen langzaam kapot gaan, voelt de patiënt de zwakte eerst op één plek. Dit 

kan zwakte in de hand of in het been zijn, maar het kan ook beginnen met moeite 

hebben met praten, doordat de kaakspieren als eerst aan de beurt zijn. Naarmate de 

tijd verstrijkt, verspreidt de spierzwakte zich verder door de rest van het lichaam. 

Door de afname van spiermassa kan gewichtsverlies optreden. Soms gaat dit zelfs 

vooraf aan de eerste spierzwakte. Ook kan de patiënt spierkrampen ervaren. 

Terugkomend op de eerste spierzwakte, er zijn twee typen ALS die vaak in 

onderzoeken worden besproken: spinale en bulbaire ALS. Bij spinale ALS begint de 

spierzwakte vaak in de onderste of bovenste ledematen. Zo’n tweederde van de 

ALS-patiënten heeft spinale ALS. Vaak beginnen de eerste klachten in de dominante 

hand. Een derde van de ALS-patiënten heeft bulbaire ALS. Bij deze patiënten begint 

de ziekte met bijvoorbeeld problemen met kauwen of met het sluiten van de mond 

(Damme, 2021). 

Op dit moment worden verschillende medicijnen getest om de klachten die gepaard 

gaan met ALS te verminderen of te verhelpen. Er is nu één medicijn dat 

goedgekeurd is in Europa. Dat is Riluzol (figuur 3). De patiënt kan tweemaal daags 

50 mg nemen. Riluzol heeft een remmende werking op de afgifte van glutamaat, een 

stofje dat mede verantwoordelijk is voor de afbraak van de motorische neuronen 

(Damme, 2021). Glutamaat is een eiwit dat helpt om prikkels van zenuw één naar 

zenuw twee te leiden. Iedereen heeft glutamaat in zijn of haar zenuwstelsel. Bij ALS-

patiënten wordt glutamaat niet meer goed afgebroken of er wordt te veel glutamaat 

gemaakt. Door het teveel aan glutamaat hoopt het zich op en zo maakt het de 

motorische neuronen stuk. Bij ALS wordt er een teveel aan glutamaat direct op de 

myelineschede gedeponeerd. Myeline is een laagje cellen dat om de zenuwbanen 

gewikkeld is en zorgt voor een snelle impulsgeleiding. Glutamaat wordt opgesloten 

tussen de zenuwbaan en de binnenkant van de myelineschede. Vervolgens gaat 

glutamaat ‘borrelen’ onder de laag myeline waardoor er steeds een laagje wordt 

afgebroken. Deze beschadiging zorgt ervoor dat de impulsgeleiding steeds trager 

wordt. Dat resulteert uiteindelijk in verlamming (Harper, Doyle, & Vella, 2018). 

Riluzol remt dus dit proces en verlengt het leven van een ALS-patiënt met gemiddeld 

drie maanden. De lever gedijt niet zo goed onder Riluzol, dus patiënten moeten om 

de zoveel maanden bloed prikken bij de huisarts. De leverwaarden worden 

gecontroleerd op onregelmatigheden. Mocht de lever schade hebben opgelopen, kan 

er besloten worden dat de patiënt geen Riluzol meer mag slikken. (ALS Centrum 

Nederland, 2021). 

 

 

 

 

 
Figuur 3: Riluzol 



Conclusie  

Er is een conclusie getrokken aan de hand van bovenstaande deelvragen. Het 

proces van ALS vindt plaats in het zenuwstelsel. Een netwerk van zenuwbanen 

waardoor impulsen zich voortbewegen dankzij onze zenuwcellen, de neuronen. 

Impulsen gaan via sensorische neuronen naar de hersenen. In de hersen worden ze 

via schakelneuronen naar de motorische neuronen vervoerd. De motorische 

neuronen gaan op hun beurt weer naar de spier. Bij ALS worden de motorische 

neuronen kapot gemaakt. Dit betekent dat er geen impulsen meer naar de spieren 

gaan en de patiënt dus verlamd raakt. De ziekte is progressief. Dat betekent dat de 

klachten alleen maar erger worden en er ook geen verbetering meer zal 

plaatsvinden. De consequenties van dit proces voor de patiënt zijn ook mentaal 

heftig. Doordat de spieren minder impulsen krijgen en dus minder bewegen, worden 

ze dunner en zwakker. Eerst heeft de patiënt te maken met focale spierzwakte. Dit 

breidt zich vervolgens uit naar de rest van het lichaam. Een ALS-patiënt kan te 

maken hebben met spinale ALS waarbij eerst een van de onderste of bovenste 

ledematen begint uit te vallen. Vaak is dit de dominante hand. Ook kan het proces 

beginnen als bulbaire ALS waarbij de patiënt moeite krijgt met kauwen en slikken.  

De klachten die ALS-patiënten ervaren zijn onderdeel van een proces dat niet meer 

ophoudt. Op dit moment is er één medicijn op de Europese markt dat gebruikt wordt 

in Nederland. Dat is Riluzol. Riluzol heeft een remmende werking op de afgifte van 

glutamaat, een stofje dat mede verantwoordelijk is voor de afbraak van de 

motorische neuronen. Riluzol remt het proces van ALS met gemiddeld drie maanden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voor kinderen van welke leeftijdsgroep moet een boek over ALS geschikt zijn? 

Bij het schrijven over een heftig onderwerp als de ziekte ALS moet de boodschap 

allicht duidelijk overgebracht kunnen worden. Dat houdt in dat de tekst van het boek 

niet te moeilijk moet zijn om de grote lijnen te kunnen begrijpen. Verder moet het niet 

te makkelijk geschreven zijn, want dan komt de boodschap niet duidelijk over. Hier 

moet een middenweg in gevonden worden. Organisatie Jeugdzorg heeft een 

gestructureerde lijst gemaakt waarin precies staat beschreven wat de 

ontwikkelingstaken zijn van kinderen van een bepaalde leeftijd (zie bijlage 7). Hieruit 

kan er bepaald worden welke leeftijdsgroep geschikt is voor een boek over ALS. 

Wat zijn de kenmerken en ontwikkelingstaken van de verschillende leeftijdsgroepen? 

Tijdens de opvoeding van een kind vinden er ontzettend veel ontwikkelingen in het 

brein plaats. Deze ontwikkelingen worden ook wel ontwikkelingstaken genoemd. 

Deze zijn per leeftijdscategorie anders. 

Zo hebben kinderen van 0 tot 1,5 jaar nog niet de vaardigheden om überhaupt te 

lezen of te begrijpen wat ze wordt voorgelezen. Ze kunnen echter wel al affectie 

tonen naar bekenden. Kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar kunnen gezichtsuitdrukkingen 

herkennen, wat bij een gesprek met de ouders zeker niet onbelangrijk zal zijn. Toch 

is een kind van zo’n jonge leeftijd nog maar in staat om een paar woorden te zeggen 

en ze kunnen enkel korte zinnen begrijpen. Deze leeftijd is dus nog lang niet geschikt 

om een boek (met samengestelde zinnen) aan voor te lezen. 

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen daarentegen al gesprekjes voeren met andere 

kinderen, naar elkaar luisteren en emoties bij een ander herkennen (Deniz Ince, 

2020). Er zou dus al een zinnetje uit kunnen komen als “Papa, waarom ben je 

verdrietig?”. Het aanvoelen van emoties bij anderen is ontzettend belangrijk bij een 

serieus gesprek over in dit geval een heftige diagnose. Ook beginnen kinderen 

tussen de 2,5 en 4 jaar al ‘waarom’ vragen te stellen. Ze gaan zich afvragen wat er 

speelt binnen het gezin en waarom er bepaalde emoties getoond worden. Deze 

leeftijd zou dus al in de buurt komen om geschikt te zijn voor een boek over ALS. Op 

deze jonge leeftijd heeft het kind echter veel moeite met het begrijpen van lastige 

situaties met verschillende emoties en is het eigenlijk nog te jong om dit onderwerp 

mee te bespreken. Het kindje snapt het verhaal misschien een beetje, maar niet de 

boodschap die erachter zit. 

Als het kind ouder wordt, tussen de 4 tot 6 of 7 jaar oud, leert het om dingen te 

accepteren zoals ze zijn. Doordat het kind kan accepteren dat iets nu eenmaal niet te 

veranderen is, is het voor hem of haar gemakkelijker om iets een plekje te geven. De 

wat oudere kinderen in deze leeftijdscategorie, rond de 6 jaar oud, kunnen met 

behulp van anderen eerder iets heftigs verwerken dan een jonger kind. Daar komt bij 

dat het kind rond deze leeftijd leert om te luisteren naar de ouders en daar ook 

behoefte aan heeft, wanneer ze iets belangrijks lijken te gaan vertellen.  

Dan wordt het kind ouder. Niet alleen op emotioneel vlak, maar ook op het gebied 

van respect hebben met de ander ontwikkelt een kind van 6 tot 12 jaar oud 

belangrijke vaardigheden. Deze vaardigheden zijn essentieel voor het verwerken van 

een boek over ALS. Zo kan een kind van deze leeftijd zich goed inleven in een ander 

en diegene ook troosten wanneer dat nodig is. Bij eigen verdriet wordt er ook 



duidelijk gemaakt dat hij of zij ook getroost wil worden. Een verdrietig gesprek zou op 

deze leeftijd dus al veel gemakkelijker gaan dan met kinderen die jonger zijn. Het 

kind kan ook gepast reageren op zo’n situatie. Verder kan een kind van 6 tot 12 jaar 

belangstelling tonen voor de ander, en graag een oplossing willen zoeken voor een 

bepaald probleem. Ook bij het bespreken van de ALS-diagnose, zal het kind een 

oplossing willen zoeken voor het probleem. Toch zal het kind na de uitleg dat ALS 

ongeneesbaar is, de situatie kunnen accepteren en vaak ook een plekje geven. 

Als kinderen in de pubertijd komen ontwikkelen er enorm veel verschillende 

eigenschappen en worden ze ook wel pubers of jongeren genoemd. Jongeren van 

12 tot 18 jaar ontwikkelen buiten de lichamelijke kenmerken ook emotionele factoren. 

Ze worden vaak minder afhankelijk en willen hun eigen leven bepalen. Jongeren 

houden echter wel de behoefte om met familie dingen te doen en om de familieband 

te onderhouden. Jongeren van deze leeftijd zijn daarom ook geschikt om de 

waarheid te weten. Daar hebben ze ook recht op, omdat ze echt wel doorhebben dat 

er iets niet pluis is (Schema: Ontwikkelingsaspecten & omgevingsinteractie, sd). De 

leeftijd waarop het kind geen kinderboek meer nodig heeft om het heftige gesprek 

over de diagnose te voeren, is moeilijk te bepalen. Sommige kinderen zullen op een 

latere leeftijd oud genoeg zijn om het zware nieuws direct ter ore te krijgen dan 

anderen, die daar al eerder klaar voor zijn. 

 

Conclusie 

Het boek is een hulpmiddel voor ouders om hun kind een beeld te geven van de 

situatie en daar duidelijk over te kunnen zijn. Het kind moet kunnen begrijpen dat de 

ziekte ALS in de familie is en de dood tot gevolg heeft. Hij of zij moet oud genoeg zijn 

om dit een plekje te kunnen geven en om dit heftige nieuws te beseffen. Hoewel het 

kind de harde waarheid zal willen ontkennen, is het ontzettend belangrijk dat hier 

serieus over gepraat kan worden met de ouders. Al deze criteria leiden tot een 

geschikte minimumleeftijd van 6 jaar. Op deze leeftijd is het kind oud genoeg om 

verteld te worden wat er écht aan de hand is. Een maximumleeftijd is lastig te 

benoemen, aangezien het per kind kan verschillen op welke leeftijd het bereid en in 

staat is om zoiets heftigs zonder boekje te kunnen bespreken en het vervelende 

nieuws een plekje te kunnen geven. De minimumleeftijd zal bij sommigen natuurlijk 

ook iets lager zijn dan bij anderen, maar dit verschil zal waarschijnlijk niet significant 

zijn. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofd- en deelvragen 
Hoofddoel  

Een kinderboek schrijven over de gevolgen van ALS voor kinderen vanaf zes jaar 

oud waarin het proces van de ziekte wordt uitgelegd, zodat ook zij het begrijpen. 

Deeldoelen  

1. De titel, personages en alle andere inhoud binnen ons boek bepalen en uitwerken. 

2. Een manuscript schrijven om aan de uitgeverij te overhandigen.  

3. Het vinden van een uitgeverij die geschikt is. 

Deelvragen  

1. Hoe verloopt het proces van de ziekte ALS?  
 
2. Voor kinderen van welke leeftijdsgroep moet een boek over ALS geschikt zijn? 
 
3. Hoe brengen we het proces van de ziekte ALS aan kinderen vanaf zes jaar oud?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hypotheses en verwachtingen 
Er wordt verwacht dat het schrijven van een kinderboek waarbij men zo’n lastige 

boodschap op een kindvriendelijke manier moet overbrengen, lastiger is dan het van 

tevoren lijkt. Ook zal vermoedelijk uit de interviews met de psycholoog blijken dat de 

dood bij voorkeur wel in het boek genoemd moet worden, maar dat het verhaal wel 

een redelijk happy end moet hebben. Verder zullen volgens de verwachtingen het 

schrijfproces en het uitgeefproces tamelijk gemakkelijk verlopen, zolang er moeite en 

tijd in wordt gestopt zonder te veel uit te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Methode 
Door middel van literatuuronderzoek is het proces van ALS onderzocht, om zo 

deelvraag één te kunnen beantwoorden. Voor het maken van een kinderboek was 

het belangrijk om kennis te hebben over de kenmerken van een kinderboek. Er is 

daarom ook onderzoek gedaan in de bibliotheek naar verschillende formaten, 

afbeeldingen en vooral woordkeuzes van diverse kinderboeken. 

In het onderzoek zijn verschillende interviews afgenomen om het kinderboek 

wetenschappelijk te onderbouwen. Deskundigen, zoals een GZ-psycholoog en een 

ontwikkelingspsycholoog, beantwoordden de vragen vanuit hun eigen kennis en 

ervaringen. Om zo betrouwbaar mogelijke antwoorden op de vragen te krijgen, zijn er 

drie psychologen geïnterviewd (zie bijlage 4, 5 en 6). Deze interviews zijn per mail 

verstuurd en op die manier uitgewerkt teruggestuurd. Zo konden de antwoorden 

precies worden gebruikt, zonder dat er ongewenste aanpassingen op zouden treden. 

Ook konden de deskundigen op deze wijze de juiste woorden kiezen en opschrijven. 

Bovendien werd er op deze manier tijd bespaard. In de interviews is specifiek 

gevraagd naar de invloed van een diagnose op kinderen. Deze informatie werd 

uiteindelijk gebruikt voor het kinderboek. Als er achteraf nog vragen waren, kon er 

gemaild worden om toch nog een onderbouwd antwoord te krijgen.  

Met behulp van de resultaten van de interviews en de uitwerking van deelvraag 2, 

kon worden bepaald voor welke leeftijdsgroep het boek geschikt zou zijn. Met die 

informatie, inclusief alle verkregen tips van kinderboekenschrijvers en psychologen, 

kon er bijna een start gemaakt worden aan het manuscript. Ook was het handig om 

uit te zoeken hoe het werkt om met een uitgeverij te werken. Hieruit bleek dat een 

illustrator zelf geregeld zal moeten worden.  

Na lang zoeken verscheen er een illustrator die met ons wilde werken. Het 

maakproces van het kinderboek begon (zie bijlage 4). Ondertussen was er al lang 

contact opgenomen met uitgeverij Boekscout die ons vooral aanmoedigde om ons 

plan door te zetten, maar ook veel kritische punten gaf waarmee zeker rekening 

gehouden moesten worden. 

Nadat het geschreven verhaal gecontroleerd en goedgekeurd was door de 

vakbegeleider en er veel positieve reacties binnenkwamen van psychologen, is het 

manuscript op 22 november met de grove schetsen naar de uitgever gestuurd. Vanaf 

dat moment begon het uitgeefproces. 

 

 

 

 

 



Resultaten 

Hoe brengen we het proces van de ziekte ALS aan kinderen vanaf zes jaar 

oud? 
Ter beantwoording van deze deelvraag wordt gebruik gemaakt van de afgenomen 

interviews met GZ-Psycholoog en cognitief gedragstherapeut Maaike Verkuijlen, GZ-

Psycholoog in opleiding tot psychotherapeut Davy Melissen en 

ontwikkelingspsycholoog Melina van Herpen (zie bijlagen 4,5 en 6).  

Moet een zwaar onderwerp als een diagnose gedeeld worden met kinderen? 

Kinderen voelen veel meer aan dan de ouders misschien denken. Door de nieuwe 

situatie veranderen routines en dat geeft het kind een onrustig gevoel. Verkuilen: 

‘Routines veranderen, er komt meer familie/bezoek langs, papa gaat niet naar zijn 

werk en/of ouders zijn soms even weg naar een dokter of ziekenhuis. En dan is er 

iemand anders die even voor je zorgt. Van al die veranderingen en onduidelijkheid 

worden kinderen onrustig vanbinnen.’ Ze vindt dus ook dat ouders een diagnose 

zeker met hun kinderen moeten delen. ‘Kinderen voelen namelijk heel goed aan 

wanneer er iets niet pluis is. En als niet duidelijk is waarom, zullen ze erover gaan 

fantaseren. Hun fantasie is altijd erger dan de werkelijkheid. Ze kunnen zich alleen 

gaan voelen met hun zorgen, angsten en verdriet en voelen zich niet serieus 

genomen of voelen zich buitengesloten. Ook kunnen ze zich schuldig gaan voelen. 

Doordat er niet over gepraat wordt, blijven zij met deze gevoelens zitten.’ Ook Van 

Herpen vindt dat een diagnose gedeeld moet worden: ‘Ja, kinderen kunnen veel aan 

en hebben recht op een eerlijk verhaal.’ 

Het achterhouden van een diagnose kan schadelijke gevolgen hebben voor het kind. 

Melissen: ‘Wanneer je hier niet open over bent kan het kind uiteindelijk problemen 

krijgen in zijn of haar eigen sociaal-emotionele ontwikkeling. Een kind kan 

bijvoorbeeld leren dat emoties enge en zelfs slechte dingen zijn, die je maar beter 

niet kan hebben of uiten en waarover beter niet gesproken kan worden. Verkuijlen: 

‘Soms krijgen de kinderen lichamelijke klachten zoals buikpijn of vallen ze terug in 

hun ontwikkeling.’ Uit de interviews blijkt dat in elk geval dat het gedrag van het kind 

verandert. Van Herpen: ‘Sommige kinderen zullen zich erg gaan aanpassen en in 

zichzelf keren, andere zullen misschien juist sneller boos worden of op een negatieve 

manier aandacht vragen.’  

Om ouders een eventuele ondersteuning te geven bij het vertellen van het nieuws, is 

er aan de psychologen gevraagd wat zij zouden doen in een dergelijke situatie. 

Verkuijlen: ‘Geef dan de boodschap kort en krachtig zonder eromheen te draaien. 

Een lang verhaal is niet nodig. Indien een van de onvermijdelijke gevolgen van de 

ziekte ook de dood zal zijn, leg dat dan uit op het moment dat je weet dat de dokters 

je niet meer beter kunnen maken. Gebruik de woorden die ervoor bedoeld zijn, zoals 

‘ernstig ziek’, ‘dood’, ‘nooit meer’ en ‘voor altijd’. Ook geeft ze aan dat lichamelijk 

contact belangrijk is: ‘Maak lichaamscontact door bijvoorbeeld het kind op schoot te 

nemen, handje vast te houden of te aaien, pubers een arm om de schouder te 

leggen of een hand op hun arm, pols of hand.’ Van Herpen adviseert om te 

benoemen wat er juist wél blijft: ‘Voor een kind is vooral de boodschap belangrijk dat 



het gezin bij elkaar blijft en elkaar steunt en dat je als gezin gewoon blijft proberen 

om fijne dingen samen te doen.’  

Een ouder kan psychologische hulp overwegen voor het kind of voor het hele gezin. 

Is dit aan te raden in deze situatie? Verkuilen: ‘Of psychologische hulp/begeleiding 

geadviseerd wordt hangt af van verschillende dingen/factoren. (…) Pas als de 

verwerking stagneert, dus één of verschillende gezinsleden vast gaat lopen, 

waardoor ze hun rol als ouder of kind niet meer kunnen uitoefenen, wordt hulp 

geadviseerd. Melissen is van mening altijd professionele hulp te zoeken: ‘Ja, ik zou 

dit preventief en proactief doen. Ik zou adviseren hulp te zoeken bij het leren praten 

over dit thema. (…) Omdat het een ingewikkelde dynamiek met zich meeneemt, 

adviseer ik dit zeker te doen, ja.’ Het kan dienen als een soort controle of de ouders 

het wel of juist niet goed aanpakken. ‘Al is het maar om je op weg te helpen en als 

check of je op de goede weg zit’, geeft Melissen aan. Van Herpen: ‘Ik zou wel 

adviseren om gezinnen die met een dergelijke heftige diagnose te maken krijgen, te 

wijzen op de mogelijkheid van psychologische hulp.’ 

Hoe moeten verdrietige omstandigheden in beeld gebracht worden? 

Deze vraag is aan de geïnterviewden gesteld om informatie in te winnen voor het 

schrijven van het manuscript van het kinderboek.  

In het boek is het hoofdpersonage Jack ziek. Ook zal hij overlijden. Hoe laten we 

deze gebeurtenis op een ‘veilige’ manier zien aan kinderen? Verkuijlen: ‘Voor 

kinderen is het belangrijk straight tot the point te zijn. Ze hebben behoefte aan 

eerlijkheid, duidelijkheid en feiten. Maak dingen niet mooier dan ze zijn, maar ook 

niet erger.’ Melissen beschrijft meer een verhouding tussen het straight to the point 

zijn en het relativeren: ‘Ik denk dat het -zoals bij slecht nieuws gesprekken- goed is 

om direct te zijn en niet om de ernst van de boodschap heen te draaien. Maar ik vind 

dat het ook goed is om in een dergelijk boek aandacht te besteden aan de 'mooie, 

relativerende' kanten van een dergelijke diagnose, door bijvoorbeeld aandacht te 

besteden aan de mooie, intense momenten, die je bewust met elkaar gaat beleven, 

aan het maximaal maken van mooie herinneringen, zolang die persoon er nog is.’ 

Ook Van Herpen neigt naar een combinatie: ‘Straight to the point, maar ook 

relativeren door nadruk te leggen op wat wel kan en hoe het gezin het nog wel fijn 

kan hebben.  

Hoe breng je een beladen gebeurtenis als de dood over op jonge kinderen? Over de 

zichtbaarheid van de dood zei Van Herpen het volgende: ‘Ik denk dat ik het er wel in 

zou verwerken, maar misschien niet 'zichtbaar', maar alleen in tekst.’ De dood dus 

alleen beschrijven en niet laten zien. Melissen vindt juist dat de dood wel getoond 

moet worden: ‘Ik zou letterlijk tonen wat er gebeurt wanneer iemand doodgaat. Dat 

deze persoon bijvoorbeeld lijkt te slapen, dus tonen hoe dit er uitziet, wat je een 

beetje kan verwachten.’ Verkuijlen zou de dood ook in het verhaal verwerken: ‘Ja, in 

het geval dat je weet dat de uitkomst van de ziekte zal zijn dat de ouder sterft zou ik 

adviseren dat in het kinderboek te verwerken. Kinderen hebben behoefte aan 

concrete, duidelijke en volledige informatie.’ Verder heeft Verkuijlen telefonisch laten 

weten dat het niet per se uitmaakt of je het personage laat verdwijnen of 

daadwerkelijk als dood laat zien. Als je ervoor kiest om het overleden personage te 



laten verdwijnen, zoals het geval is in dit boek, adviseert ze wel om duidelijke 

woorden als ‘dood’ en ‘ernstig’ te gebruiken en ook te benadrukken dat het 

personage niet meer terugkomt.  

Over het einde van het verhaal zegt Melissen het volgende: ‘Ik zou heel goed 

benadrukken dat er een periode van rouw mag en moet zijn; er mag getreurd 

worden, daar moet je de tijd voor nemen. Maar perspectief bieden is belangrijk, want 

de anderen leven door, moeten door.’ Verkuijlen: ‘Het is aan te bevelen in het 

verhaal ook kort stil te staan bij de gevolgen van wat er gebeurt na het overlijden. 

Door bijvoorbeeld samen verdrietig te zijn of verschillende karakters een andere 

emotie te laten voelen en vervolgens steun te laten vinden bij elkaar en mooie 

herinneringen op te halen, waarbij je kan vertellen dat iemand altijd gemist zal 

worden. Dat missen iets moois is, want zo zal je iemand nooit vergeten.’ 

Conclusie  
Dankzij de interviews met de deskundigen is er een helder beeld geschetst over de 

denkwijze van kinderen. Kinderen kunnen veel aan en voelen veel aan. Een 

diagnose moet dus ook zeker gedeeld worden binnen een gezin. Kinderen zijn 

gevoelige sensoren die veranderingen in hun omgeving maar al te goed aanvoelen. 

Ook kan het achterhouden van een diagnose grote gevolgen hebben voor het kind. 

Een kind kan problemen krijgen in zijn of haar eigen sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Bovendien kan een kind lichamelijke klachten ontwikkelen.  

Ouders kunnen hun kinderen op een rustige, vertrouwde plek apart nemen om de 

boodschap te vertellen. Een boodschap die kort maar krachtig is. Een ouder moet er 

niet te veel omheen draaien. Ook wordt er aangeraden om te blijven benoemen wat 

er juist wel kan. De boodschap dat het gezin nu samen is en blijft, is voor het kind het 

belangrijkst.  

Psychologische hulp kan overwogen worden wanneer een ouder of kind vast begint 

te lopen. Ook kan psychologische hulp preventief genomen worden om te checken of 

het goed gaat. Het is in elk geval belangrijk om de mogelijkheid op hulp aan te 

kaarten.  

Verder is het belangrijk om de dood te verwerken in het boek. Straight to the point 

zijn, is belangrijk, maar ook het relativeren van bepaalde momenten mag niet 

vergeten worden. De dood kan zichtbaar zijn, maar het personage kan ook 

verdwijnen. Dan is wel zaak dat je nadrukkelijk benoemt dat het personage niet meer 

terugkomt. Aan het einde van het verhaal moet perspectief geboden worden. De 

emoties die gepaard gaan met verlies mogen getoond worden. Ook is het belangrijk 

om te laten zien dat de levens van de rest doorgaan. 

Met deze informatie is het mogelijk om op een verantwoorde, veilige manier dit 

heftige onderwerp op jonge kinderen over te brengen. 

 

 



Conclusie 
Terugkijkend naar de gevormde hypotheses is er te zien dat er werd verwacht dat het 

schrijven van een kinderboek lastiger zou zijn dan verwacht. Dat klopt deels. Aan de 

ene kant verliep het schrijfproces vrij vlot en werden de juiste woorden snel 

gevonden. Aan de andere kant gooiden woorden als ‘dood’ en ‘ernstig’ soms roet in 

het eten. Gelukkig werden de juiste woorden na overleg met deskundigen ook hier 

snel gevonden. De verwachting dat deskundigen bij voorkeur wél de dood zouden 

verwerken in het boek klopte.  

Verder werd er verwacht dat een happy end wenselijk zou zijn in het boek. Dit kan 

bijgesteld worden naar ‘perspectief bieden’ aan het eind. De dood is dan wel het 

einde van iemand die je liefhebt, maar niet van alles daaromheen. Het uitgeefproces 

verliep naar verwachting goed, ondanks dat dit een behoorlijk hoogmoedige 

verwachting bleek. Tijdens het proces is er namelijk geconcludeerd dat men een 

boek niet zomaar kan uitgeven.  

Uit de resultaten is op te maken dat het praten over emoties en gevoelens heel 

belangrijk is. In dit specifieke geval van een diagnose binnen een gezin is het juist in 

het voordeel van het kind om het te delen. De fantasie van kinderen zou anders op 

hol kunnen slaan en ze zouden zelfs lichamelijke en geestelijke klachten kunnen 

ontwikkelen.  

Tot slot kan er teruggekomen worden op het hoofddoel. Een ambitieus doel dat ook 

anders had kunnen uitpakken. Toch is het gelukt en kan iedereen het boek straks 

gaan bestellen en lezen. Er kan met overtuiging gezegd worden dat het boek ‘veilig’ 

is voor kinderen, omdat er allerlei deskundigen naar gekeken hebben. Hopelijk kan 

er straks ook gezegd worden dat gezinnen er echt wat aan gehad hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discussie 
Ondanks het geslaagde resultaat heeft het onderzoek een aantal punten die wellicht 

beter uitgedacht, uitgevoerd of onderzocht hadden kunnen worden.  

Door van tevoren meer tijd te steken in het onderzoeken van de eisen en 

voorwaarden van een kinderboek, hadden vele vragen al beantwoord kunnen 

worden. Of de dood in het boek verwerkt moet worden, of men straight to the point 

moet zijn en of het verhaal een happy end moet bevatten, hoeft dan niet nog aan 

psychologen worden gevraagd. Dit zijn simpelweg vragen waar op het internet vrij 

gemakkelijk een antwoord op te vinden is. Door meer vooronderzoek te doen, zou 

dus tijd bespaard worden. 

Ook zou het onderzoek betrouwbaarder kunnen worden. Wanneer er namelijk meer 

dan drie psychologen worden geïnterviewd, zal dat een algemener beeld geven over 

bepaalde aspecten. Dit komt doordat er dan beter kan worden vergeleken en een 

betrouwbaardere conclusie kan worden getrokken, vergeleken met het huidige 

onderzoek. 

Verder was er een factor die het plan van aanpak drastisch beïnvloedde. Uitgeverij 

Boekscout had zes tot acht weken nodig om een manuscript te beoordelen. Omdat 

het boek vóór de laatste deadline klaar moest zijn, had het maken van het 

manuscript de hoogste prioriteit. Dit ging wel ten koste van de kwaliteit van het 

vooronderzoek, zoals al eerder benoemd.  

Overigens mist er bij deelvraag 2 wat informatie over de maximumleeftijd van de 

lezer. Er is onderbouwd welke minimumleeftijd geschikt is voor het kinderboek, maar 

de maximumleeftijd is hierbij voor de interpretatie gelaten (deze zal bij ieder kind 

anders zijn). Hier zou bij een vervolgonderzoek dieper op in kunnen worden gegaan. 

Ten slotte zou in een groter onderzoek ook kinderen van ouders met een 

levensbedreigende ziekte kunnen worden meegenomen. Door een onderzoek met 

de doelgroep zelf te doen, kunnen de resultaten nog betrouwbaarder worden. 
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Bijlage 1: Reflectie  
Het afgelopen halfjaar is er een hoop gebeurd. Ons manuscript werd een boek! Iets 

waar we heel erg trots op zijn. Wat ons persoonlijk opviel, was het kiezen van de 

woorden tijdens het schrijven van het manuscript. Welk woord wel en welk woord 

niet? Moet ‘dood’ nu wel of niet? Dan hingen we weer aan de telefoon met een 

psycholoog voor wat advies (voor het manuscript dus).  

Bij het zoeken naar een illustrator en een uitgeverij kunnen we alleen maar zeggen 

dat we heel veel geluk hebben gehad. Ook hebben we gezien dat mensen heel 

welwillend zijn als het om dit soort onderwerpen gaat. Mensen zijn in staat om voor 

niks een hoop werk te leveren of ze gaan akkoord met een interview. Dat is heel 

mooi om te zien.  

We vinden dat we een goede, realistische planning hebben gemaakt. We zorgden 

ervoor dat het manuscript in november bij de uitgeverij lag, zodat er genoeg tijd 

overbleef voor de beoordeling. Verder hebben we soms iets te snel goedkeuring 

gegeven aan de uitgeverij. Onze illustrator had dan bijvoorbeeld toch nog iets aan te 

merken wat resulteerde in een extra mailtje richting de uitgeverij. Geduld is een 

schone zaak zullen we maar zeggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: Logboek 
 

Klik hier of als de link niet werkt is hier een screenshot: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://1drv.ms/x/s!AlSw08hnvIA1qnION1BAMQRwj_tO?e=wdc17I


Bijlage 3: Plan van aanpak 
 

Bij het maakproces van het profielwerkstuk is er af en toe afgeweken van het onderstaande 

plan van aanpak, in verband met onverwachte e-mails en telefoontjes die de volgorde van 

het proces konden wijzigen. 

 

Plan van aanpak  

 Wie Wat Wanneer  Doel  

Bibliotheekonderzoek Daan en Julius Kinderboeken 
voor 
verschillende 
leeftijden 
bekijken.  

Woensdag  
15-09-2021 

Deelvraag 3 

Contact met een 
psycholoog 

Julius  Een 
psycholoog 
vinden voor 
een interview. 

Donderdag 
10-09-2021 

Deelvraag 4 

Weer contact leggen 
met uitgeverij  

Julius  Uitgeverij 
opnieuw 
benaderen en 
vragen of ze 
nog steeds 
willen helpen 

Direct na de 
zomervakantie. 
Manuscript 
nakijken duurt 
namelijk lang. 

Deeldoel 3 

Theoretische onderzoek 
ALS 

Daan en Julius Biologische 
kant ALS 
beschrijven. 

Na de 
zomervakantie.  

Deelvraag 1  

Contact zoeken met een 
kinderboekenschrijver 

Daan en Julius  Informatie en 
tips krijgen van 
een 
deskundige. 

Direct na de 
zomervakantie. 

Deelvraag 3 

Contact met lotgenoten Daan en Julius  Via Facebook 
(vader Julius) 
in contact 
komen met 
lotgenoten 
voor hun 
verhalen. 

Na de 
zomervakantie. 

Deelvraag 4  

Brainstormen inhoud 
boekje 

Daan en Julius  Alle aspecten 
van de inhoud 
bedenken. 

In of direct na 
zomervakantie. 
(Na bibliotheek) 

Deeldoel 1 en 
2 

Logboek opstellen in 
Excel 

Daan Er voor zorgen 
dat we een 
bruikbaar 
logboek 
hebben, zodat 
we alle uren 
kunnen 
noteren. 

Dinsdag 
14-09-2021 

Verloop van 
het werkstuk 
nauwkeurig 
documenteren. 

 

 



Bijlage 4: Maakproces kinderboek  

Op 20 oktober 2021 ontvingen we de eerste schetsen van Jack de Hond. Jack is de 

hoofdpersoon in het verhaal die getroffen zal worden door ALS. Jack is een 

bordercollie, een hondenras dat er bekend om staat vaak ingezet te worden als 

drijver van de schaapskudde. In het verhaal drijft Jack elke dag de kudde de grote 

heuvel op om te grazen. Uiteindelijk wordt het steeds lastiger om de top te bereiken. 

De afbeeldingen op de volgende pagina’s zijn de eerste schetsen die gemaakt zijn 

door onze illustrator, de schetsen van de personages in het boek. 



 



 

 

 

 



Onze illustrator heeft de eerste pagina van het boek volledig uitgewerkt om met het 

manuscript mee te kunnen sturen naar de uitgeverij. Ook kregen we op 21 november kregen 

we de grove schetsen van het volledige manuscript dat net een week af was.  

 

 

Naast de bijgewerkte tekeningen van de 

‘personage’scènes die we al gekregen 

hadden, ontvingen we ook de nieuwe 

schetsen van de scènes die nog niet 

getekend  waren:

 

 



 

 

 



 

Maar ook de zielige laatste scènes van het verhaal waren al mooi in beeld gebracht:



 

 

 



 

 

Een aantal weken na het opsturen van het manuscript, ontvingen we een reactie van de 

uitgeverij. Door middel van telefonisch contact kregen we onder andere de beoordeling van 

‘Jack de hond gaat naar de top’ te horen. 

Beoordeling manuscript door uitgeverij Boekscout: 

‘’Na het lezen van jullie manuscript was ik echt even stil, wat een prachtige manier om zo’n 

verschrikkelijke ziekte bespreekbaar te maken! Jullie weten je goed in te leven in de 

doelgroep: de korte zinnen en het zachte kleurgebruik van de prachtige illustraties werken 

perfect voor jullie publiek. Daarbij weten jullie de emoties die gepaard gaan met zo’n heftige 

diagnose tastbaar te maken voor de jonge lezer. Bijvoorbeeld de ontkenning van Hugo, die 

maar door blijft zoeken naar een oplossing en zijn latere boosheid, wanneer deze er niet 

blijkt te zijn. Zo verwoorden jullie gedachten en gevoelens voor degenen die dat op jonge 

leeftijd nog niet goed lukt. Daarbij tonen jullie hoe de dieren met dit verlies omgaan, zoals De 

Kat die opeens praat, en laten jullie de lezer zien hoe ook zij dit verlies een plekje kunnen 

geven. Maar ook voor volwassenen is het een bijzonder boekje. Zo ben ik er zeker van dat 

de prachtige zin “Ook als ik ziek ben, wordt het lente” me nog lang niet los zal laten!’’ 

 

Ook onze illustrator is druk bezig geweest. Het grootste deel van de tekeningen was al 

gereed om in te kleuren:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Op 11 februari 2022 was onze illustrator de tekeningen aan het maken. Die kregen 

we dan ook twee weken later: 

 











 



De uitgeverij wil graag met ons werken en als alles meezit, is ons kinderboek medio 

maart te koop op de websites van alle bekende boekhandels! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 5: Interview Maaike Verkuijlen 
 

Naam: Mw. Drs. M.E. Verkuijlen 

Functie: GZ-Psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCT, EMDR therapeut  

Datum: 26-10-2021 

Interviewvragen: 

-1.    Vindt u dat een heftig onderwerp als een diagnose van een ouder gedeeld 

moet worden met een kind tussen de zes en acht jaar oud? 

Ja, kinderen voelen en hebben heel goed in de gaten dat er iets is veranderd of iets 

aan de hand is. Ouders ervaren verschillende en wisselende emoties en zijn 

daardoor soms even minder of anders beschikbaar voor hun kind. Routines 

veranderen, er komt meer familie/bezoek langs, papa gaat niet naar zijn werk en/of 

ouders zijn soms even weg naar een dokter of ziekenhuis. En dan is er iemand 

anders die even voor je zorgt. Van al die veranderingen en onduidelijkheid worden 

kinderen onrustig van binnen.  

-2.      Wat denkt u dat er gebeurt met het gedrag van een kind wanneer de 

diagnose achter wordt gehouden?     

Kinderen zullen te allen tijde reageren op de veranderde situatie thuis. Meestal is dit 

tijdelijk. Vaak kort na de diagnose of bij grote veranderingen. 

Ieder kind reageert hier anders op en de reactie (emotioneel of in gedrag) hangt ook 

af van de leeftijd van een kind. Bij o.a. kinderen tussen de 6 en 8 jaar kan het eten, 

de zindelijkheid of slapen tijdelijk minder goed gaan. Ze kunnen heftiger reageren op 

kleine tegenslagen of wanneer iets anders loopt dan ze hadden verwacht. 

Bijvoorbeeld boos worden of erg gaan huilen. Sommige kinderen keren zich in 

zichzelf. Anderen worden agressief en druk.  

Kinderen kunnen zich schuldig voelen over dingen die ze tegen hun ouders gezegd 

of gedaan hebben. En zich daardoor zo goed mogelijk gaan gedragen.  

Soms krijgen de kinderen lichamelijke klachten zoals buikpijn of vallen ze terug in 

hun ontwikkeling.  

Wanneer er thuis niet gesproken wordt met de kinderen over de diagnose of wat er 

aan de hand is, worden kinderen van binnen onrustig.  

Kinderen voelen namelijk heel goed aan wanneer er iets niet pluis is. En als niet 

duidelijk is waarom zullen ze erover gaan fantaseren. Hun fantasie is altijd erger dan 

de werkelijkheid. Ze kunnen zich alleen gaan voelen met hun zorgen, angsten en 

verdriet. En voelen zich niet serieus genomen of voelen zich buitengesloten. Ook 

kunnen ze zich schuldig gaan voelen. Doordat er niet over gepraat wordt, blijven zij 

met deze gevoelens zitten.  

Het alleen om leren gaan met al deze gevoelens en zorgen, kan zich uiten in 

gedragsveranderingen. Vaak dezelfde als hierboven beschreven, maar houdt dit veel 



langer aan. Tevens gebeurt er iets in de verbinding (hechtingsrelatie) tussen ouders 

en kinderen. De verbinding raakt al dan niet tijdelijk verloren. En deze verbinding 

tussen ouders en kind is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind op emotioneel, 

sociaal en cognitief vlak. Bij een goede hechting is er sprake van een veilige 

omgeving voor het kind om te leren wat emoties zijn en hoe je daarmee omgaat. 

Binnen die veilige omgeving leert het kind begrijpen hoe de wereld werkt, kan het op 

ontdekking gaan en leert het kind hoe je kan vertrouwen op anderen en op jezelf.  

Vanuit dit perspectief bekeken is het goed mogelijk dat wat het achterhouden van 

een diagnose voor invloed kan hebben op met name de sociale en emotionele 

ontwikkeling van een kind.   

 

-3.      Hoe zouden ouders volgens u een diagnose aan hun kind kunnen 

vertellen?   

- neem even de tijd om het nieuws te laten bezinken 
- licht eerst enkele volwassenen in zodat je even hebt kunnen oefenen. 
- Het is fijn om het als ouder zelf te vertellen maar als niet lukt laat het iemand 

vertellen die ook vertrouwd is met de kinderen.  
- Zoek bij voorkeur een rustige vertrouwde plek op. 
- 2 en genegenheid nodig om de boodschap te verwerken. Maak 

lichaamscontact door bijvoorbeeld het kind op schoot te nemen, handje vast te 
houden of te aaien. Pubers een arm om de schouder te leggen of een hand op 
hun arm, pols of hand.  

- Begin met een korte inleidende zin om hen gericht te laten luisteren.  
- Geef dan de boodschap kort en krachtig zonder er omheen te draaien. Een 

lang verhaal is niet nodig. Indien een van de onvermijdelijke gevolgen van de 
ziekte ook de dood zal zijn. Leg dat dan uit op het moment dat je ook weet dat 
de dokters je niet meer beter kunnen maken. Gebruik de woorden die ervoor 
zijn, zoals ‘ernstig ziek’, ‘dood’, ‘nooit meer’ en ‘voor altijd’. 

- Laat je emoties ook zien, ze mogen aan je zien dat je ook verdriet hebt of 
beetje bang bent, maar doe dit wel beheerst. Te hevige emoties belasten een 
kind extra.  

- Kies een taal die aansluit bij de leeftijd en belevingswereld van het kind 

- Geef antwoord op hun vragen en draai er niet omheen. Wanneer je het 
antwoord niet weet, zeg je dat je dat zult opzoeken of navragen.  

- Check of je nog steeds de aandacht hebt en in contact bent met elkaar. 
- Neem de rust en de tijd en geef hen alle aandacht.  

 
-4.      Waarom heerst er volgens u een taboe rondom het praten over een 

diagnose binnen een gezin? 

Van nature hebben ouders de neiging, of beter gezegd het instinct, om hun kinderen 

te beschermen voor alles wat hen bang of verdrietig zou kunnen maken. Dat kan een 

reden zijn om het niet binnen het gezin te bespreken.  

Ook kunnen ouders denken dat hun kinderen het nog niet zullen begrijpen, denk 

bijvoorbeeld aan de allerkleinsten (baby’s die nog niet kunnen praten). Maar zelfs de 



allerkleinsten kunnen met al hun zintuigen aanvoelen dat het thuis anders is dan 

voorheen.  

Het is voor de ouder ook heel moeilijk om het te bespreken. Je weet niet hoe je het 

moet vertellen, en weet je meestal niet hoe je kinderen zullen reageren. In andere 

situaties staan de eigen emoties ouders in de weg. In dat geval kun je eerst met 

andere volwassenen erover praten of hulp en advies inwinnen.  

-5.      Zou u psychologische hulp aan zowel ouder als kind adviseren als deze 

situatie zich voor zou doen? 

Of psychologische hulp/begeleiding geadviseerd wordt hangt af van verschillende 

dingen/factoren. De veerkracht van de gezinsleden, de perspectieven van de ziekte, 

en de behoeften van de gezinsleden. Pijnlijke gebeurtenissen horen bij het leven, en 

hebben tijd nodig om een plekje te krijgen. Pas als de verwerking stagneert, dus één 

of verschillende gezinsleden vast gaat lopen, waardoor ze hun rol als ouder of kind 

niet meer kunnen uitoefenen, wordt hulp geadviseerd.  

-6.      Zou u de dood in het kinderboek zichtbaar verwerken? 

Ja, in geval je weet dat de uitkomst van de ziekte zal zijn dat de ouder sterft zou ik 

adviseren dat in het kinderboek te verwerken. Kinderen hebben behoefte aan 

concrete, duidelijke en volledige informatie. De leeftijd van het kind bepaalt in feite 

hoe je die informatie brengt. De dood en wat daarna volgt (bijvoorbeeld rituelen van 

begraven of crematie en afscheid nemen) hoort in dit geval ook bij die informatie of 

beter gezegd het verhaal.  

Bij kinderen vanaf 6 jaar begint het besef te komen dat de dood niet omkeerbaar is. 

Als iemand dood is, is dat voor altijd. Maar ze kunnen nog moeilijk begrijpen wat 

doodgaan eigenlijk inhoudt en dat iedereen een keer dood gaat. Dat is verwarrend 

voor ze en kan hen angstig maken. Door te vertellen aan hen wat er gaat gebeuren 

en er samen over te lezen in boekjes, help je het hen begrijpen.  

-7.      Zou u de verdrietige situatie in het kinderboek relativeren of zou u juist 

‘straight to the point’ zijn? 

Voor kinderen is het belangrijk straight tot the point te zijn. Ze hebben behoefte aan 

eerlijkheid, duidelijkheid en feiten. Maak dingen niet mooier dan ze zijn, maar ook 

niet erger. 

En dat betekent niet dat je hard bent. Je kunt in vriendelijke bewoordingen toch heel 

kort en bondig aangeven wat er aan de hand is, waarbij je zo volledig mogelijk 

probeert te zijn. Steeds op een manier die bij de leeftijd van het kind past.  

-8.      Hoe zou u het verhaal laten eindigen als het personage met ALS is 

overleden? Een happy-end? Perspectief bieden? 

Voor kinderen is het van belang zo eerlijk mogelijk te zijn. Dat betekent het 
uitbeelden of beschrijven van de feiten die horen bij de ziekte en de gevolgen ervan. 
Nadat iemand overleden is, zullen er verschillende gevoelens zijn. Die logisch of 
tegenstrijdig kunnen voelen. Denk aan opluchting dat iemand geen pijn meer heeft, 
of blijdschap om te merken dat het leven doorgaat. Maar ook ontzettende boosheid, 



angst dat bv de andere ouder ook dood gaat, of schuldgevoelens (dat de ouder dood 
ging doordat ze stout waren). Verder is er vaak ongeloof, verdriet, wanhoop, en een 
verlangen naar de overleden persoon. Kinderen tonen hun emoties vaak kort en 
indirect. Zo kunnen ze even heel boos of verdrietig zijn en dan ineens weer blij gaan 
spelen.  

Het is aan te bevelen in het verhaal ook kort bij stil te staan bij de gevolgen voor wat 
er gebeurt na het overlijden. Door bijvoorbeeld samen verdrietig te zijn of 
verschillende karakters een andere emotie te laten voelen. En vervolgens steun te 
laten vinden bij elkaar en mooie herinneringen op te halen. Waarbij je kan vertellen 
dat iemand altijd gemist zal worden. Dat missen iets moois is, want zo zal je iemand 
nooit vergeten. En de mooie herinneringen zullen altijd bij je blijven, en zo zal de 
persoon die overleden is misschien toch nog mooie levenslessen of stille wijze raad 
blijven geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 6: Interview Davy Melissen  
 

Naam: Davy Melissen 
 
Functie: GZ-Psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut & EMDR-Practitioner  
 
Datum: 08-11-2021 
 
Interviewvragen: 
 
-1.      Vindt u dat een heftig onderwerp als een diagnose van een ouder gedeeld 
moet worden met een kind tussen de zes en acht jaar oud? 
 
Wanneer het gaat over een ongeneeslijke ziekte vind ik dat een kind tussen de 6 en 
8 jaar oud dit moet weten ja. De manier waarop je dit vertelt en datgene wát je vertelt 
hangt denk ik echter ook af van de specifieke ziekte en de gevolgen voor de ouder 
en zijn/haar omgeving.  
 
-2.      Wat denkt u dat er gebeurt met het gedrag van een kind wanneer de 
diagnose achter wordt gehouden? 
 
Kinderen voelen meer aan dan je denkt. Wanneer je ervoor kiest het nieuws niet te 
vertellen, breng je jezelf en het kind uiteindelijk in een lastige situatie. Ik ben ervan 
overtuigd dat het kind heel veel meekrijgt van alles stress, zorgen, drukte en verdriet 
dat een dergelijke diagnose met zich meeneemt. Wanneer je hier niet open over bent 
kan het kind uiteindelijk problemen krijgen in zijn/haar eigen sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Een kind kan bijvoorbeeld leren dat emoties enge en zelfs slechte 
dingen zijn, die je maar beter niet kan hebben of uiten en waarover beter niet 
gesproken kan worden.  
     
-3.      Hoe zouden ouders volgens u een diagnose aan hun kind kunnen 
vertellen?  
  
Ik denk dat er meerdere manieren zijn en er niet één perse de beste is. Zo kun je 
ervoor kiezen het als ouders/verzorgers samen te doen, zonder anderen erbij. Ook 
kun je de hulp inschakelen van een kinderpsycholoog en/of behandelend 
arts/medisch specialist. Ik zou vooral kiezen voor eenvoudig taalgebruik, korte zinnen 
en eventueel toelichting met behulp van plaatjes/tekeningen en concrete 
voorbeelden ten aanzien van het perspectief. Ik zou bij een ongeneeslijke ziekte 
vooral helder zijn in je boodschap, namelijk dat papa/mama heel ziek is en niet meer 
beter wordt.  
 
-4.     Waarom heerst er volgens u een taboe rondom het praten over een 
diagnose binnen een gezin? 
 
Omdat het heel confronterend is of kan zijn om over de dood te praten. En ik denk 
ook omdat volwassenen geneigd zijn de zaken in te vullen voor het kind, te denken 
voor het kind. Volwassenen maken dingen snel zwaar, omdat ze het vanuit hen 



perspectief, verstand en normen en waarden bekijken. Kinderen kijken er vaak 
verrassend eenvoudig en functioneel naar.  
 
-5.      Zou u psychologische hulp aan zowel ouder als kind adviseren als deze 
situatie zich voor zou doen? 
 
Ja, ik zou dit preventief en proactief doen. Ik zou adviseren hulp te zoeken bij het 
leren praten over dit thema. Er zijn (medisch) psychologen die gespecialiseerd zijn in 
het begeleiden van ouders en kinderen in gezinnen waar er sprake is van een 
ongeneeslijk ziek persoon. Omdat het een ingewikkelde dynamiek met zich 
meeneemt, adviseer ik dit zeker te doen ja. Al is het maar om je op weg te helpen en 
als check of je op de goede weg zit.  
 
-6.      Zou u de dood in het kinderboek zichtbaar verwerken? 
 
Zoals ik bij vraag 3 al bedoelde, lijkt het me wijs om bij het behandelen van dit thema 
aan te sluiten bij de belevingswereld van degene aan wie het vertelt. Een speciaal 
hiervoor gemaakt kinderboek is in potentie een hele mooie, passende wijze om een 
zware boodschap helder over te kunnen brengen. Ik zou letterlijk tonen wat er 
gebeurt wanneer iemand doodgaat, dat deze persoon bijvoorbeeld lijkt te slapen, dus 
tonen hoe dit eruit ziet, wat je een beetje kan verwachten. Bijvoorbeeld hoe het 
afscheid nemen eruitziet, hoe je bijvoorbeeld vooraf de eventuele kist kan versieren, 
hoe een crematorium eruit ziet en de afscheidsdienst. Ik zou daarbij de nadruk 
leggen op dat het verdrietig is, maar dat de mensen er dan juist ook heel erg voor 
elkaar zijn.  
 
-7.      Zou u de verdrietige situatie in het kinderboek relativeren of zou u juist 
‘straight to the point’ zijn? 
 
Beiden. Ik denk dat het -zoals bij slecht nieuws gesprekken- goed is om direct te zijn 
en niet om de ernst van de boodschap heen te draaien. Maar ik vind dat het ook 
goed is om in een dergelijk boek aandacht te besteden aan de 'mooie, relativerende' 
kanten van een dergelijke diagnose, door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan de 
mooie, intense momenten, die je bewust met elkaar gaat beleven, aan het maximaal 
maken van mooie herinneringen, zo lang die persoon er nog is. En bijvoorbeeld 
aandacht voor hoe je deze persoon wil gaan herinneren, wat mooi is aan deze 
persoon en hoe je deze persoon voor altijd zal blijven eren.  
 
-8.      Hoe zou u het verhaal laten eindigen als het personage met ALS is 
overleden? Een happy-end? Perspectief bieden? 
 
Ik zou heel goed benadrukken dat er een periode van rouw mag en moet zijn, er mag 
getreurd worden, daar moet je de tijd voor nemen.  Maar perspectief bieden is 
belangrijk, want de anderen leven door, moeten door. Zij die achterblijven moeten er 
alles aan doen hun leven weer op te pakken om uiteindelijk weer te kunnen (leren) 
genieten van het leven. Je zou bijvoorbeeld aandacht kunnen besteden aan de 
mooie dingen die je met degene die overlijdt afspreekt en hoe je degene de rest van 
jouw leven kan blijven eren.  

 

 



Bijlage 7: Interview Melina van Herpen  
 

Naam: Melina van Herpen  
 
Functie: Ontwikkelingspsycholoog en leerlingbegeleider  
 
Datum: 01-12-2021  
 
Interviewvragen: 
 
-1.     Vindt u dat een heftig onderwerp als een diagnose van een ouder gedeeld 
moet worden met een kind tussen de zes en acht jaar oud? 
 
Ja, kinderen kunnen veel aan en hebben recht op een eerlijk verhaal.  
 
-2.     Wat denkt u dat er gebeurt met het gedrag van een kind wanneer de 
diagnose achter wordt gehouden? 
 
In geval van een heftige diagnose zal dat veel stress en emoties oproepen bij de 
ouders. Als mensen het moeilijk hebben, raken ze meestal meer op zichzelf gericht. 
Kinderen zullen merken dat hun ouders minder aandacht voor hen hebben en dat 
hun ouders misschien anders reageren dan ze gewend zijn. Als kinderen geen uitleg 
krijgen hoe dit komt, zullen ze vaak zelf een verklaring bedenken. Het gevaar zit erin 
dat een kind zich buitengesloten kan gaan voelen of de schuld bij zichzelf gaat 
zoeken. Hoe dat eruit ziet in gedrag kan erg verschillen per kind. Sommige kinderen 
zullen zich erg gaan aanpassen en in zichzelf keren, anderen zullen misschien juist 
sneller boos worden of op een negatieve manier aandacht vragen.   
 
-3.     Hoe zouden ouders volgens u een diagnose aan hun kind kunnen 
vertellen?   
 
Het is voor kinderen fijn als de ouders kalm zijn op het moment dat ze erover 
vertellen. Ouders kunnen het verhaal het beste kort, maar eerlijk houden en op het 
niveau van het kind. Vervolgens kunnen ze het kind de ruimte geven om vragen te 
stellen en die op een eenvoudige, maar eerlijke manier beantwoorden. Daarvoor is 
het handig als ze zichzelf al in de ziekte verdiept hebben. Naast een korte 
beschrijving van het te verwachten ziektebeeld, is ook belangrijk om de emoties die 
meespelen te benoemen, zodat het kind ook snapt waarom papa bijvoorbeeld sneller 
boos wordt of mama moet huilen. En dat ook de gevoelens die het kind erbij heeft er 
mogen zijn. Voor een kind is vooral de boodschap belangrijk dat het gezin bij elkaar 
blijft en elkaar steunt en dat je als gezin gewoon blijft proberen om fijne dingen 
samen te doen.  
 
 
 
 
 
 



-4.     Waarom heerst er volgens u een taboe rondom het praten over een 
diagnose binnen een gezin? 
 
De diagnose zorgt voor veel stress en onzekerheid in een gezin. Veel mensen 
proberen controle over hun emoties te houden, door een dergelijk lastig en 
emotioneel beladen onderwerp te vermijden. 
Daarnaast willen veel ouders hun kinderen niet met hun zorgen belasten, ze 
proberen hun kinderen dit verdriet te besparen. Alleen is dat in de praktijk niet 
mogelijk, want kinderen zullen het altijd merken als hun ouders stress hebben. 
Tegelijk doen kinderen vaak hetzelfde, ze willen hun ouders niet belasten met hun 
problemen. 
 
-5.     Zou u psychologische hulp aan zowel ouder als kind adviseren als deze 
situatie zich voor zou doen? 
 
Dat hangt er vanaf hoe er in het gezin met de diagnose wordt omgegaan. Dat zal niet 
in alle gevallen nodig zijn. Ik zou wel adviseren om gezinnen die met een dergelijke 
heftige diagnose te maken krijgen, te wijzen op de mogelijkheid van psychologische 
hulp.  
 
-6.     Zou u de dood in het kinderboek zichtbaar verwerken? 
 
Ik denk dat ik het er wel in zou verwerken, maar misschien niet 'zichtbaar', maar 
alleen in tekst. Ik weet zelf niet genoeg over ALS om in te kunnen schatten hoe snel 
de dood dichterbij komt. Voor kinderen is een jaar al heel lang. Daarom zou ik denk 
ik wel benoemen dat de ziekte uiteindelijk tot de dood zal leiden, maar ook laten 
merken dat dat voorlopig nog niet aan de orde is. Ik zou in het boek de nadruk meer 
leggen op het hier en nu en op de korte termijn. Ik zou het boek zeker niet met de 
dood laten eindigen. Het fijnst is als het boek toch met een 'positieve' boodschap kan 
eindigen, bijvoorbeeld dat het gezin er toch iets leuks van gaat maken met de dingen 
die wel kunnen. En dat iedereen in het gezin van elkaar houdt. 
 
-7.     Zou u de verdrietige situatie in het kinderboek relativeren of zou u juist 
‘straight to the point’ zijn? 
 
Ik denk dat een combinatie goed mogelijk is. Straight to the point, maar ook 
relativeren door nadruk te leggen op wat wel kan en hoe het gezin het nog wel fijn 
kan hebben. 
 
-8.     Hoe zou u het verhaal laten eindigen als het personage met ALS is 
overleden? Een happy-end? Perspectief bieden? 
 
Zoals ik hierboven al benoemd heb, weet ik niet of ik het met de dood zou laten 
eindigen. Dat zou ik alleen doen als dat ook is wat het kind op korte termijn kan 
verwachten (of na het overlijden). Een kind moet zichzelf kunnen herkennen in het 
verhaal en het moet aansluiten bij de actuele situatie. Ik zou het boek laten eindigen 
met wat het kind op korte en middellange termijn kan verwachten, dus in het hier en 
nu. Een echt happy end is niet realistisch lijkt me, maar een focus op de mooie 
dingen en de fijne band die het gezin altijd met elkaar zal blijven houden (ook na de 
dood) is steunend voor het kind.  



Bijlage 8: Ontwikkelingstakenlijst Jeugdzorg 
 

Trea Liebregts, werkzaam bij Jeugdzorg, stuurde ons een ontwikkelingstakenlijst die 

door medewerkers van Jeugdzorg gebruikt wordt. 

Ontwikkelingstaken 0 tot 1,5 jaar  

  

Omgaan met ouders/verzorgers Omgaan met anderen 

Kijken naar het gezicht Lachen of geluidjes maken om in contact te 
komen 

Reageren op stem Geluiden imiteren 

Anders reageren op een vreemde dan op 
ouder/verzorgers 

Eenvoudige bewegingen imiteren 

Zich laten kalmeren door ouders/verzorgers Enkele woorden zeggen 

Affectie tonen naar bekenden Meerdere woorden begrijpen 

Anticiperen op opgepakt worden Voorkeur aangeven bij keuze 

Liefdevolle aandacht beantwoorden  Juiste gebaar/geluid maken bij ja/nee en ik 
wil 

 Luisteren naar gesprekken 

 Reageren op eigen naam 

 

 

 

Fysiek exploreren van de omgeving Vergroten van onafhankelijkheid 

Handen/voeten/dingen in mond stoppen Willen helpen tijdens het uitkleden 

Spelen met vingers en tenen Zelf fles vasthouden 

Lichaam aanraken met hand Vast voedsel proeven 

Personen en voorwerpen met blik volgen Kauwen 

Iets vasthouden (Met veel knoeien) uit een beker drinken 

Als iets valt, voorwerp nakijken (Met veel knoeien) met lepel eten 

Voorwerpen herkennen  

Kruipen  

Los zitten  

Op- en af klauteren  

Los staan  

Iets oppakken van de grond  



Klein voorwerp tussen duim en wijsvinger 
houden 

 

Los lopen  

 

Ontwikkelingstaken 1,5 tot 2,5  jaar  

  

Omgaan met ouders en familie Omgaan met volwassenen 

Verlangen tonen om ouders/verzorger 
plezier te doen 

Eenvoudige boodschap overbrengen 

Bij de naam noemen Korte zinnen begrijpen 

Kusjes geven Kort antwoord geven op vragen 

Knuffelen Eigen naam zeggen op verzoek 

Eenvoudige opdracht uitvoeren Dank je wel zeggen 

Hulp vragen Iets halen om te laten zien 

Verbod begrijpen Belangstelling tonen voor wat anderen doen 

Nee zeggen Belangstelling tonen voor onbekenden 

Gezichtsuitdrukking herkennen  

Toon en ritme imiteren van hetgeen 
ouders/verzorgers zeggen 

 

 

Omgaan met kinderen Fysiek exploreren van de omgeving 

Belangstelling tonen voor kinderen buiten 
het gezin 

Trap oplopen 

Imiteren van andere kinderen Met hulp trap afgaan 

Gevoel krijgen voor eigendom Lopen en kruipen in verschillende tempo’s 

Eigen bezit verdedigen Lopen en tegelijkertijd omkijken 

 Gaan staan met voorwerp in twee handen 

 Dop van een tube losdraaien 

 Een bal gooien 

 ‘’dansen’’ op muziek 

 

Exploreren van leefwereld middels taal Vergroten van onafhankelijkheid 

Plaatjes benoemen Met vork en lepel eten 

Twee-woord zinnen praten Zelf uit een beker drinken 



Rijmpjes en versjes onthouden Gedeeltelijk zelf uitkleden 

Liedjes meezingen Aangeven natte broek/luier te hebben 

Vragen stellen door intonatie te veranderen Warm en koud onderscheiden 

 Kraan op en dicht willen doen 

 Kopje inschenken 

 Spulletjes opruimen 

 Dingen ordenen 

 5-10 minuten zelfstandig spelen 

 

 

Ontwikkelingstaken 2,5 tot 4  jaar  

  

Omgaan met ouders en familie Omgaan met volwassenen 

Aangeven geknuffeld te willen worden Een vraag stellen 

Troost zoeken Gebeurtenissen vertellen 

Bevestiging vragen Zichzelf voorstellen 

Waarom-vragen stellen Uitdrukkingen imiteren 

 Eenvoudige afspraken nakomen 

 Aan eenvoudige regels houden 

 Meedoen met een gesprekje 

 Naar een verhaaltje luisteren 

  

  

 

Omgaan met kinderen Fysiek exploreren van de omgeving 

Een vraag stellen aan een ander kind Rennen 

Een ander kind helpen Trap op- en aflopen 

Weten of het een jongen of een meisje is Scherpe bocht maken tijdens het rennen 

Opkomen voor zichzelf Over een voorwerp heen stappen tijdens 
het rennen 

Onderhandelen ‘’na hoeveel keer mag ik’’ Bal vangen 

Aan de regel ‘’wie was eerst’’ houden Op 1 been staan 

Op beurt wachten in samenspel (2kk) Springen met 2 benen 



Meedoen in een gesprekje Knoop leggen 

 Driewieler rijden 

 

Exploreren van leefwereld middels taal Taakgerichtheid  

Vragen stellen Kiezen tussen verschillend speelgoed 

Zelf een verhaal vertellen Met hulp iets bedenken om te gaan doen 

Eenvoudige motivering begrijpen Ongeveer 15 minuten zelfstandig spelen 

Ik, jij, wij-vorm gebruiken Kleuren benoemen 

Mijn-jouw gebruiken Ordenen naar grootte,kleur en vorm 

Bang, boos, blij, verdrietig bij zichzelf 
herkennen en benoemen  

 

Bang, boos, blij, verdrietig bij een ander 
herkennen en benoemen 

 

 

Ontwikkelingstaken  4 tot 7  jaar  

  

Vormgeven aan relatie met ouders en 
familie 

Omgaan met volwassenen 

Trots zijn op ouders Luisteren 

Brussen in bescherming nemen Onthouden wat een volwassene heeft 
gezegd 

Gezinsnormen eigen maken Alsjeblief/dank-je-wel zeggen 

 Vragen of iets wel of niet mag 

 Accepteren dat iets niet mag 

 Een voorstel doen 

 Iemand uit laten spreken 

  

  

  

Omgaan met leeftijdsgenoten Omgaan met eigen lichaam 
(zelfverzorging) 

Groepsgenootjes bij de naam kennen Temperatuur van de kraan regelen 

Vragen om mee te mogen doen bij een spel Gezicht en handen wassen 

Winnen/verliezen hanteren Boterham smeren/beleg kiezen 

Samenspelen in een klein groepje Eten opscheppen 



Delen Mes en vork juist gebruiken 

Met anderen een besluit nemen Dooreten 

Vriendschappen aangaan Zelfstandig aankleden 

Een gesprekje beginnen/contact leggen Veters strikken 

Voor zichzelf opkomen Zeggen dat  je pijn hebt 

Nee zeggen Zelfstandig naar toilet gaan 

Onderhandelen  

 

Partiperen in onderwijs Invullen van vrije tijd 

Luisteren Weten wat je wel en niet leuk vindt 

Opdracht onthouden Onderscheid kunnen maken tussen wat je 
alleen kan en waar hulp bij nodig is  

Antwoord geven op een vraag Zicht hebben op eigen kunnen 

Wachten op beurt Hulp vragen bij activiteit 

Compliment in ontvangst nemen Plannen maken 

Met kritiek omgaan Plannen bijstellen 

Aan schoolregels houden Initiatief tonen 

Langere tijd op een stoel zitten Ongeveer 30 minuten zelfstandig spelen 

Langere tijd met hetzelfde bezig zijn Onderscheid maken tussen fantasie en 
werkelijkheid 

Reageren op begroeting van leerkracht Fantasiespel delen 

Tas en jas op juiste plek ophangen Gehele ruimte gebruiken 

Vraag stellen Aanpassen aan een ander 

Stil zijn als een ander praat Varieren in spelmateriaal 

 

Nemen van deelverantwoordelijkheden in 
thuissituatie (zelfredzaamheid) 

De deur opendoen als er gebeld wordt 

Telefoon aannemen 

Luisteren naar een ander en de boodschap 
correct overbrengen 

Opruimen als je stopt met spelen 

Radio/Tv bedienen 

Jas/kleding/schoenen op juiste plek zetten 



Tafel deken 

Huisregels kennen en zich er aan houden 

Tijdens buitenspelen aan veiligheidsregels 
houden 

Fietsen op fiets met 2 wielen 

 

Ontwikkelingstaken  6 tot 12 jaar  

  

Vergroten van onafhankelijkheid Onderhouden van vriendschappen 

Uit jezelf vertellen wat je hebt meegemaakt Een gesprek aangaan, onderhouden en 
afronden 

Om hulp vragen als iets niet gelukt is Vragen of je mee mag doen met een spel 

Zelf de basisemoties kunnen benoemen Overleggen in contact/spelsituaties 

Langere tijd alleen kunnen spelen  

Iets voor jezelf kunnen doen, ook al wil je 
dat eigenlijk niet 

Meedenken over het oplossen van een 
probleem/conflict.  

Tegen familieleden kunnen zeggen dat je 
iets niet leuk of prettig vind 

Een vaste vriend(in) hebben 

Een compliment geven aan familieleden Conflicten kunnen oplossen (al dan niet met 
hulp) 

Een compliment kunnen ontvangen Je eigen mening geven 

Je passend verbaal en fysiek verdedigen 
tegen je brussen 

Onderscheid maken tussen expres en per 
ongeluk 

Gepast reageren op verdriet van een 
familielid 

Gepast reageren op gevoelens van andere 
kinderen 

Voorstellen doen voor een afspraak (spelen, 
logeren etc) 

Accepteren wat een ander niet wil 

Onderscheid maken tussen bekenden en 
onbekenden 

Grenzen aangeven 

Gezag accepteren Doorgaan met een spel ook al denk je te 
gaan verliezen 

Spelmateriaal zelf kiezen en opruimen Belangstelling tonen voor een ander 

Accepteren dat een brusje iets beter of 
minder goed kan 

 

Beleefdheidsvormen hanteren  

  

  



  

Participeren in onderwijs Gebruik van basale infrastructuur 

Stil zijn tijdens de uitleg Naar de bibliotheek gaan 

Onthouden wat er tijdens de individuele 
uitleg is gezegd 

Een brief posten 

Navragen wat je niet begrijpt Een boodschap doen in de winkel  

De opdracht maken zoals gezegd is Afrekenen in een winkel 

Een werkje goed plannen Een hobby/sport kiezen 

Je aandacht langere tijd richten Omgaan met zakgeld (sparen) 

Zelfstandig werken (onder begeleiding) reizen met de bus 

Het werktempo behouden Over kunnen steken 

Trots zijn op wat je hebt gedaan Veilig een langere afstand fietsen 

Een goede prestatie willen leveren De weg weten 

Doorgaan als het tegenzit Internet veilig gebruiken 

Kritisch zijn op eigen werk Weten hoe je je moet gedragen in een 
openbare gelegenheid 

Leren van gemaakte fouten  

Een bijdrage leveren aan een kringgesprek  

 

Nemen van deelverantwoordelijkheden in 
thuissituatie (zelfredzaamheid) 

Rekening houden met een ander 

Een eenvoudige boodschap doorgeven Voorzichtig omgaan met spullen van een 
ander 

Eigen kamer opruimen Her verschil zien hoe je met een klein kind 
omgaat en hoe met een leeftijdsgenootje 

Schooltas inpakken Andere kinderen met rust laten als je alleen 
speelt 

Eigen brood smeren Iemand die verdriet heeft troosten 

Helpen met lichte huishoudelijke taakjes Reageren op iemand die boos is 

Kamer inrichten naar eigen smaak Ruzie oplossen met woorden 

Radio en tv kunnen bedienen Snoep en speelgoed delen 

Weten hoe je de telefoon moet opnemen Je eigen wensen opzij zetten 

Weten wat je moet doen als er aangebeld 
wordt 

Kunnen inleven in een ander 

Huiswerk maken  

 



Gezondheid en veiligheid 

Zelfstandig tanden poetsen 

Haren verzorgen 

Kleding uitkiezen die past bij het seizoen 

Toiletritueel zelfstandig uitvoeren 

Een eigen kledingstijl ontwikkelen 

Veilig omgaan met apparatuur 

Zeggen dat je je niet lekker voelt 

Zeggen waar je pijn hebt 

Meedenken bij medicatiegebruik (inname 
tijdstip) 

 

 


