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Inleiding 
 

Deze eindopdracht van de opleiding Therapeutisch Kindercoach gaat over Anna. Zij is bij de 

start van het traject bijna 5 jaar en woont samen met haar ouders, broer Jelle (8 jaar), zus 

Femke (6,5 jaar) en haar opa en oma (ouders van moeder) in een vrijstaand huis in het 

buitengebied van Utrecht. 

 

Deze eindopdracht gaat ook over mijn eerste stappen als Holistisch kindertherapeut in 

opleiding. Het gaat over het proces van het gezin en mijn rol als coach daarin. Tijdens het 

werken met dit gezin ben ik mijn eigen stukken tegengekomen. Het was voor mij een mooi 

leerproces om dit gezin een stukje op hun pad te mogen begeleiden. 
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Intakegesprek op basis van de COACHING 
Naam Cliënt: Jasper en Corina  

Geb. datum: 3-4-1978 en 13-4-1980  

Coach: Rianna Verduijn 

Datum: 28-4-2021 

 

Hulpvraag: Hoe kunnen we Anna terug in balans brengen? 

 

Concreet doel: Anna heeft minder last van angsten, nachtmerries en hoofdpijn. 

 

Onderzoek: Waar komen Anna’s angst en nachtmerries vandaan? Hoe verloopt het 

slaapritueel? Wat is de oorzaak van haar hoofdpijn? Welke invloed heeft Corona op Anna en 

het gezin? Wat maakt dat Anna moeite heeft om moeder los te laten als zij naar haar werk 

gaat? Wat kan Anna aan en mag ik in beweging zetten of invoegen? Onderzoek waar de 

disbalans vandaan komt en welke rol heeft zijzelf daarin en welke rol hebben haar ouder(s) 

daarin (gehad)? Wie is (zijn) de drager van het probleem? Onderzoeken basisbehoeften en 

gebreken / zowel bij ouders als bij kind en hoe dit zich onderling verhoudt. Kindbeeld en 

mogelijke verstoring helder krijgen. 

 

Afstemmen: Door in gesprek te gaan met de ouders, mag ik met jullie meedenken? En bij 

elke vervolgstap te blijven afstemmen op Anna en/of haar ouders. 

 

Capaciteiten: Ik als coach heb de kundigheid en ben bekwaam om deze casus en per consult 

aan te voelen en te zien gebeuren wat het kind/ouder(s)/gezin nodig heeft. In deze casus 

heeft Anna de juiste intentie voor haarzelf om het op te willen lossen. Ook ouders zijn hierin 

gemotiveerd om de hulpvraag aan te willen pakken. 

Ik volg het kind en de vraag die ik in elk consult weer stel is: ‘Wat heeft dit kind nodig?’ Ik kijk 

als coach naar de capaciteit die het kind en de ouders zelf hebben. Welke kwaliteiten kunnen 

we in zetten zodat we gebruik kunnen maken van wat aanwezig is in dit gezin. Anna is vrolijk, 

visueel ingesteld, weet wat ze wil, is zelfstandig, heeft veel fantasie, maakt makkelijk contact 

en is intelligent. Beide ouders willen alles doen om ervoor te zorgen dat het goed gaat met de 

kinderen. Moeder reageert meestal rustig op situaties. Ze is pedagogisch sterk, 

oplossingsgericht en doelgericht. Vader is leergierig, staat open voor suggesties van moeder 

m.b.t. de opvoeding. Hij is een doener. Dit zijn capaciteiten die meegenomen worden in de 

coaching. 
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Haalbaarheid/hulpbronnen: Het gezin en de coach hebben de juiste intentie waardoor stap 

1 al gemaakt is. De hulpbronnen kunnen zijn: de kwaliteiten van Anna/ouders, etherische 

olie, wrijfolie, boek gevoelige kinderen en opvoeden in deze tijd, aarde oefening, massage, 

therapeutisch tekenen, gesprekstechnieken. 

 

Inzichten: Inzicht in de situatie krijgen door de tekeningen te analyseren en de geleerde 

methodieken in gaan zetten, voelen en zien wat er per moment nodig is. En mezelf achteraf, 

of ter plaatste, afvragen hoe zou ik het anders of beter doen bij een volgend consult. Een 

constante reflectie en afstemming van mezelf rond de vraag: heb ik het hele plaatje duidelijk, 

zie ik zuiver wat er speelt bij het kind, bij de ouders, op elkaar. Heb ik een zuiver en goed 

beeld van wat er moet gebeuren. Geen blinde vlekken, overdracht of tegenoverdracht? Bij 

twijfel ga ik in overleg met een collega coach. 

 

Nieuwe situatie: Anna voelt zich veilig, slaapt beter en heeft geen hoofdpijn meer. Ouders 

hebben meer inzicht in de (gevoels)wereld van Anna, zij begrijpen waarom Anna handelt 

zoals zij handelt en weten hoe hier mee om te gaan. Ouders hebben inzicht en 

bewustwording over de oorzaak van de klacht(en). En wie hier de “eigenaar” van is.  Er is 

inzicht in eigen aandeel. Doordat we de oorzaak uitgewerkt hebben, hoeft Anna de klachten 

niet meer te laten zien. 

 

Goede afronding: Als het gezin tevreden is met het proces wat er in werking is gezet en zelf 

verder kunnen zonder mijn begeleiding. Dan ben ik als coach ook tevreden. 

 

Aanvullende vragen voor verslaglegging 

Diagnose, indruk: Anna is een vrolijk meisje. Ze weet wat ze wil en dit kan haar belemmeren. 

Bijvoorbeeld bij tekenen, dan heeft ze in haar hoofd hoe het eruit moet zien, maar dat lukt 

haar dan niet altijd. Ze is een spons, ze neemt heel veel in zich op. Ze is een rustig en stil 

meisje wat op het juiste moment de juiste dingen kan zeggen. Ze kijkt de kat uit de boom. Ze 

houdt van spelen, rollenspel. Ze heeft veel fantasie en een groot denkvermogen, ze kan goed 

verbanden leggen. Ze is heel visueel ingesteld. Als ze iets gezien heeft, weet ze het. 

 

Anna zit in de kindfase van de kleuter. De buitenwereld wordt belangrijk en de kleuter is klaar 

voor educatie. Spelen is belangrijk voor de kleuter om zijn gevoelens en ervaringen te kunnen 

plaatsen in andere situaties. In de kleutertijd leert de kleuter om relaties aan te gaan. De 

kleuter leert ook om samen te spelen. Zijn zelfredzaamheid neemt toe. In deze periode is het 

belangrijk dat de gevoelens en emoties van de kleuter worden geaccepteerd en dat ze er 

mogen zijn. 
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Mogelijke factoren die het probleem in stand houden: bezorgdheid/angst bij ouders. 

 

Te ontwikkelen (cognitie, gedrag, attitude etc.): verbinding maken met zichzelf en de 

omgeving, zelfvertrouwen ontwikkelen en veiligheid gaan ervaren. 

 

Wat heeft de cliënt zelf al gedaan om het probleem op te lossen, met welk resultaat? Ze zijn 

bij een osteopaat geweest. Hij voelde spanning in haar buik en bij haar milt. Anna is nu 

minder moe. 

Ze zijn bij de kinderarts geweest vanwege Anna’s snelle groei. Ze hebben het toen ook over 

haar buikpijn gehad. De kinderarts vond onderzoek niet nodig. Moeder heeft het nog eens 

aan de huisarts gevraagd en die vond verder onderzoek ook niet nodig. 

 

Achtergrond informatie, toevoegingen door de coach: Tijdens de eerste lockdown was alles 

nog nieuw en paniekerig. Er werd gezegd dat kleinkinderen niet naar opa’s en oma’s 

mochten. De zus van moeder werkt in een ziekenhuis en maakt daar longfoto’s. Wat ze daar 

zag bij Coronapatiënten, zag er slecht uit. Er is toen besloten tot een huisruil. Het gezin van de 

zus van moeder heeft met de ouders van moeder van huis geruild, omdat ze bang waren voor 

de gezondheid van opa en oma. Bij Anna is er toen een kentering gekomen. 

Als Anna met de bakfiets langs ging bij opa en oma die achter het raam stonden, riep Anna: 

‘Oma van mijn knuffels ga je echt niet dood!’ 

Tijdens de eerste lockdown kon Anna niet meer naar de peuterspeelzaal. Het sociale stuk was 

er ineens niet meer. Met vijf kinderen thuis was er altijd wel een speelmaatje voor Anna. Ze 

kan heel goed opschieten met haar nichtje Lisa, die vijf maanden ouder is. Moeder doet altijd 

de boodschappen en gaat op een rustig moment naar de supermarkt. Ze leggen de kinderen 

uit waarom ze het zo doen. 

Tijdens de tweede lockdown zijn opa en oma wel thuis gebleven. En heeft moeder 3 dagen 

opgepast op de kinderen van haar zus. 

 

Voor moeder was het i.v.m. besmettingsgevaar spannend om weer naar haar werk te gaan. 

Haar ouders behoren tot de risicogroep. Inmiddels hebben haar ouders de eerste inenting 

gehad. Dit geeft meer vertrouwen. Opa en oma passen op de kinderen als moeder moet 

werken. Vader is de hele tijd gewoon naar zijn werk gegaan, omdat hij daar alleen kan zitten 

en het dus veilig is. 

 

Anna heeft moeite met afscheid nemen van moeder als moeder moet gaan werken. Ze vraagt 

dan elke dag of moeder moet gaan werken. Als moeder ja zegt, begint ze te huilen en zegt: ‘Ik 

wil niet dat jij gaat werken’. Als moeder toch weggaat, zegt Anna: ‘Ik heb je kusje niet 

gevoeld.’ Moeder weet dat als ze weg is, het over gaat en dat als ze niks hoort van haar 
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moeder het goed is. De andere twee kinderen hebben ook zo’n periode gehad.  Ze bereidt 

Anna erop voor als ze moet gaan werken en legt uit waarom ze weg gaat. Bij vader speelt dit 

niet, omdat hij ’s ochtends al heel vroeg naar zijn werk gaat en Anna dan nog slaapt. 

 

Anna droomt vaak. Al sinds ze heel jong is, kan ze letterlijk vertellen wat ze gedroomd heeft, 

vanaf 2 jaar. Het is voor haar heel levendig. Ze wordt huilend wakker. Dit gebeurt zo’n drie 

keer per week. Het helpt haar dan als ze geknuffeld wordt en heel strak ingestopt wordt. 

Alleen als ze heel erg eng gedroomd heeft, lukt het niet om verder te slapen. Dat gebeurt 1 á 

2 keer per maand. Ouders maken er dan geen strijd van. Vader slaapt dan in het bed van 

Anna en Anna mag dan bij moeder in bed. 

 

Ouders blijven altijd boven tot de kinderen slapen. Dit hebben ze altijd al gedaan en vinden ze 

geen enkel probleem. Ze kunnen nu bijvoorbeeld gewoon even lezen op hun eigen kamer. 

Toen moeder klein was, deed haar moeder dit ook en zo ging het ook bij haar oma. Femke 

had nachtangst als ze naar school moest. Ouders moesten altijd heel dichtbij haar zijn en 

hebben dit langzaam afgebouwd door steeds iets verder weg bij haar te gaan zitten, totdat ze 

op de gang en hun eigen kamer konden zitten. Ouders denken dat het van Anna 

kopieergedrag is. Anna wil alles kunnen wat anderen ook kunnen, vooral wat haar broer en 

zus kunnen. Anna slaapt eigenlijk vrij gemakkelijk in. 

 

Anna klaagt dat ze zich niet lekker voelt. Ze klaagt over hoofdpijn en buikpijn. Ouders weten 

niet goed of ze echt hoofdpijn heeft. Anna heeft het er vooral over als ze hoog in emotie zit. 

Moeder heeft tegen Anna gezegd dat het alleen moet zeggen als ze echt erge hoofdpijn heeft. 

Het is duidelijker aanwezig dat Anna zegt: ‘Ik voel me niet lekker.’ 

 

Anna heeft geen allergieën. Ze heeft wel eens een voetenmassage gehad.  

Ouders zijn benieuwd naar wat de oorzaak van de klachten van Anna kunnen zijn. Komt de 

angst door de nachtmerries of is het een fase? 

Anna is een slim meisje, ze loopt voor, maar sociaal emotioneel loopt ze niet gelijk met haar 

intelligentie. Dit zou problemen kunnen veroorzaken. Ze ziet dingen op school die ze niet kan 

en vaak ook nog niet hoeft te kunnen. 

 

Sinds Anna in september naar school gaat, ging ze zich thuis ‘stout’ gedragen. Na een tijdje 

waren de grenzen duidelijk. Tijdens de lockdown gedroeg ze zich rustig. Nadat school weer 

was begonnen, herhaalde het ‘stoute’ gedrag zich. Ze keek echt of moeder deed wat ze zei. Ze 

had snel door dat dat zo was en haar gedrag werd weer normaal. Op school is ze altijd lief. 
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Toen Anna een baby en peuter was, was ze altijd heel relaxed en volledig in balans. Sinds ze 

naar de kleuterschool gaat, is ze uit balans. Ouders geven de hulpvraag een intensiteit van 5. 

Het boek meegegeven en ouders gevraagd om de informatie over de kindbeelden te lezen. 

Gevraagd of ze willen uitzoeken welk kindbeeld Anna heeft en welke kindbeelden de andere 

kinderen en zij zelf hebben. Met ouders besproken wat we Anna gaan vertellen. 

 

Coachopzet 

Coachvraag: Hoe kunnen we Anna terug in balans brengen? 

 

Doelstelling: Anna heeft minder last van angsten, nachtmerries en hoofdpijn. 

 

Intentie aanpak (methoden, technieken, oefeningen, aantal sessies, frequentie): 

Ik heb uitgelegd dat ik holistisch werk. Alles is met elkaar verbonden en ik kijk naar het 

grotere geheel. Ik ga kijken naar de oorsprong van de klacht. We gaan het uitwerken op de 

vier niveaus van ervaren: lichaam, denken, gevoel en energie. 

Jullie krijgen steeds huiswerk mee. 

Met ouders afstemmen wat we in de eerste sessie tegen Anna zeggen. 

Therapeutisch tekenen om Anna te leren kennen en erachter te komen hoe Anna zichzelf en 

de wereld om haar heen ervaart. De tekeningen ga ik vertalen en de boodschappen van Anna 

terug coachen naar de ouders. 

We gaan werken met de coachkaarten. Anna mag de basisbehoeften trekken zodat haar 

ouders zicht krijgen op de basisbehoeften die spelen, die voor Anna niet of onvoldoende 

worden ingevuld. Anna mag ook de Emotioneel Evenwicht trekken en een olie. Een sessie met 

moeder waarin zij de coachkaarten mag trekken en we deze samen uit gaan werken. Een 

sessie met vader waarin hij de coachkaarten mag trekken en we deze samen uit gaan werken. 

We gaan werken met aromatherapie, EE punten tappen en uitzoeken welk kindbeeld Anna 

heeft. Holistische massage wordt in stappen ingezet, afhankelijk van wat er uit de sessies 

nodig blijkt te zijn. Dit alles steeds in afstemming met Anna en met jullie. Hierna nagaan of 

jullie inzicht en bewustwording hebben op de oorzaak van de klacht en wie de eigenaar is. En 

wat er nog meer nodig is om ervoor te zorgen dat Anna haar klachten niet meer hoeft te laten 

zien. 

 

Intentie aanpak besproken met cliënt: Ja  

 

Informed consent van de cliënt: Ja  

 

Handtekening coach:  
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Sessie verslag kind  
Naam Cliënt: Anna  

Geb. datum: 26-6-2016  

Coach: Rianna Verduijn 

Datum 3-5-2021 

 

Coachvraag bij aanvang sessie: Wie is Anna? Welke indruk maakt zij op mij? Welke hulpvraag 

laat zij zien? 

 

Ingezette methodieken, met welk effect 

Aanpak van de coach en doel hiervan: Een gesprek met Anna om haar te leren kennen en te 

horen welke hulpvraag zij zelf heeft. 

Therapeutisch tekenen: welke boodschappen laat Anna zien vanuit haar dieper onderbewust 

weten? Een boomtekening laten maken om te zien hoe Anna in de buitenwereld staat. Een 

huistekening laten maken om te zien hoe Anna haar binnenwereld is. 

Een kaartje van de aromatherapie laten trekken om erachter te komen wat Anna nodig heeft 

met deze olie en om de klachten te verzachten. Anna haar voeten ingesmeerd met wrijfolie 

om het zelfherstellend vermogen te activeren (prikkeltherapie). De diffuser aangezet voor de 

therapeutische werking en om Anna en moeder er kennis mee te laten maken. 

 

Verband met de oorspronkelijke probleemstelling: Inzicht krijgen in de klachten en de 

oorzaak. De aromatherapie kan Anna ondersteunen om weer in balans te komen. 

 

Soort gesprek gevoerd: Startgesprek met het kind. 

 

Gespreknotitie 

Als ik de deur opendoe, kijkt Anna mij aan. Ze zegt gedag en pakt de hand van moeder vast. 

Als ze haar jas uit heeft, gaat ze achter de benen van moeder staan. Ik begin tegen haar te 

praten en ze komt meer tevoorschijn. Ik zie dat ze het spannend vindt en benoem dat. Ja en 

ze lacht. Ze gaan mee naar boven. Ik ga wat te drinken halen, zodat ze even alleen met 

moeder kan praten. Ik krijg twee ingekleurde kleurplaten van dieren van haar, die hang ik op. 

Ze vraagt of ik huisdieren heb. We hebben het over hun hond Juna, die net geen puppy meer 

is. Ze vertelt dat ze graag in de tuin speelt, het allerleukste vindt ze het om in de zandbak    te 

spelen. Ik vraag of ze weet waarom ze hier is en dat weet ze niet. Ik vertel dat ik van papa en 

mama heb gehoord dat ze vaak last heeft van hoofdpijn. Ja, daar heeft ze soms last van. Ik ga 

samen met jou en mama en papa kijken wat jij nodig hebt om ervoor te zorgen dat jouw 

hoofd weer fijn voelt. Dat lijkt haar wel fijn. Anna zegt dat ze meestal ’s ochtends last heeft 
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van hoofdpijn, later gaat het dan weg. Vanochtend had ze ook hoofdpijn, maar nu niet meer. 

Ze wijst aan dat ze links of rechts op haar voorhoofd hoofdpijn heeft. We tekenen een 

hoofdpijnmeter (0 is geen hoofdpijn en 10 is verschrikkelijke hoofdpijn). Anna zet een streepje 

bij de 3. 

 

Ik vraag Anna of ze een tekening wil maken. Ze knikt met een lach op haar gezicht. Ik vertel 

haar dat ze een boom mag tekenen. Niet zomaar een boom maar een droomboom! Haar 

ogen lichten op en ze weet al wat ze wil gaan tekenen. Ik licht de opdracht nog verder toe. Ze 

kijkt eerst rustig en kiest dan een potlood uit. Ze begint met de stam. Ze kijkt telkens even 

naar moeder die wat verderop zit. Ze vertelt wat ze tekent. Ze zegt dat ze niet zo goed 

blaadjes kan tekenen. Al haar aandacht is bij het tekenen. Ze tekent rustig. Als de boom klaar 

is, wil ze er niet echt over vertellen. Ze wil graag nog een tekening maken. Ik leg uit dat ze 

haar droomhuis mag maken en licht dit verder toe. Ze begint met de buitenkant, een 

rechthoek te tekenen. Ik praat wat met haar moeder. Anna zegt dat ze bijna klaar is. Ik zeg dat 

ze alle tijd heeft en de tekening rustig af mag maken. Ze tekent heel geconcentreerd. Ze is blij 

met haar droomhuis en ze heeft er een meisje naast getekend, dat is ze niet zelf zegt ze, 

gewoon een meisje. Ze heeft blauwe benen, want ze heeft het koud en ze heeft 

regenboogharen. 

 

Ik vraag of Anna nog iets anders wil doen en dat wil ze wel. Ik pak de kaartjes van de oliën. Ik 

leg uit hoe ze de kaartjes neer mag leggen en dat ze mag vragen welk kaartje haar gaat helpen 

om ervoor te zorgen dat haar hoofd fijn voelt. En dat ze dan met haar buik mag voelen welk 

kaartje ze wil pakken. Ze legt de kaartjes rustig één voor één netjes op een rijtje. Denk maar 

aan de vraag. Ze pakt de citroen. Het kaartje heeft dezelfde kleur als het dak van haar 

droomhuis dat ze net heeft getekend. Anna heeft nog niet eerder met aromatherapie 

gewerkt. Citroen is een hoofdolie, dus die kunnen we meteen gaan inzetten. Ik vraag of ze 

citroen kent, ja dat is zuur. Ik leg uit dat citroen heel goed helpt om ervoor te zorgen dat haar 

hoofd weer fijn gaat voelen. Ik laat haar de olie ruiken. Ze vindt hem lekker, hij ruikt naar 

snoepjes. Ik leg uit dat mama of papa elke avond voor ze gaat slapen haar voeten in gaat 

smeren met de citroen wrijfolie. Als ze gaat slapen kan de citroen wrijfolie lekker in haar 

voeten trekken en zijn werk doen. Ik vraag Anna of ze het al vast een keer wil proberen en of 

ik het op haar voeten mag wrijven. Dat vindt ze goed.  

 

Ze heeft koude voeten. Ik doe ook even het tenenkapje en het hielkapje, vooral deze laatste 

vindt ze erg prettig. We doen ook wat citroenolie in de diffuser. Ze kan het heel goed ruiken 

en ze vindt het lekker. Ik vertel haar moeder nog wat over de olie en de diffuser, want daar is 

ze niet bekend mee. Anna wil nog wel even kleuren, terwijl wij aan het praten zijn. Ze maakt 

nu een totaal andere tekening: er gebeurt veel meer, er is een grondlijn, er is lucht en het hele 
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blad is gebruikt. Als ze klaar is, zegt ze dat de boeven de sleutel van het huis hebben gepikt. 

De rondjes die ze in de lucht heeft getekend, is de wind, want het waait best hard. 

Anna zegt dat ze mij lief vindt. 

 

Huiswerk / opdrachten meegegeven: Etherische olie citroen en citroen wrijfolie met het 

protocol meegegeven. Aangeraden om een diffuser aan te schaffen om de olie te verdampen 

op haar slaapkamer voor en/tijdens het naar bed brengen aan te zetten. 

Voetenbadje om uit haar hoofd te gaan en de indrukken van de dag te verwerken voor het 

naar bed gaan. Daarna de wrijfolie op haar voeten doen om het zelfherstellend vermogen te 

activeren. 

 

Nabeschouwing 

Verloop van de sessie: Anna vond het in het begin heel spannend. Ze keek de kat uit de boom 

en naarmate ze zich meer op haar gemak voelde, werd ze spraakzamer. Ze ging heel rustig en 

bedachtzaam tekenen. Bij de vrije tekening zag ik dat Anna veel ideeën had en creatief te 

werk ging. De kaartjes legde ze rustig en gestructureerd neer. Ze komt op mij over als een 

cerebraal kind. Ik vraag mij af of dat haar kindbeeld is, of dat ik nu de verstoring zie. Dit wil ik 

nog verder onderzoeken. Anna vond het hielkapje heel erg prettig, deze staat voor veiligheid, 

basis geven, aarden. Blijkbaar heeft ze hier behoefte aan en deze informatie neem ik mee. 

 

Anna is nog erg jong. Ik ben meer gewend om met wat oudere kinderen te werken. Het was 

aftasten wat ik kon vragen. Tijdens de sessie heb ik het los kunnen laten dat ik niet alles in één 

keer te weten hoef te komen. Het is belangrijker dat Anna zich op haar gemak voelt. De rest 

komt later wel. 

 

Wat is er bereikt en hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling: Het eerste contact is gelegd, 

een basis om op verder te kunnen gaan bouwen. Ik heb de indruk dat ze vertrouwen in mij 

heeft, want ik mocht haar voeten aanraken en ze zei uit zichzelf dat ze mij lief vond. Ik heb 

Anna wat beter leren kennen. Door de tekeningen te gaan vertalen en later terug te koppelen 

naar ouders, zal ik nog meer informatie krijgen. 

 

Paraaf coach:  
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De boomtekening van Anna 
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Algemeen 

Scannen: Het lijkt op een eenzame boom met een onrustige kruin. De stam is duidelijk 

neergezet en de kleur vraagt aandacht. 

 

Intuïtief kijken: er wordt aandacht gevraagd, gaat van rust naar onrust, twee verschillende 

delen, bovenin gebeurt er heel veel en dit voelt niet prettig. 

 

Achtergrond: Anna is 4 jaar en 10 maanden oud. Ze zit in de magische fase. 

 

Aandachtspunten: Het accent in de stam valt op, de kruin en het kleurgebruik. De stam is 

krom. Eén tak hangt meer naar rechts. Er zijn geen wortels getekend en er is geen omgeving 

getekend. 

Observatie: Ik zie dat de boom aan de linkerkant van het papier is getekend, dichtbij het 

midden en meer naar de onderkant van het papier. Er is geen grondlijn. De stam heeft stevige 

lijnen. De stam is rood ingekleurd. De stam is gescheiden van de kroon getekend. De kroon 

heeft vijf takken met aan het uiteinde een blaadje. Tussen een aantal takken is een 

verbindingslijn getekend. De takken wijzen verschillende kanten op. De kroon is naar 

verschillende kanten paars ingekleurd. De kroon is steviger ingekleurd dan de stam. Er is geen 

omgeving getekend. 

 

Anna wist meteen hoe ze de boom wilde tekenen. Ze dacht eerst na hoe ze het ging doen. Ze 

koos zorgvuldig de kleuren uit. Ze begon met het tekenen van de stam. Ze tekende heel 

rustig. 

 

KIEST 

Kleur: 

Paars: spirituele verbinding, verbindingen, spanning en verdriet. Rood: nog op te lossen 

emoties (emotiekleur), levendigheid en angst. 

 

Interactie: Er is geen interactie met de omgeving. De meeste takken zijn niet één met de 

boom. 

 

Energie: Onbalans en onrust. Stevige lijnen. Leeg. 

 

Symboliek: 

Geen wortels: krijgt Anna voldoende voeding aangereikt, mentale uitdaging? Staat ze 

stevig of is ze makkelijk uit haar evenwicht te brengen? 
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Stam: De lijnen zijn stevig getekend: is Anna goed in staat haar grenzen aan te geven 

en/of wil ze graag meer bescherming? 

Er is een duidelijk accent getekend. Welke ingrijpende gebeurtenis was er op ruim 3-

jarige leeftijd? 

De stam is krom. Welke invloeden van buitenaf hebben hier invloed op? 

Kroon: takken: het lijkt erop dat Anna in staat is om contact te maken met anderen. Er is 

veel drukte in de kroon, dit kan wijzen op een vol hoofd, onrust. Er zijn vooral hoekige 

vormen, wat aangeeft dat Anna meer op denken dan op gevoel gericht is. Er zijn bladeren 

getekend, deze zijn nodig om zonlicht op te vangen; levensvatbaar te zijn.  

Er zijn geen vruchten getekend: is Anna zich nog niet bewust van haar mogelijkheden? 

 

Tijd-ruimte: De boom is aan de linkerkant getekend = verleden, gevoelswereld, hoe je van 

binnen bent. De boom staat meer aan de onderkant van het papier, het bewuste. 

Het papier is verticaal gebruikt: Anna is meer met zichzelf in verbinding. 

 

Koppelen 

Lichaamswerk: De boom kan makkelijk omvallen. 

 

Verbanden leggen: Het lijkt erop dat Anna niet stevig staat, dat ze veel in haar hoofd zit, dat 

er onrust is, dat ze bescherming nodig heeft en dat ze meer contact met de buitenwereld wil. 

 

Koppelen: Anna lijkt veel in haar hoofd te zitten, daar is het onrustig, wordt spanning ervaren. 

Ze ervaart vaak hoofdpijn. Ze heeft nachtmerries, er is sprake van angst. De eerste lockdown 

was een ingrijpende gebeurtenis voor Anna. De thuissituatie veranderde, opa en oma gingen 

uit huis en het gezin van de zus van moeder kwam in huis. Ze lijkt liefde te ervaren. Ze lijkt 

hulp nodig te hebben om meer rust te ervaren en beter te kunnen groeien en meer ruimte in 

te kunnen nemen. De stam en één tak zijn naar de toekomst gericht, dus Anna lijkt zich wel 

graag te willen ontwikkelen. Ze begon ook met het tekenen van de stam. Ze lijkt behoefte aan 

duidelijkheid en structuur te hebben. 

 

Hulpvraag: Hoe kan ik meer geaard zijn? Hoe kan ik meer verbinding maken tussen voelen en 

denken en balans ervaren? Hoe kan er meer interactie komen met de buitenwereld? 

 

Wat nog nodig: verbinding met de aarde, de boom mag een geheel zijn en meer in het 

midden staan, zon, omgeving. 

 

Medicijn: tot haar derde jaar ging het goed met Anna. Ze heeft energie en kracht. Ze kan goed 

haar grenzen aangeven, ze weet wat ze wil. Ze lijkt in staat contact te maken. 
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De huistekening van Anna 
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Algemeen 

Scannen: Het lijkt op een lief huisje. Het meisje is opvallend getekend. 

 

Intuïtief kijken: Het huis voelt onrustig. Wat is er aan de hand met het meisje? Onrust in het 

hoofd. Leeg gevoel in het lijf. Benen lijken wiebelig. Haar houding lijkt hulpeloos. 

 

Achtergrond: Anna is 4,10 jaar. Ze zit in de magische fase. 

 

Aandachtspunten: De aandacht gaat eerst naar het huis, het dak valt op. Daarna gaat de 

aandacht naar het hoofd van het meisje. De haren vallen op. En het contrast tussen de haren, 

gezicht en bovenlijf en de benen. 

 

Observatie: Ik zie een paars huis met vier doorzichtige ramen. Het huis heeft geen deur. Het 

dak heeft twee uitsteeksels en is geel ingekleurd. Het huis staat grotendeels rechts van het 

midden en meer aan de bovenkant van het papier. Rechts van het huis staat een meisje. Ze 

heeft haren in verschillende kleuren. Het gezicht en het bovenlijf en de handen zijn leeg. De 

benen zijn blauw ingekleurd. Er is geen omgeving getekend. Er is geen grondlijn. 

 

KIEST 

Kleur: 

Paars: spirituele verbinding, verbindingen, spanning en verdriet. 

Geel: geest- levenskracht, levendigheid, optimisme, intellect, warmte, perfectie en onzeker. 

Veel geel in een tekening? Veel energie, overactiviteit. 

Leegte: open, gevoelig, kwetsbaar. 

Blauw: communicatie, verwarring, alleen, onbemind. Blauw in lichaam kan duiden op koud of 

ziek. indigoblauw: pijn, angst. (Anna zei ook dat het meisje koude benen had) 

Rood: nog op te lossen emoties (emotiekleur), levendigheid en angst. Roze: genieten, 

medeleven, liefde, zachtheid, kwetsbaarheid. 

Lente groen: liefde voelen, groei, bloei, vernieuwing, prilheid en kwetsbaar. 

Oranje: creativiteit, levenslust, plezier, relatiekleur, warmte, bescherming, gevoelskleur en 

spannende situaties. 

Het huis heeft twee complementaire kleuren, tegenstelling, onbalans tussen hoofd en lijf? Het 

meisje heeft ingekleurde haren en benen en de rest van het lijf is leeg, ook hier is onbalans in. 

 

Interactie: Er staat een meisje rechts naast het huis. 

 

Energie: Het huis en het dak zijn omlijnd, het huis staat er wel, er lijkt een zekere basis te zijn. 
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Er is veel leegte. Het huis is met wisselende druk ingekleurd. 

Bij het meisje gaat er veel energie uit het hoofd, de haren zijn stevig ingekleurd. Het gezicht 

en bovenlijf zijn juist leeg. De benen zijn wat krasserig ingekleurd. 

 

Symboliek: Het huis is aanwezig, het staat een beetje scheef naar links en is vrij klein 

getekend. Anna lijkt niet zo veel van haar eigen gevoelswereld in te nemen. 

Het huis staat los van de grond. (past bij haar leeftijd) Anna is los van de aarde, een ander 

heeft geen zicht op haar gevoelswereld. 

Het huis heeft geen deur, is afgeschermd, anderen kunnen niet zomaar binnenkomen. Het 

huis heeft vier kleine rechthoekige en doorzichtige ramen, er is wel mogelijkheid tot contact. 

Er is geen pad naar het huis, je komt niet in de binnenwereld van Anna. 

Er zit een geel dak op het huis. Het lijken twee torens die verbonden zijn. Er lijkt een gevoel 

van beschutting en veiligheid te zijn. Het dak heeft één kleur. 

Er is geen schoorsteen, Anna lijkt weinig liefde te ervaren of zou dat meer willen ervaren. Het 

huis staat grotendeels rechts van het midden, de rechterkant staat voor ratio, toekomst, 

buitenwereld. 

Er is geen binnenwereld in het huis, er lijkt weinig contact met haar eigen gevoel, 

waarschijnlijk vindt Anna het belangrijk wat de omgeving van haar denkt. 

Naast het huis staat een meisje, Anna lijkt naast haar gevoel te staan. 

Het meisje heeft veel en stevig gekleurde haren. Dit kan wijzen op kracht en op veel activiteit 

in het hoofd, mentale activiteit. Mogelijk een hoger IQ of prikkelgevoeligheid, piekeren. 

De handen zijn zichtbaar en naar buiten gericht, ze lijkt contact te kunnen/willen maken. Het 

gezicht en het lijf zijn leeg, komt gevoelig en kwetsbaar over. 

De benen zijn blauw, koud, lijken moeilijk te kunnen bewegen. 

 

Tijd-ruimte: Het huis staat grotendeels rechts van het midden en meer aan de bovenkant van 

het papier. Het meisje staat aan de rechterkant van het papier. 

Het papier is horizontaal gebruikt: gericht op de ander 

 

Koppelen 

Lichaamswerk: het huis voelt vrij gesloten. Het meisje voelt gespannen. 

 

Verbanden leggen: Anna lijkt niet in contact te zijn met haar gevoel. Anderen lijken niet 

makkelijk bij haar binnen te komen. Anna lijkt wel contact te kunnen/willen maken met de 

buitenwereld in de toekomst. Het geel van het dak kan wijzen op intellect evenals de stevige 

gekleurde haren. 

 

Koppelen: Anna lijkt zichzelf te beschermen tegen de buitenwereld. Zou dat kunnen komen 
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door Corona en minder contact met de buitenwereld? 

 

Hulpvraag: Hoe kan Anna meer in contact komen met haar gevoel? En hoe kan ze anderen 

meer toelaten in haar binnenwereld? 

Wat nog nodig: Het huis mag meer ruimte innemen en meer centraal getekend worden. Het 

huis heeft een deur nodig en een pad naar het huis. Het huis heeft verbinding met de aarde 

nodig. Het huis heeft een omgeving nodig (buitenwereld). Het meisje heeft een gezicht en een 

ingekleurd bovenlijf nodig. 

 

Medicijn: Anna lijkt energie te hebben. Ze lijkt gericht op de toekomst te zijn. Ze lijkt in staat 

om contact te maken/ wil dit graag. 
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Vrije tekening van Anna (in dezelfde sessie) 

 

Algemeen 

Scannen: Het lijkt op een levendige tekening, er gebeurt veel. 

 

Intuïtief kijken: Het huis vraagt heel veel aandacht, voelt niet goed. De rest van de tekening 

voelt druk, maar wel prettiger. Er gebeurt veel in deze tekening. 

 



 

19 

Achtergrond: Anna is 4,10 jaar. Ze zit in de magische fase. 

 

Aandachtspunten: De rode kleur van het huis valt op. Het dak lijkt te klein en voelt onrustig. 

Na het huis, wordt mijn aandacht naar de rechterkant van de tekening getrokken. De armen 

lijken op vleugels. Bij het rechter mensfiguur zit er rood tussen de benen. Er zitten 

herhalingen in: de ronde cirkels met streepjes. 

 

Observatie: Ik zie een verhalende tekening. Het is ook een sandwichtekening: boven is de 

blauwe lucht, in het midden wit met ‘onderwerp tekening’ en onderaan een groene strook 

gras met daaronder zwarte aarde. Ik zie een hoog rood huis met een groen grasveld ervoor en 

een pad ernaar toe. Er zijn twaalf ramen die op één raam na bruin zijn ingekleurd. Er is geen 

deur. Er zit een golvend lentegroen dak op het huis. Het dak raakt de lucht. Aan beide kanten 

van het huis is een mensfiguur getekend. Aan de rechterkant is een tafel en een eenhoorn. De 

zon staat in de rechterbovenhoek. Er zijn bloemen en hartjes. En er zweven een soort rondjes 

door de lucht. 

 

KIEST 

Kleur: 

Rood: nog op te lossen emoties (emotiekleur), levendigheid en angst en roep om hulp. Groen: 

harmonie, vernieuwing, hartskleur, groei, balans, hoop, natuur, ontspanning en rust. Lente 

groen: liefde voelen, groei, bloei, vernieuwing, prilheid en kwetsbaar. 

Zwart: veilig, beschermen, nieuw begin, druk, spanning, verdriet en nacht. Blauw: 

communicatie, verwarring en alleen. 

Paars: spirituele verbinding, verbindingen, spanning en verdriet. 

Geel: geest- levenskracht, levendigheid, optimisme, intellect, warmte, perfectie en onzeker. 

Aubergine: geboorte van nieuwe ontwikkelingen. 

Bruin: mix van gevoelens die elkaar tegen kunnen spreken. Behoefte aan warmte en 

geborgenheid. 

Oranje: creativiteit, levenslust, plezier, relatiekleur, warmte, bescherming, gevoelskleur en 

spannende situaties. 

 

Interactie: Bijna alles is los van elkaar getekend. Alleen het dak van het huis raakt de lucht. En 

het huis maakt contact met het gras. 

 

Energie: De kleur van het huis en de drukte roepen een alarmerend gevoel op. Het is een 

contrast met het gras, de bloemen, hartjes en zachtere kleuren. Er is met veel druk en met 

weinig druk getekend/ingekleurd. Het blad is vrij vol. 
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Symboliek: 

Huis: Je komt moeilijk binnen in de gevoelswereld van Anna. Dak: bescherming 

Haren: kracht en mentale activiteit. Vleugels: ongebonden/losmakend Zon: bron/leven/vader 

Bloemen: mooi/harmonie Gras: groei/hoop  Hartjes: verlangen/liefde. Eenhoorn: kracht, 

puurheid, gezondheid, geluk, vernieuwing en zuiverheid. 

 

Tijd-ruimte: Het huis staat grotendeel links van het midden, meer aan de kant van het 

verleden. Eén mensfiguur staat links en hangt naar links, in het verleden. Aan de rechterkant 

is ook een mensfiguur, groeien bloemen en de eenhoorn staat helemaal rechts en gaat ook 

die kant op, richting de toekomst. De zon staat ook rechts bovenaan. 

Het papier is horizontaal gebruikt: gericht op de ander. 

 

Koppelen 

Lichaamswerk: het voelt onrustig. 

 

Verbanden leggen: het lijkt erop dat Anna hulp nodig heeft om haar emoties op te lossen, 

zodat dat ze op de toekomst gericht kan zijn en verder kan groeien. 

 

Koppelen: De tekening bevat veel details en dit duidt erop dat Anna mentaal verder is. Vanaf 

ongeveer 6 jaar is een kind zich steeds bewuster van de buitenwereld en ontstaan 

verhaaltekeningen. Anna vertelt ook dat de boeven de sleutel van het huis gepikt hebben. 

Rond de leeftijd van 7 jaar verschijnen de sandwichtekeningen. Anna is 4,10 jaar en tekent dit 

al allemaal. 

Er lijkt behoefte te zijn aan structuur. 

Opvallend is dat haar boomtekening en huistekening anders en veel leger waren. Het zou 

kunnen dat Anna het toen nog moeilijk vond om zichzelf te laten zien en dat ze dat nu wel 

durft in een totaal vrije tekening, waarbij er helemaal geen aandacht naar haar toe ging. 

 

Hulpvraag: Hoe wordt het weer rustig in haar binnenwereld? Hoe kan zij contact maken met 

anderen? 

 

Wat nog nodig: Het huis heeft een andere kleur nodig en een deur. 

 

Medicijn: Ze lijkt open te staan voor contact. De bloemen, gras, zon en eenhoorn staan vooral 

aan de rechterkant, toekomst. 
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Samenvatting van de terugkoppeling van de tekeningen naar 

ouders  
Ouders vertellen dat Anna eerst reageert vanuit haar hoofd/denken en daarna komt pas het 

gevoel en vraagt ze zich af: was het goed wat ik heb gedaan? Met haar hoofd is ze verder dan 

met haar gevoel. Overprikkeling herkennen ze niet bij Anna. 

 

De juf op school overschatte haar en vergat dat ze nog maar net op school was. Toen ze met 

Jelle bezig waren met de reflexintegratie mocht Anna ook steeds een reflexgreep uitkiezen. Ze 

koos altijd grepen van het hoofd. 

Moeder zit ook veel in haar hoofd. 

Moeder heeft zelf ook nooit wortels bij een boom getekend. 

Welke gebeurtenis heeft veel indruk gemaakt toen Anna ruim 3 jaar was? Corona en de 

eerste lockdown. 

Beide ouders laten niet snel merken hoe ze zich voelen. 

Opvallend verschil tussen de tekeningen met een opdracht (boom en huis) en de vrije 

tekening. 

 

Ouders herkennen Anna in mijn vertaling van de tekeningen. De hulpvraag van ouders en 

Anna komt overeen. Anna laat nog meer zien m.b.t. de hulpvraag. Het moet nog wat 

duidelijker worden wat naar welke ouder terug gecoacht mag worden. Dit wil ik helder krijgen 

tijdens de sessie met de coachkaarten met de ouders. 
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Sessie verslag moeder 
Naam Cliënt: Corina  

Geb. datum: 13-4-1980 

Sessie met: moeder  

Coach: Rianna Verduijn 

Datum: 17-5-2021 

 

Coachvraag bij aanvang sessie: Welk gemist kernverlangen heeft moeder? Welke 

basisbehoeften heeft zij gemist? Welke meridiaan is gestagneerd en welke emotie zit 

daaronder? Welke olie kan haar hierin ondersteunen? 

 

Ingezette methodieken, met welk effect 

Aanpak van de coach en doel hiervan: M.b.v. de coachkaarten erachter komen wat er speelt 

en of moeder de drager is van de klacht van Anna. 

 

Verband met de oorspronkelijke probleemstelling: Onderzoeken waar de disbalans bij Anna 

vandaan komt. Speelt moeder hierin een rol? 

 

Soort gesprek gevoerd: Coachgesprek 

 

Kernverlangen: 

Zelfstandigheid – Ik ben onafhankelijk en maak zelfstandig mijn keuzes. 

Corina is vaak aan het twijfelen. Ze zit veel in haar hoofd, is beredenerend. Ze vindt dat lastig 

en het maakt haar moe. Appen vindt ze vervelend, want ze is bang dat het verkeerd 

overkomt, anders dan ze bedoelt. Daarom belt ze liever. Ze bespreekt haar keuzes meestal 

met Jasper. 

Als het over de kinderen gaat, weet ze wel wat ze wil en wat ze belangrijk vindt. Dan is ze wel 

zelfstandig in het maken van keuzes. 

Corina is de oudste, haar broer is de middelste en haar zus is de jongste. Als kind wist ze heel 

goed wat haar ouders wel / niet fijn vonden en ze paste zich daar meestal aan aan. Haar opa 

heeft ze nooit gekend, hij was jong overleden. Ze heeft altijd het verdriet van haar moeder 

daarover gevoeld. Ze gedroeg zich zelfstandig door het verdriet wat zij daarvan had, niet aan 

haar moeder te laten zien. 

Zelfstandigheid voelt dubbel voor haar. Aan de ene kant was ze al heel jong zelfstandig. Aan 

de andere kant twijfelt ze bijna altijd en bespreekt ze haar keuzes. 

Ze ervaart geen zelfstandigheid in de relatie naar anderen toe. Dan vraagt ze zich altijd af of 

ze het wel goed doet? En checkt ze dat. Ze zorgt liever voor anderen dan dat ze anderen voor 
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haar laat zorgen. Ze heeft het gevoel dat ze veel ballen hoog moet houden. Ze zorgt drie 

dagen voor haar nichtje en neefje, de kinderen van haar zus. Ze weet dat haar zus aan 

bepaalde dingen niet denkt en dat is vervelend voor de kinderen, dus denkt Corina eraan en 

regelt dat. Andersom doet haar zus weer andere dingen voor haar. 

Op een schaal van 0 tot 10 waarbij 0 heel weinig is en 10 heel veel, voelt ze dat ze nu qua 

zelfstandigheid op een 7 zit. 

Om zelfstandiger te kunnen zijn, heeft ze het nodig om voor eigen keuzes te gaan staan en 

haar gedachten daarover los te laten. Ik leg uit dat het om te kunnen loslaten, het eerst nodig 

is om te accepteren dat die gedachten er zijn, dan pas kun je loslaten. 

 

Bij zelfstandigheid hoort jezelf kunnen zijn. Je bent op zoek naar jouw wereld. Als dit 

beschadigd is, zal je moeite hebben met het nemen van beslissingen en je afhankelijk willen 

opstellen. 

 

Basisbehoeften: 

Bevestiging - Ik bevestig mijzelf voor wie ik ben. 

Nu gaat dat goed, alles klopt nu. Haar leven gaat nu zoals ze dat altijd graag wilde. 

Bij doorvragen, is ze er nog wel naar op zoek, ze twijfelt veel. Ze is er liever te veel voor een 

ander dan andersom. Ze ervaart bevestiging in de schoolkeuzes voor de kinderen. 

 

Acceptatie – Ik accepteer mijzelf zoals ik ben. 

Hier heeft ze lang over gedaan. Jasper heeft haar hierin heel erg geholpen. Op de basisschool 

is ze in groep 4/5 gepest. Ze trok zich terug (verdediging). Thuis was het wel veilig en op 

school vond ze het leren leuk. Op de HAVO kreeg ze echt vriendinnen. 

Ze heeft er nog steeds moeite mee dat ze Jelle geen borstvoeding heeft kunnen geven. Ze kan 

het verstandelijk beredeneren dat het niet anders kon, maar in haar hart heeft ze het niet 

geaccepteerd. 

Ze vond het heel spannend toen haar kinderen gingen afspreken met vriendjes, dat ze daarin 

haar eigen angst voor afwijzing moest loslaten. Bij Jelle was dat makkelijk. Hij wilde altijd thuis 

spelen en zijn vriendjes vonden het prima om bij hem thuis te komen. Dat was voor Corina 

heel fijn. Ze had zicht op wat er gebeurde. Bij Femke was dat wel anders, die accepteerde het 

niet als Corina probeerde te sturen in het spelen. En dat vindt ze ook heel goed. Ze weet dat 

het niet goed is. Dit is een kindstuk van Corina. 

 

Meridianen: 

Hartbeschermer – Yin – Ik ben veilig en op mijn gemak bij intimiteit. 

Corina voelt zich veilig bij Jasper en bij haar ouders. Ze laat mensen niet zomaar toe in haar 
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hart, door wat er in het verleden is gebeurd. 

Herkent zich in de theorie: Deze meridiaan beschermt je hart tegen te grote lichamelijke en 

emotionele spanningen. Hij vangt de emotionele schokken op. Hij filtert welke emoties en 

indrukken tot het hart worden toegelaten en verwerkt kunnen worden en welke hij niet 

doorlaat. In mentaal opzicht kun je last krijgen van angstgevoelens. 

 

Blaasmeridiaan – Yang – Ik blijf onder alle omstandigheden in mijn kracht. 

Als ze een doel voor ogen heeft, dan is ze in haar kracht, dan is er ook geen twijfel. Ze wist 

wat ze wilde worden en welke opleiding daarvoor nodig was en ging daarvoor leren met de 

gedachte: ik zal jullie allemaal wat laten zien! Ze ziet dit ook terug bij Femke en Anna. 

Herkent zich in theorie: last van de rug, benen, ze heeft restless legs. Mentaal: bezorgdheid. 

 

Emotioneel Evenwicht: 

EE 13 Hart – gekwetstheid – Ik ben liefde en vergeef gemakkelijk. 

Corina heeft het gevoel dat ze gemakkelijk vergeeft. Je kunt bij haar heel ver gaan. Ga je echt 

te ver, dan is het ook klaar. Ze vindt het moeilijk om naar anderen toe haar grenzen aan te 

geven, omdat ze bang is voor afwijzing. Naar haar kinderen toe heeft ze geen moeite om haar 

grenzen aan te geven. 

Ik geef aan dat het ook gaat om vergeven van de mensen die je in het verleden gepest 

hebben. Nu kan ze beredeneren dat zij ook problemen hadden en er een reden was dat ze het 

deden. En vergeven van jezelf is heel belangrijk! (borstvoeding Jelle) 

 

EE 7 Lever – boosheid – Ik voel me veilig ook als het niet gaat zoals ik wil. 

In eerst instantie kan Corina zich niet veel voorstellen bij boosheid. Misschien pas als het niet 

gaat zoals je wilt? Na een tijdje komt naar voren dat ze alleen veel boosheid voelt naar de 

moeder van Jasper. Daarin heeft ze haar grenzen aangegeven. Er is zoveel gebeurd, wat niet 

kon. Ze hadden afgesproken dat zijn moeder nooit alleen met de kinderen mocht zijn. Ze is 

vooral boos op de manier waarop zijn moeder Jasper heeft laten vallen. 

 

Olie: 

Corina is niet bekend met aromatherapie. Ze trok eerst een aarde olie. Daarna nog een olie 

laten trekken, omdat ze moet beginnen met een hoofdolie. 

 

Vetiver – aardeolie: geeft rust en werkt stabiliserend bij stress, in gespannen situaties en bij 

mentale uitputting. 

Ze vond de geur heel sterk, niet zo prettig. Hier heb je dus iets in te doen. Corina is niet goed 

geaard, zit heel veel in haar hoofd. Ze herkent zich in de omschrijving van vetiver.  
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Limoen- hoofdolie: is verfrissend en opbeurend, ze maakt je binnen korte tijd aan het 

lachen en herinnert je aan de prettige kanten van het leven. 

Corina kan dit gebruiken, omdat ze te veel nadenkt en bezorgd is. Ze herkent zich in: vette 

huid, acne, stress slaat op haar keel, vergroot assertiviteit en brengt speelse creativiteit, 

versterkt immuunsysteem. 

 

 

Huiswerk / opdrachten meegegeven: Limoen wrijfolie en het protocol meegegeven. EE 13 en 

EE 7 tappen met affirmatie. 

 

Nabeschouwing 

Verloop van de sessie: Van te voren vond ik het heel spannend. Ik heb mezelf eerst 

leeggemaakt en de lemniscaat gedaan. Tijdens de sessie heel bewust mijn voeten op de grond 

gehouden. Moeder vertelde heel open a.d.h.v. de getrokken coachkaarten. Ik heb nagevraagd 

of het klopte wat ik hoorde, zag en dacht. Ik heb de rust en tijd genomen om te luisteren en 

stiltes er te laten zijn. Het gesprek ontstond vanzelf, daardoor kon ik mijn eigen spanning 

loslaten. Er waren stukken van moeder die mij raakten, omdat ik ze van mezelf herkende: 

twijfelen en in relatie naar anderen mezelf afvragen of ik het wel goed doe. Op het moment 

dat ik bij mezelf opmerkte dat ik geraakt werd, ben ik nog bewuster door middel van mijn 

vragen nagegaan hoe dat voor moeder was. Ik zat zo in het gesprek dat ik de tijd niet in de 

gaten gehouden heb en er aan het einde achter kwam dat de sessie erg lang geduurd had. 

 

Wat is er bereikt en hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling: moeder heeft meer inzicht in 

zichzelf gekregen door het trekken van de coachkaarten, hier samen over te praten en het 

aan elkaar koppelen van de getrokken kaarten. Moeder heeft net als Anna zelf ook last van 

angsten. Een aantal hulpvragen vanuit de tekeningen van Anna zie ik terug bij moeder: hoe 

kan ik meer geaard zijn? Hoe kan ik meer in contact komen met mijn gevoel? Hoe kan ik meer 

verbinding maken tussen voelen en denken en balans ervaren? Hoe kan ik anderen meer 

toelaten in mijn binnenwereld? Als Anna de kaarten van de basisbehoeften en Emotioneel 

Evenwicht heeft getrokken, kan ik nagaan of zij nog meer van moeder spiegelt. 

 

Paraaf coach:   
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Samenvatting sessie vader  

Kernverlangen: 

Veiligheid – Ik ervaar onder iedere omstandigheid, veiligheid in mezelf. 

Jasper heeft altijd familiebanden gemist, ergens bij horen. Dat heeft hij nooit van huis 

meegekregen. De moederband was niet goed, zij was afstandelijk naar Jasper. Het huwelijk 

van zijn ouders liep stuk en Jasper is altijd verteld dat het aan zijn vader lag. Die is neergezet 

als een slechte man, vreemd gegaan, hardhandig, alcoholgebruik. Twee jaar later is zijn 

moeder hertrouwd en kreeg hij een stiefvader. De band met hem was niet goed. 

Jaspers moeder en stiefvader waren vaak aan het feesten of zaten in het buitenland. Jasper 

heeft veel oppassers gehad. Er was ook niet echt een band met zijn zus. 

 

Jasper had moeite met leren lezen. Het voelde voor hem telkens als falen. Hij heeft veel 

testen gehad. Zijn moeder vond hem een domme jongen. Hij heeft eerst op een lomschool 

gezeten. Later zijn ze naar België verhuisd en daar heeft hij op een internaat gezeten tot zijn 

14e. Het was een privéschool speciaal voor kinderen met dyslexie. Hij had achterstand toen 

hij daar kwam. Het was een zware tijd en tegelijkertijd voelt het voor Jasper alsof het zijn 

redding is geweest, dat hij daar terecht kwam. Op zijn 16e is hij op kamers gegaan in 

Antwerpen. Hij kreeg te weinig geld mee om de hele week van te kunnen eten. Hij woonde 

boven een eetcafé/kroeg en heeft aan de baas gevraagd of hij daar in de keuken kon werken. 

Zo had hij meer geld en kon daar af en toe eten. Hij heeft daar een goede tijd gehad. Zijn baas 

hield hem in de gaten. Toen hij terug naar Nederland ging, was er met de band van zijn 

ouders weinig meer over. Met Kerst is het geëscaleerd. Jasper heeft een confrontatie met zijn 

stiefvader gehad. Zijn moeder heeft hem toen naar haar zus gebracht. Deze tante is als een 

tweede moeder voor Jasper, met haar heeft hij wel een band. Al die tijd dat hij bij haar was, 

heeft hij niks van zijn moeder gehoord. Zijn tante vond dat het zo niet langer kon en heeft er 

voor gezorgd dat er wat contact kwam tussen Jasper en zijn moeder. Jasper merkte dat er 

gaten in de verhalen van zijn moeder begonnen te vallen, dat er dingen niet klopten. Zijn zus 

is op zoek gegaan naar zijn vader. Toen ze die gevonden hadden en zijn kant van het verhaal 

hebben gehoord, bleek zijn moeder al die tijd gelogen te hebben. Zij was vreemd gegaan. 

Jasper heeft een band opgebouwd met zijn vader op vriendschappelijke basis. Meer zit er niet 

in. Een vader had hij niet meer nodig. Toen Jasper 12 was, kreeg hij de achternaam van zijn 

stiefvader. In 2018 kreeg hij zijn geboortenaam terug, dit klopt voor hem. 

  

Zijn moeder heeft het contact met Jasper in 2015 via een sms verbroken. De manier waarop 

en dat je überhaupt zo met je zoon omgaat, is voor Jasper onbegrijpelijk. Hij voelde zich 

opgelucht. Zijn moeder is een narcist. Hij is nog altijd op zijn hoede voor haar, bang dat ze 

toch weer in zijn leven probeert te komen. Jasper vertelt dat er altijd mensen in zijn leven zijn 
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geweest, die hem beschermd hebben. Tijdens elke belangrijke periode in zijn leven, waren er 

de juiste mensen, zijn tante, baas. Met zijn eigen kinderen ervaart hij nu wel een band. Hij 

ervaart ook de banden tussen de kinderen onderling en is blij te zien dat het ook anders kan. 

Bij Corina en met haar familie voelt hij wel de veiligheid. Jasper heeft met Corina afgesproken 

dat ze naar de kinderen toe altijd open en eerlijk zullen zijn als ze vragen over zijn familie 

stellen. 

 

Basisbehoeften: 

Bevestiging – Ik bevestig mijzelf voor wie ik ben.  

Jasper miste de liefde van zijn ouders. Doordat hij vaak verhuisd is, heeft hij ook vriendschap 

gemist. Hij heeft nooit een jeugdvriend gehad. Hij is heel blij dat hij niet zo geworden is als zijn 

ouders. Daarin wordt hij door Corina bevestigd. Zij bevestigd dat hij er heel goed is uit 

gekomen en een goed mens is. Hij weet nu dat wat hij meegemaakt heeft niet klopt. Hij heeft 

bij Jelle, zijn oudste zoon, wel moeten leren vertrouwen dat hij het met hem wel goed doet. 

Hij ging er gelijk naar toe als hij zag of hoorde dat er iets niet in orde was.  

Jasper heeft soms veel geduld en soms niet. Hij heeft door zijn kinderen geleerd om 

geduldiger te zijn, zich aan te passen aan hun tempo. Corina geeft het aan als zij denkt dat hij 

dingen beter anders kan doen. Hij ziet dat hij fouten maakt en probeert zich daarin aan te 

passen. Hij kan soms primair boos reageren, dit is een kindstuk. 

  

Respect – Ik waardeer wie ik ben en respecteer de overtuigingen van de ander.  

Jasper heeft respect voor anderen en voor wat ze voor hem betekenen. Hij heeft altijd 

meegekregen: heb respect naar elkaar toe. Hij heeft mensen uit verschillende culturen 

ontmoet en heeft daar interesse in. Hij heeft geen respect meer voor zijn moeder, daar is 

teveel gebeurd. Zij heeft d.m.v. een sms’je het contact met hem verbroken. 

 

Meridianen: 

Galblaasmeridiaan – Yang – Ik ervaar rust en ben geduldig als ik uitgedaagd wordt.  

Er is een verschil tussen werk en thuis. Op zijn werk is hij rustig en geduldig, ook bij 

uitdagingen. Thuis is dat anders. Hij heeft wel meer geduldig leren zijn en aan zijn kinderen uit 

te leggen dat ze iets niet moeten doen om die en die reden. Bij Femke vindt hij dat heel 

moeilijk en hij ziet dat Corina daar bij haar ook moeite mee heeft. 

 

Maagmeridiaan – Yang – Ik focus op het positieve.  

Dat doet Jasper al, dit klopt voor hem al. Hij geeft altijd overal een positieve draai aan. Bij 

doorvragen blijkt dat dit zijn manier om te overleven was. Hij heeft veel weggestopt, als hij er 

niet over praat, bestaat het niet. 
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Emotioneel Evenwicht: 

EE 9 Longen – verdriet – Ik laat mijn verdriet los en ervaar ruimte. 

Hij heeft veel verdriet gehad. Hij heeft al jong geleerd om zijn verdriet richting zijn ouders in 

te houden en niet zijn zwakheid te tonen. Hoe zwakker hij zich voelde, hoe blijer zijn ouders 

waren. Hij heeft een muur om zich heen gebouwd en laat niet snel merken hoe hij zich voelt. 

Hij heeft dit door Corina wel meer geleerd. Hij merkt dat hij nog niet altijd alles zegt, vaak ook 

onbewust. Hij ziet in de familie van Corina en in zijn eigen gezin hoe het wel kan en beseft 

dan: dit heb ik gemist. 

  

EE 1 Blaas – onzekerheid – Ik ben goed zoals ik ben. 

Jasper is heel erg onzeker geweest. Dat is hij nu niet meer. Met vallen en opstaan heeft hij 

veel geleerd. Hoe het gegaan is met zijn ouders heeft hij geaccepteerd en dat wil hij zich 

vooral blijven herinneren. Het haalt bij hem juist een stukje onzekerheid weg en geeft hem 

kracht: ik doe het goed. Daarom wil hij niet loslaten. Ik heb uitgelegd dat hij het ook niet hoeft 

te vergeten. Met je hoofd / denken, heb je het misschien geaccepteerd. De emoties die 

daaronder zitten, heb je in je lijf opgeslagen en nog niet verwerkt. Door het op alle niveaus op 

te ruimen, kom je in balans. Wat jij opruimt, is voor je kinderen heel fijn, want dan hoeven zij 

het niet te voelen. Door de EE punten te tappen en daarbij affirmaties te gebruiken,     worden 

emotionele blokkades opgeheven en kom je emotioneel in evenwicht. 

  

Olie: 

Jasper is niet bekend met aromatherapie. Hij trok eerst een midden olie. Daarna nog een olie 

laten trekken, omdat hij moet beginnen met een hoofdolie. 

 

Cypres – middenolie: ontspant de zenuwen en geeft troost en kracht bij treurige 

gebeurtenissen.  

Jasper heeft fijne herinneringen bij deze geur. Hij herkent zich in: boosheid, kalmerend, 

‘schouderklop’: beheers je! Biedt troost en kracht, verzacht moeilijke momenten in het leven. 

Deze olie kan hem mooi ondersteunen bij het tappen bij EE 9. 

 

Limoen – hoofdolie: is verfrissend en opbeurend, ze maakt je binnen korte tijd aan het 

lachen en herinnert je aan de prettige kanten van het leven. 

Hij herkent zich in: verdriet, opbeurend, versterkend. 

 

Huiswerk / opdrachten meegegeven: 

Etherische olie 5 ml limoen en cypres meegegeven. EE 9 en EE 1 tappen met affirmatie. 
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Coachkaarten Anna 

Basisbehoeften: 

Goedkeuring – Ik ben goed zoals ik ben. 

Het kind wil goedkeuring voor wat hij doet en wie hij/zij is. Indien het kind de goedkeuring als 

onvoldoende heeft ervaren, zal het steeds opnieuw goedkeuring buiten zichzelf zoeken. De 

reden hiervan is dat het kind zichzelf afkeurt. 

 

Bewondering – Ik bewonder mijzelf voor wie ik ben en waar ik sta. 

Bewondering is voor het kind van groot belang. Het neemt de bewondering van de ouders 

mee in haar leven en is daardoor in staat zichzelf te bewonderen. 

 

Emotioneel Evenwicht: 

EE 2 – Galblaas – frustratie – Ik ben kalm en ontspannen 

De galblaasmeridiaan heeft te maken met bron van kracht en vastbeslotenheid. De functie 

van de galblaasmeridiaan is opslag en distributie. Bij onbalans kunnen de volgende 

lichamelijke klachten te zien zijn: hoofdpijn, kramp in buik. 

 

EE 11 – Kringloop – onderdrukte creativiteit/sexualiteit – Ik geniet van intimiteit en voel me 

daar goed bij. 

Dit kan ik niet plaatsen bij Anna. Het is van moeder, zij mag hiermee aan de slag. 

 

Anna en moeder hoofdmassage  
Anna vertelt dat het beter gaat met haar hoofd. Ze vindt de wrijfolie onder haar voeten fijn. Ik 

leer haar de aardeoefening waarbij ze zichzelf als een boom mag voorstellen waarbij er 

wortels vanuit haar voeten in de aarde groeien. Ze vindt het leuk om te doen en ze merkt dat 

ze er steviger door staat. Ik leg uit dat ik haar vandaag een hoofdmassage wil geven met de 

massageolie citroen om ervoor te zorgen dat haar hoofd rustiger wordt. Dat vindt ze goed. 

Ze klimt meteen op de massagetafel en gaat er lekker voor liggen. Ze wordt steeds rustiger 

tijdens de massage. Na afloop kruipt ze bij moeder op schoot om te knuffelen en zegt dat ze 

het heel fijn vond. Ze fluistert moeder in haar oor dat ze mij lief vindt. 

 

Ik geef moeder de hoofdmassage met de massageolie limoen. Ik voel veel onrust bij haar, 

daarom neem ik de tijd om alle punten langzaam en uitgebreid te doen. Bij het masseren van 

de hoofdhuid voel ik dat deze strak staat. Na afloop geeft moeder aan dat ze zich meer 

ontspannen voelt, ze vond het een fijne ervaring. Ik geef haar terug wat ik gevoeld heb. Ze 

geeft aan dat ze veel in haar hoofd zit, vaak hoofdpijn heeft en spanning ervaart. Op 
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werkdagen is dit sterker aanwezig. In de vakantie heeft ze er meestal weinig last van. Ze wil 

graag minder denken en heeft meer ontspanning nodig. Ze zou eigenlijk meer tijd voor 

zichzelf willen hebben. 

De stappen van de hoofdmassage geoefend met moeder, zodat zij zelf de hoofdmassage bij 

Anna kan gaan doen. De massage olie citroen meegegeven. 

 

Sessie met de ouders  
Ik ben gestart met de hulpvraag. En met het doel van deze sessie: Wat is de samenhang 

tussen alles wat er tot nu toe is gedaan/onderzocht en wat gaan we hiermee doen in relatie 

tot de hulpvraag? 

 

 Anna Moeder Vader 

Kernverlangen  Zelfstandigheid Veiligheid 

Basisbehoeften Goedkeuring  

Bewondering 

Bevestiging 

Acceptatie 

Bevestiging 

Respect 

Meridianen  Hartbeschermer 

Blaasmeridiaan  

Maagmeridiaan 

Galblaasmeridiaan 

Emotioneel 

evenwicht 

2 Galblaas  

11 Kringloop  

13 Hart 

7 Lever 

9 Longen 

1 Blaas 

Olie Citroen Vetiver 

Limoen 

Cypres 

Limoen 

 

Sterke kanten van Anna benoemd. Hulpvragen vanuit de tekeningen. Basisbehoeften van 

Anna besproken die zij van ouders vraagt. EE punten van Anna. Olie citroen. Kindbeeld nog 

een keer besproken. Cerebraal is hoe ze nu overkomt → verstoring? Voor Corona meer 

respiratoir: gemakkelijk kind, vindt veel leuk, is heel vrolijk, veel vriendinnetjes, vergeet te 

plassen, mist het werkelijke contact met het lijf, beweeglijk. Kindbeeld moeder: cerebraal. 

Kindbeeld vader: musculair. Besproken dat het belangrijk is dat Anna respiratoir mag zijn en 

blijven. 

Anna is net gestart met de 5e week van de wrijfolie citroen. Het tappen van EE2 is nog niet 

structureel gebeurd. Anna doet de aardeoefening en ervaart dit als heel prettig, omdat ze 

stevig staat, daar is ze trots op. Ouders geven aan dat ze Anna minder over hoofdpijn hebben 

gehoord. Ze denken dat dit komt doordat ze wat meer aandacht krijgt en meer gezien wordt. 

De hoofdmassage is nog niet gedaan, is fijn voor het slapen gaan. Fijn om te horen dat het al 

beter gaat en we hebben nog een stap te maken. Anna spiegelt jullie, ze doet niet wat jullie 

zeggen, maar wat jullie doen. Ze nodigt jullie uit om aan jezelf te werken, te groeien. 

Besproken dat ouders elkaar spiegelen in de relatie in de basisbehoefte bevestiging. Door de 
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‘oefening basisbehoefte bevestiging’ laten ervaren hoe ze dit beiden voor zichzelf kunnen 

versterken. Besproken dat ouders elkaar spiegelen met blaasmeridiaan en EE1 blaas. 

Ouders spiegelen elkaar in de hoofdolie limoen, lijkt op citroen van Anna. Anna spiegelt 

galblaas bij vader en kringloop/hartbeschermer bij moeder. 

 

Welke overtuigingen, patronen en verdedigingsmechanismen heb je meegenomen uit je 

jeugd? Anna nodigt jullie uit om dat waar je ‘tekort’ zit uit je jeugd te helen. Je hebt er mee 

om leren gaan, op een dieper niveau is het nog te voelen. Uitleg gegeven over innerlijk kind 

en hoe je die liefde en aandacht kunt geven om je kindstuk te helen. 

 

De gezinnen van herkomst van beide ouders besproken. Vader aangeraden om het boek: De 

fontein – vind je plek – grip op je leven door inzicht in je familiesysteem, te lezen. Er zijn drie 

bronnen van kracht en energie. Vader kan nu alleen gebruik maken van de bronnen ratio en 

lichaam en mist nu de kracht van zijn familiesysteem, omdat hij niet op zijn plek staat. Als hij 

het boek heeft gelezen en daar mee aan de slag wil, kan ik hem doorverwijzen naar een 

systemisch therapeut, want zelf heb ik daar onvoldoende kennis van. 

 

Beide ouders laten niet snel merken hoe ze zich voelen. In de communicatie naar Anna is het 

belangrijk om de emoties die je hebt te erkennen en uit te spreken. Vertel op haar niveau hoe 

je je voelt en geef aan dat het van jou is en dat Anna hier helemaal niks mee hoeft, het is niet 

van haar, zij mag lekker kind zijn. Dan voelt Anna dat wat zij ziet, jouw houding en wat jij zegt, 

klopt en dat geeft haar een veilig gevoel. 

 

Holistisch gezien heeft iedere klacht een boodschap. Hoofdpijn wijst op te grote spanning en 

wordt bij moeder veroorzaakt door perfectionisme. Keelproblemen en beenproblemen 

besproken. Vooral bij moeder komt angst steeds terug. Zij heeft het nodig om meer in haar lijf 

te zijn. Ademhalingsoefeningen en mediteren kunnen haar hierin ondersteunen. Samen een 

korte ademhalingsoefening gedaan en tips gegeven om te leren mediteren m.b.v. de app 

Insight Timer / Headspace / YouTube. 

 

Door overzicht te bieden van alle tot nu toe verkregen informatie en vragen te stellen, zijn we 

dieper tot de kern gekomen. Ik zag bij ouders het ‘kwartje vallen’, het besef dat Anna hen 

spiegelt en dat zij daarin iets te doen hebben. Ouders hebben veel dingen gehoord die nieuw 

voor hen zijn. Besproken wat bij hen past hoe ze daarbij hun kwaliteiten in kunnen zetten. 

Stap voor stap hieraan gaan werken. Afgesproken dat ze de hoofdmassage bij Anna gaan 

doen en dat ze het laten weten als we de massage kunnen gaan uitbreiden.  

EE 2 Galblaas gaat vader samen met Anna tappen. Daarna gaat vader EE 9 en EE 1 tappen. 

Moeder gaat EE 13 tappen. Later EE 7 en EE 11. 
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Telefonisch contact met moeder  
Ik heb een belafspraak gemaakt met moeder om te horen hoe het nu gaat en om af te 

stemmen hoe nu verder. Het gaat goed met Anna. Ze heeft geen hoofdpijn en buikpijn meer. 

Ze heeft minder nachtmerries, 2, 3 weken zelfs helemaal niet. Ze is nu verkouden en nu zijn 

de nachtmerries terug. De wrijfolie hebben ze volgens het protocol gesmeerd en is voor nu 

afgerond. Anna vergat het zelf echt niet. De aardeoefening hebben ze in het begin veel 

gedaan. Anna vroeg er zelf om, ze vond de oefening heel fijn om te doen. De hoofdmassage 

doen ze minimaal 1 keer per week in het weekend. Ik heb een afspraak gemaakt voor na de 

vakantie om met ouders de massage te doen en een afspraak om bij Anna de voetenmassage 

te doen. Ik heb moeder aangesproken op het niet doen van het huiswerk. 

 

Moeder geeft aan dat ze op haar werk de laatste tijd veel stress heeft ervaren en dat hun 

andere dochter veel aandacht vroeg. Nu is er meer rust en ruimte om met het huiswerk aan 

de slag te gaan. Ze zegt dat het achteraf goed is geweest dat zij en Jasper los van elkaar zijn 

gekomen voor de sessie met de coachkaarten. Er kwam toen veel op haar af. Ze werd onzeker 

van alle gedachtes hierover. Ze is er een paar dagen later verder over gaan nadenken, vooral 

over vroeger en kon toen nog veel meer voorbeelden bedenken. Er is een proces in beweging 

gezet en ze begrijpt heel goed dat ze nog met zichzelf aan de slag moet. We hebben 

afgestemd wat voor hen haalbaar is en daar concrete afspraken over gemaakt. 

 

Sessie met ouders 
Na de vakantie zijn ouders gestart met de wrijfolie limoen. Moeder tapt EE 13. Ze denkt 

tijdens het tappen aan een situatie waarbij ze zich gekwetst voelde. Vader tapt EE 9. 

Anna tapt EE 2, ’s ochtends met moeder (vader is dan al naar zijn werk) en ’s avonds met 

vader. Ouders zien haar gezicht ontspannen als ze het doet. Ze vindt het fijn om te doen.  De 

boomoefening herhalen ze af en toe. Anna staat nu veel steviger en daar is ze zelf trots op. 

Moeder vraagt of ze de wrijfolie nog een keer kunnen doen bij Anna, want het slapen gaat 

weer minder. Denk aan wat we eerder besproken hebben: kinderen doen niet wat jij zegt, 

kinderen doen wat jij doet. Anna spiegelt jullie, als haar klachten weer terugkomen, is er 

waarschijnlijk iets bij jullie waardoor Anna het weer laat zien. Moeder geeft aan dat ze in haar 

hoofd al weer erg met haar werk bezig is en zich zorgen maakt over de veranderingen die 

daar gaan komen. Wat heb je nodig om uit je hoofd te gaan? Meer ontspannen. Benoem naar 

Anna toe de emoties die jij ervaart. Anna voelt het en als je dan een andere houding 

aanneemt, klopt dat niet en dat geeft een onveilig gevoel. Geef ook aan dat het van jou is en 

dat zij er niks mee hoeft, het is niet van haar, zij mag lekker kind zijn. Benoem ook de emoties 

die Anna ervaart, het er laten zijn en erkenning geven, doet al veel. Ouders zien in dat ze hier 

inderdaad aan moeten gaan werken. Kijk eerst wat het effect is als jullie met  jezelf aan de 
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slag gaan. Je kunt daarna nog een keer de wrijfolie doen bij Anna als je denkt dat het nodig is. 

Ik heb doorgevraagd bij moeder over het ontspannen. Daar kwam uit dat moeder eigenlijk 

meer tijd voor zichzelf zou willen hebben. Ze heeft nu op donderdagmiddag twee uurtjes voor 

zichzelf en als ze naar ‘dans & fit’ gaat. De avonden kosten haar de meeste energie, om de 

kinderen in slaap te krijgen. Wat zou helpen, is als vader het een avond overneemt. Een vaste 

structuur/avond hierin zou het beste zijn. Vrijdagavond zou het  lekkerst zijn, dat is een 

drukke dag voor moeder. Als iedereen dan weg is zou het fijn zijn om wat tijd voor zichzelf te 

hebben, dan kan ze het weekend weer een betere moeder zijn, omdat ze daarna meer 

ontspannen is. In de tijd zonder kinderen zou ze een kop thee met haar moeder willen 

drinken, een blaadje lezen, even niks of wandelen met Juna (de hond). Het is fijn dat ze 

daarna tijd samen met vader heeft. Hij krijgt haar rustig. Hij relativeert, ziet het probleem 

niet. Als ze samen zijn, lachen ze vaak en hebben het leuk, dat ontspant. Ze vindt eigenlijk dat 

ze er voor haar kinderen hoort te zijn. Ze is aan het leren om haar grenzen aan te geven. Ze 

voelt het wel als ze over haar grens gaat. Ze ging meestal pas iets doen als ze er al overheen 

was. Dat heeft te maken met schuldgevoel en angst. Door haar angst voor afwijzing, probeert 

ze anderen te pleasen. Als haar nu iets gevraagd wordt, zegt ze dat ze het meeneemt en 

erover denkt en later antwoord geeft. De denktijd helpt haar om vaker nee te zeggen en voor 

zichzelf te kiezen, dit voelt goed en wil ze dus blijven doen. 

 

Uitleg over de massage gegeven en daarna beide ouders de massage laten ervaren. Beide 

ouders vonden het heel ontspannend. Bij het rondje dikke darm ging het bij beiden borrelen. 

Emoties worden losgemaakt en kunnen weer gaan stromen. Bij moeder was de linkerkant van 

de buik het gevoeligst. Daar loopt de niermeridiaan, deze staat voor angst, herkenbaar daar 

hebben we het voor de massage nog over gehad. Moeder beseft dat ontspanning voor 

haarzelf echt nodig is. Vader is altijd al heel gevoelig voor aanrakingen aan zijn voeten, hij 

moest steeds lachen. Ik ben toen wat steviger gaan masseren. Beide ouders vonden het 

hielkapje heel fijn. Dat staat voor veiligheid, basis geven, aarde, is herkenbaar voor ouders. 

Moeder vond de voetenmassage het fijnste deel. Ze kon zich overgeven, ging uit haar hoofd. 

Afgesproken dat ouders bij elkaar de massage gaan oefenen, dit helpt hen om te ontspannen. 

 

Sessie met Anna  
Anna komt met moeder. Anna vindt het leuk om weer te komen. Ze heeft een armbandje 

voor mij gemaakt. We praten wat en dan geef ik uitleg over de massage. Tijdens de massage 

houdt ze haar ogen open. Ze blijft rustig liggen en is stil, zo nu en dan lacht ze naar mij.  Ze 

ontspant steeds meer. Als ik haar voeten aan het masseren ben, vallen haar ogen langzaam 

dicht en valt ze in slaap. Ze heeft zich helemaal overgegeven en ze ziet er heerlijk ontspannen 

uit. Moeder ziet wat de massage doet en vond het zelf ook heel ontspannend. 
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Ze wil dit zeker leren en aan haar kinderen kunnen geven en zelf ontvangen van vader om 

makkelijker uit haar hoofd te kunnen gaan. 

 

Sessie met ouders  
Massage aangeleerd en geoefend. Een belafspraak over zes weken gemaakt om de wrijfolie, 

EE en massage te evalueren. 

 

Evaluatie coachtraject 
Holistisch werken was nieuw voor ouders, zij stonden hier zeker voor open. Er is met de vier 

niveaus van ervaren gewerkt. We zijn gestart met aromatherapie wrijfolie citroen op de 

voeten van Anna. Ik heb dit ingezet om de klachten en verstoringen te verzachten en omdat 

het lichaam gaat reageren en zelf gaat herstellen. De geur van de olie heeft effect op de 

emoties en de werking heeft effect op het lichaam. Later zijn ouders de wrijfolie limoen voor 

zichzelf gaan gebruiken. 

 

Er is met ouders aan het denken/bewustwording gewerkt door de sessie waarin de 

tekeningen terug gekoppeld zijn, de individuele sessies met de coachkaarten en daarna de 

sessie waarin we de samenhang tussen alles besproken hebben. Er is gecoacht op 

kernverlangen, basisbehoeften, meridianen, EE en oliën. 

 

De aarde oefening voor Anna en de aardeoefening voor moeder zijn ingezet om ervoor te 

zorgen dat ze beter in hun lijf gaan zitten en daardoor dichter bij hun gevoel kunnen blijven, 

doordat de energie naar beneden zakt. 

 

Mentaal was Corona voor Anna niet te begrijpen, waardoor de ervaring geen plekje kon 

krijgen en raakte ze uit balans. Via de hoofdmassage hebben we de spanning, de zwaarte uit 

het hoofd weg gemasseerd en later door een rustige en liefdevolle massage hebben we haar 

uitgenodigd meer in het gevoel te zakken en de overtollige spanning via de voeten los te 

laten. De hoofdmassage heb ik ook bij moeder gedaan, omdat zij cerebraal is en veel in haar 

hoofd zit. De hoofdmassage helpt rust te creëren in het eigen lijf. 

 

EE 2 Anna zoveel mogelijk met vader laten tappen, omdat zij hem daarin spiegelt. Vader heeft 

frustratie opgebouwd doordat hij niet de liefde van zijn moeder heeft gekregen waar hij 

behoefte aan had en de slechte relatie met haar. Door EE in te zetten, kunnen emoties die 

een lichamelijke of geestelijke blokkade vormen opgelost worden. Moeder is later gestart met 

het tappen van EE 13 en vader met EE 9. 
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De holistische massage heb ik ouders eerst zelf laten ervaren om ze te laten voelen wat het 

met ze doet en wat hun lichaam aangeeft en daar bewust van te worden. Ook zagen ze op 

deze manier een voorbeeld van hoe je de massage geeft. Daarna heb ik Anna de massage 

gegeven, zodat moeder kon zien wat het met haar deed en hoe je dat bij haar kunt doen. 

Daarna heb ik de massage aan ouders geleerd. Dit heb ik gedaan omdat de massage gericht is 

op het afvoeren van spanning en het loslaten en afvoeren van opgeslagen emoties. Zo kan er 

weer een natuurlijk herstel van de energiebalans in het lichaam plaatsvinden. Het geeft Anna 

vertrouwen en zelfvertrouwen door aandacht en liefde. En het zorgt voor binding en 

verbondenheid met haar ouders. 

 

Met moeder een ademhalingsoefening gedaan omdat je via de adem tot meer innerlijke rust, 

vitaliteit en levensvreugde kunt komen. Door je te richten op je ademhaling kom je uit je 

hoofd in het moment, omdat ademen altijd in het nu gebeurt. Het oefenen met de adem 

bevordert het lichaamsbewustzijn. 

 

Het thema wat in het gezin speelt is angst. De oorzaak van de hulpvraag is dat moeder last 

heeft van angsten en hoofdpijn. Anna spiegelt dit van haar. Corona heeft de angst bij moeder 

versterkt. Ze was heel bezorgd om haar ouders. Bij Anna zijn de klachten in de Corona periode 

ontstaan, dit kwam ook naar voren in de boomtekening. Beide ouders laten niet snel merken 

hoe ze zich voelen. Anna spiegelt dit door ook eerst vanuit haar hoofd te reageren en later 

pas vanuit haar gevoel. Als ouders hun emoties niet erkennen en uitspreken, geeft dit Anna 

een onveilig gevoel, omdat ze iets anders voelt dan ouders communiceren. 

 

Nachtmerries komen vaker voor bij kinderen van deze leeftijd en kunnen ontstaan door angst 

en stress. Er is holistisch gekeken naar de klacht en hier is bewustwording op gecreëerd. 

Moeder heeft ervaren dat de klachten bij Anna terug komen op het moment dat zij meer in 

haar hoofd zit, zich zorgen maakt. Ze is zich ervan bewust geworden hoe Anna haar spiegelt. 

Er zijn afspraken gemaakt om moeder op vrijdagavond tijd voor zichzelf te geven om te 

kunnen ontspannen. Ouders gaan de massage op elkaar oefenen, dit zal ook zorgen voor 

ontspanning. 

Daarnaast heb ik ouders geadviseerd om in de gaten te houden hoe Anna zich ontwikkelt en 

of er wellicht onderzoek nodig is. Anna is een slim meisje en op dit moment is zij in haar 

mentale ontwikkeling verder dan in haar sociaal emotionele ontwikkeling. Dit kan klachten 

opleveren. 

 

Het kindbeeld van Anna is respiratoir. Er is een verstoring naar cerebraal, dit is het kindbeeld 

van moeder. Er is gecoacht op de communicatie van moeder naar Anna toe, zodat Anna bij 

zichzelf kan en mag blijven.  
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Er is confronterend gecoacht toen ouders zelf niet met de aromatherapie en EE aan de slag 

zijn gegaan. Hulpbronnen die zijn ingezet zijn dat beide ouders alles willen doen om ervoor te 

zorgen dat het goed gaat met de kinderen. Moeder is oplossingsgericht en doelgericht. 

Vader is leergierig, staat open voor suggesties en gaat doen. 

 

Vanuit mijn eigen stukken herken ik nogal wat punten in het thema van het gezin, zie 

evaluatie zelfreflectie. Deze casus heeft mij regelmatig een spiegel voorgehouden. In de 

eerste periode van Corona ben ik ook heel bezorgd geweest om de gezondheid van mijn 

vader. Mijn moeder is ruim twee jaar geleden overleden en ik hoop dat mijn vader voorlopig 

in goede gezondheid leeft. 

Ik heb gemerkt dat ik rustig aan moest doen bij dit gezin en het stap voor stap moest 

aanpakken. Ouders hadden tijd nodig om de voor hen nieuwe methodieken in te gaan zetten. 

En om te ervaren dat alleen methodieken inzetten voor Anna onvoldoende helpt op de 

langere termijn. Ze zijn toen wel zelf aan de slag gegaan met de aromatherapie en het tappen 

van de EE punten. Dit gaat ervoor zorgen dat de energie verandert, dat emoties uit het lijf 

gaan en er een nieuwe programmering komt. De verandering zal dan blijvend zijn. Tijdens de 

laatste sessie met ouders, hebben we een belafspraak gemaakt voor over zes weken. Dan 

bespreken we wat de wrijfolie doet en of er al effect van het tappen van de EE punten te 

merken is en wat het effect van de massage is. Hoe gaat het dan met Anna en is er nog iets 

nodig of kunnen we het traject afsluiten? Als ouders eerder contact willen, mogen ze mij 

natuurlijk bellen. 
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Evaluatie zelfreflectie 
 

Zelfinzicht 

Binnen mijn casus ben ik tegen mijn valkuil: tobben/piekeren en mijn uitdaging: loslaten 

aangelopen. Dit komt voort uit mijn kwaliteit: verantwoordelijk. Ik voelde mij 

verantwoordelijk voor het op de juiste manier begeleiden van mijn coachgezin. Ik heb veel 

nagedacht en me afgevraagd: zie ik het goed? Heb ik alles helder? Heb ik genoeg 

doorgevraagd? Heb ik de juiste dingen gedaan? Heb ik goed afgestemd? Wat kan de volgende 

stap zijn? Daarnaast hebben de ouders mij tijdens de coachsessies heel veel persoonlijke 

dingen verteld. Dat blijft dan in mijn hoofd hangen, ondanks dat ik van te voren mezelf had 

leeggemaakt en de lemniscaat had gedaan. Ik moest echt de tijd nemen om alles weer los te 

laten, door te douchen en een voetbad te nemen lukte dat. De allergie: onverschillig speelde 

binnen mijn casus geen rol. De ouders voelden zich verantwoordelijk om Anna te helpen. 

 

Zelfreflectie 

Stukken uit deze casus met de ouders die mij persoonlijk raken zijn: Net als moeder twijfel ik 

vaak en zit ik veel in mijn hoofd. We zijn allebei cerebraal. Beide ouders laten anderen niet 

snel toe in hun hart en kunnen zich onzeker voelen, dat herken ik. Vader en ik hebben allebei 

als gemist kernverlangen: veiligheid. We hebben dit wel totaal anders beleefd vanuit een 

andere gezinssituatie. We zijn allebei onveilig gehecht en ons verdedigingsmechanisme is: 

terugtrekken. Mijn ouders waren samen. Mijn moeder zorgde goed voor mij. Door haar ziekte 

kon ze er op emotioneel gebied niet voor mij zijn zoals ik graag had gewild. Vader en ik 

hebben allebei belangrijke andere mensen in onze omgeving gehad die er voor ons waren en 

waarop we konden terugvallen. Voor mij waren dat mijn oma en mijn oom en tante. Anna 

had de citroen getrokken en dat is een olie die ik heel prettig vind en veel gebruik om mijn 

hoofd weer helder te krijgen. Eén van mijn gemiste basisbehoeften is net als bij Anna 

goedkeuring. Ik ben ook niet goed geaard geweest. Dit gaat nu redelijk goed, omdat ik hier 

elke dag bewust aan werk. 

 

Zelfonderzoek 

Wat heb jij als kind gemist in jouw opvoeding? En hoe staat dit in verhouding met het 

gelopen coachtraject? 

Het kernverlangen dat ik als kind gemist heb in mijn opvoeding is veiligheid. Mijn ouders 

waren er altijd voor mij, stonden altijd klaar om mij te helpen. Ze waren zorgzaam en 

betrokken bij mijn leven. Wat ik gemist heb, is dat ze nooit tegen mij zeiden dat ze van mij 

hielden of trots op mij waren. Ik weet zeker dat dat wel zo is en ik heb daarin warmte gemist. 
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Er werd nauwelijks over gevoelens gepraat. Ik merk dat ik het zelf ook moeilijk vind om over 

mijn gevoelens te praten en mij kwetsbaar op te stellen. Toen ik 2,5 jaar was, is bij mijn 

moeder de ziekte Sarcoïdose vastgesteld. Dit heeft ook veel impact op mijn leven gehad. Zij 

deed vaak alsof alles goed met haar ging, vooral naar de buitenwereld toe, terwijl dat niet zo 

was. Ze liet niet echt zien hoe ze zich voelde en zei niet hoe het echt met haar ging. Ik voelde 

het wel en dat gaf mij een onveilig gevoel. Mijn moeder was altijd heel beschermend en zei 

vaak: ‘Kijk je uit? Doe je voorzichtig’. Mijn vader was vrij streng. Hij zei vaak: ‘Nee, dat doe je 

niet goed, het moet zo.’ Dat gaf mij geen vertrouwen, ik werd er onhandig van, waardoor er 

juist dingen mis gingen en dan werd ik nog banger om het fout te doen. 

Ik heb vroeger te weinig verbondenheid ervaren en daardoor heb ik moeite in de liefde en in 

mijn verbinding met anderen. Ik ben aan het leren om mijzelf gerust te stellen. Een oefening 

die mij helpt is: ‘jezelf vasthouden’ van Peter Levine. Wat ik nog meer doe: innerlijk kind 

meditatie en andere meditaties, oefenen met in contact zijn met mijn gevoel, 

aardeoefeningen en ik ben het boek ‘Liefdeskunst’ aan het uitwerken. 

In het coachtraject kwam naar voren dat beide ouders ook moeite hebben om te laten zien 

hoe ze zich voelen en over hun gevoelens te praten. 

 

Communicatie 

De ouders hebben mijn communicatie binnen het traject als prettig ervaren, omdat er sprake 

was van wederzijds respect. Ze vonden het fijn dat ik Anna rustig benaderde en zij had 

meteen de klik met mij. Doordat ik in mijn coachrol ben gegaan, kon ik heel rustig 

communiceren. In mijn dagelijks leven thuis vind ik het met regelmaat moeilijk om rustig te 

communiceren. Ik voel me snel gekwetst en dan trek ik me terug of ik doe onaardig en geef 

kritiek/verwijten. Eigenlijk heb ik dan behoefte aan geruststelling, verbinding en erkenning. Ik 

herken mijn patronen nu beter, waardoor ik sneller en makkelijker weer de verbinding op 

zoek en mezelf kwetsbaar durf op te stellen. 

Ik vond het soms best lastig om door te vragen en besef nu dat dat nodig is om tot stappen te 

komen. Anders blijft het bij een intentie. Om gedrag te veranderen, zijn concrete afspraken 

nodig. 
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Formuleer 5 aandachtspunten voor jezelf; hoe nu verder… 
Aandachtspunt 1 

Accepteren dat ik spanning/onzekerheid voel voor een sessie. Mezelf geruststellen en het 

gewoon gaan doen, ik weet nu dat het dan vanzelf verdwijnt. 

 

Aandachtspunt 2 

Loslaten en accepteren dat ik in aan het begin van het coachtraject nog geen overzicht heb. Ik 

mag erop vertrouwen dat het vanzelf ontstaat als ik me openstel voor alles wat er is. 

 

Aandachtspunt 3 

Na afloop van elke sessie moet ik de tijd voor mezelf nemen om alles los te kunnen laten. (In 

elk geval douchen en/of een voetenbad nemen) 

 

Aandachtspunt 4 

Concrete afspraken maken m.b.t. het huiswerk van met name de ouders en wanneer we dit 

gaan evalueren. In deze casus heb ik er teveel op vertrouwd dat ouders het wel zouden gaan 

doen en te lang afgewacht of zij zouden aangeven dat ze klaar waren voor de volgende stap. 

 

Aandachtspunt 5 

De tijd van een sessie bewaken. Nu duurden mijn sessie meestal lang, omdat ik totaal niet op 

de tijd lette en ouders alle ruimte wilde geven om hun verhaal te doen. 

 

Formuleer helder je leermomenten en geef hierover je eigen 

mening 
Bij de eerste sessie met Anna was het voor mij aftasten wat ik aan Anna kon vragen, omdat zij 

nog heel jong is en ik gewend ben om met oudere kinderen te werken. Oprechte interesse in 

haar tonen en haar de ruimte geven, was eigenlijk voldoende om haar op haar gemak te 

stellen. Tijdens de sessie heb ik het los kunnen laten dat ik niet alles in één keer te weten hoef 

te komen. Echt in het moment en bij de ander zijn, geeft al zoveel informatie. 

De verschillen tussen de boomtekening, de huistekening en de vrije tekening waren 

opvallend. Daardoor heb ik me afgevraagd of ik het wel goed had gedaan. Anna was op haar 

gemak, voordat ik haar vroeg om te gaan tekenen. Ze wist ook meteen wat ze wilde tekenen 

en heeft geconcentreerd gewerkt aan haar tekening. Ik heb verteld dat ze er ook dingen 

omheen mocht tekenen, maar dat wilde ze niet, ze vond het zo goed. Ouders herkenden Anna 

in mijn vertaling van de tekeningen. Daardoor ben ik tot de conclusie gekomen dat het 

ondanks de verschillen klopt. En blijkbaar voelde Anna zich zo op haar gemak, dat ze mij nog 



 

43 

meer durfde te laten zien in haar vrije tekening. Waardevolle informatie die ik daarom heb 

toegevoegd in mijn verslag. 

 

Mijn eerste sessie met de coachkaarten met moeder vond ik van te voren heel spannend. Ik 

heb mezelf eerst leeggemaakt en de lemniscaat gedaan. Tijdens de sessie heel bewust mijn 

voeten op de grond gehouden. Moeder vertelde heel open a.d.h.v. de getrokken 

coachkaarten. Ik heb nagevraagd of het klopte wat ik hoorde, zag en dacht. Ik heb de rust en 

tijd genomen om te luisteren en stiltes er te laten zijn. Het gesprek ontstond vanzelf, 

daardoor kon ik mijn eigen spanning loslaten. Er waren stukken van moeder die mij raakten, 

omdat ik ze van mezelf herkende: twijfelen en in relatie naar anderen mezelf afvragen of ik 

het wel goed doe. Op het moment dat ik bij mezelf opmerkte dat ik geraakt werd, ben ik nog 

bewuster door middel van mijn vragen nagegaan hoe dat voor moeder was. Ik herkende de 

overdracht en kon hiermee omgaan. Ik vond het heel bijzonder om door middel van de 

coachkaarten in korte tijd zoveel persoonlijke informatie te krijgen. 

Bij de sessie met de coachkaarten met vader merkte ik dat het bij mezelf al wat makkelijker 

ging, omdat ik het al een keer gedaan had. Toen vader bij EE 1 heel stellig zei dat hij het niet 

los wilde laten, dacht ik even: o jee, wat nu? Ik ben door middel van vragen stellen en inleven 

erachter gekomen wat maakt dat hij het niet wil loslaten. Toen ik dat begreep, kon ik hem wel 

uitleggen waarom hij toch dit EE punt moet gaat tappen en stond hij er wel voor open. Het 

heeft mij weer geleerd dat ik niet alles van te voren kan bedenken en dat ik door mijn kennis 

van de theorie, de juiste houding en door goede vragen te stellen met een onverwachte 

situatie kan omgaan. 

 

Beide sessies met de coachkaarten waren intensief zowel voor ouders als voor mij. Ik vroeg 

me af of de informatie die ik gegeven had over EE wel voldoende is binnengekomen. En ik had 

zelf tijd nodig om alle tot nu toe verkregen informatie aan elkaar te koppelen en overzicht te 

krijgen. Daarom heb ik nog een sessie voorbereid en gepland met ouders, zodat zij ook meer 

inzicht zouden krijgen en tot actie over zouden gaan. 

 

De sessie met ouders over wat is de samenhang tussen alles wat tot nu toe is 

gedaan/onderzocht en wat gaan we er mee doen in relatie tot de hulpvraag, was voor ouders 

verhelderend en nodig om meer bewustwording en inzicht te krijgen. Aan het eind van de 

sessie dacht ik dat we hadden afgesproken wat ouders zouden gaan doen. Later bleek dat de 

afspraken te vrijblijvend waren. Ik hoorde niks van ouders en heb zelf gebeld om te vragen 

hoe het ging. We hebben afgesproken dat ze de wrijfolie voor zichzelf gaan gebruiken en EE 

punten gaan tappen. We hebben een afspraak gemaakt om de massage te ervaren  en een 

afspraak om de massage te gaan oefenen. Ik ben te afwachtend geweest. 

Voortaan moet ik dus concretere afspraken maken en meteen een nieuwe datum afspreken. 
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Toen ik met het verslag bezig was, merkte ik dat ik te weinig had doorgevraagd bij moeder 

over dat ze graag minder wil denken en meer ontspanning nodig heeft en dat ze eigenlijk 

meer tijd voor zichzelf wil hebben. Dit heb ik alsnog gedaan tijdens de sessie van het laten 

ervaren van de massage. Ik kreeg soms een vaag antwoord, als je dan niet doorvraagt, komen 

er ook geen concrete stappen uit voort. Ik heb geleerd om niet te snel genoegen te nemen 

met een antwoord en nog een vraag te stellen. 
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Persoonlijke ontwikkeling - Eindmeting 
Naam student: Rianna Verduijn 

 

Verantwoordelijkheid 

 De Kindercoach in opleiding bereidt voor, denk aan; gesprekken met ouders, 

observaties, intervisies, behandelplan. 

 De Kindercoach in opleiding is een rolmodel, denk aan; de juiste pedagogische 

omgang met kinderen, professionele communicatie naar collega’s en ouders. 

 

 

Motivatie 

 

 

 

Zelfstandigheid: 

 De Kindercoach in opleiding is zelfsturend, denk aan; het probleem eerst zelf 

proberen op te lossen alvorens hulp vragen, verdiepen in relevante onderwerpen, 

verantwoording handelwijze, kritische vragen stellen. 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Als Kindercoach in opleiding voelde ik een grote verantwoordelijkheid om het gezin op 

de juiste manier te begeleiden. Dit maakte dat ik de sessies met ouders en kind 

uitgebreid heb voorbereid: wat is mijn doel? Hoe ga ik dat aanpakken? Wat ga ik 

zeggen? Ik heb de theorie erbij gepakt om te zorgen dat ik vanuit een kennisbasis 

tijdens een sessie mijn gevoel kon volgen in wat er op dat moment nodig was. 

Daarnaast ben ik steeds gaan reflecteren op mezelf. En heb ik veel opgeschreven voor 

en na een sessie. 

Als Kindercoach in opleiding ben ik me er heel erg van bewust dat ik een rolmodel ben. 

Naar Anna toe was het in het begin even zoeken voor mij naar het juiste taalgebruik, 

omdat ik meer gewend ben om met wat oudere kinderen te werken. Ik heb ervaren dat 

vooral ouders gecoacht moesten worden, een rol die nog nieuw voor mij was en 

waarin ik nog aan het groeien ben. Wat ik bijvoorbeeld lastig vond was: hoe zorg ik 

ervoor dat wat ik in de opleiding geleerd heb en ‘normaal’ voor mij is geworden ook 

voor ouders duidelijk wordt? Ik heb gemerkt dat doordat ik achter de dingen sta die ik 

doe en vertel, ouders daar in meegingen. De sessie met de coachkaarten had ik eerst 

met Marijke gedaan. Toen ik het vervolgens met Jeroen deed, merkte ik al dat ik alles 

gemakkelijker kon uitleggen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Motivatie 

 

 

Zelfredzaamheid 

De Kindercoach in opleiding is zelfredzaam, denk aan; hoe ga je om met onverwachte 

situaties 

 

 

Motivatie 

 

 

Tijdens de opleiding ben ik zoveel mogelijk zelfsturend geweest. Ik heb me voorbereid 

op de lesdagen door de leerstof door te nemen en samenvattingen voor mezelf te 

maken. De aardeoefening met de lemniscaat ben ik elke ochtend gaan doen. De 

massage heb ik veel geoefend op mijn vriend en mijn zusje. Aromatherapie ben ik op 

mezelf gaan toepassen: wrijflolie, voetenbad, verdampen in een diffuser. 

De coachkaarten heb ik voor mezelf getrokken en uitgewerkt. EE punten ben ik gaan 

tappen. Meditaties ben ik meer gaan doen en ik ben contact gaan maken met mijn 

innerlijk kind. 

 

Pas als ik zelf ergens echt niet uit kwam, heb ik hulp gevraagd aan medestudenten en af 

en toe via het secretariaat. Na het behalen van mijn examen wilde ik graag zo snel 

mogelijk beginnen aan de eindopdracht, maar het duurde een tijdje voordat ik een 

gezin had gevonden. Dit gaf mij wel de tijd om alles wat ik tijdens de opleiding heb 

geleerd te laten landen, verder aan mezelf te werken en de leerstof te herhalen.  

 

Tijdens de periode dat ik bezig was met het coachen van het gezin, heb ik af en toe 

contact gehad met andere studenten. Ik vond het fijn om te sparren en al pratende zag 

ik vaak zelf al de oplossing voor mijn vraag. Het hielp mij om overzicht te krijgen en 

weer zelf verder te kunnen. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Het hoofdstuk ‘grenzen stellen’, heeft mij geholpen om sterker in onverwachte 

situaties te staan. Door mijn gemiste basisbehoefte goedkeuring heb ik angst voor 

afwijzing ontwikkelt. Ik vind het lastig om meteen te reageren op een onverwachte 

situatie en heb geoefend met een time-out creëren. De bedenktijd en voelen of het 

klopt, heeft mij geholpen om bij mezelf te blijven. 



 

47 

 

Samenwerken 

 De Kindercoach in opleiding deelt relevante informatie en staat open voor ideeën: 

denk aan het contact met zowel collega’s als ouders. 

 De Kindercoach in opleiding spreekt verwachtingen m.b.t. de samenwerking uit. 

 De Kindercoach in opleiding motiveert, inspireert en helpt collega’s. 

 De Kindercoach in opleiding levert een bijdrage aan gezamenlijke resultaten van een 

team/ groep, ook als dit niet van persoonlijk belang is. 

 

 

 

Motivatie 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Het duurde even voordat de samenwerking in de opleiding op gang kwam. De andere 

studenten in mijn intervisiegroep stopten met de opleiding en toen moest ik op zoek 

naar een andere groep. Er waren verschillen in het tempo waarin ieder van ons met de 

opleiding bezig was. Door dit met elkaar te bespreken, konden we elkaar helpen en 

inspireren waar nodig. Na de online vergaderingen en ‘Zoom’-lesdagen vond ik het fijn 

dat we lesdagen in Pijnacker hadden, waarin we elkaar echt konden ontmoeten. Het 

met en op elkaar oefenen en praten, gaf het leerproces meer diepgang en maakte de 

samenwerking makkelijker. Daarnaast heb ik met een paar studenten individueel 

contact gehouden. Het met elkaar sparren en ideeën uitwisselen was telkens een 

verrijking. 
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Anamnese formulier 

 

 

 

 

 

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van jouw kind vraag ik je deze lijst in te 

vullen. Deze lijst zal gebruikt worden om dieper in te kunnen gaan op de onderdelen waar de 

zorgen naar uitgaan. Sommige vragen zijn mogelijk niet van toepassing op jouw kind of op 

jouw situatie. Deze vragen kun je overslaan. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen. 

 

 

Naam kind: Anna  

Geboortedatum: 26 juni 2016  

Ingevuld door: Corina (moeder)  

 

ONTWIKKELINGSANAMNESE 

(Eventueel doorstrepen en/of aanvullen) 

Zwangerschap 

Was de zwangerschap gepland/gewenst? 

De zwangerschap was heel gewenst en gelukkig waren we snel zwanger. Anna is negen 

maanden na onze trouwdag geboren. 

 

De zwangerschap is zonder veel stress / een beetje stressvol / zeer stressvol verlopen. 

Waardoor werd de stress veroorzaakt? 

De zwangerschap is zonder veel stress verlopen. 

 

Hoe is het verloop van de eventuele eerdere zwangerschappen en geboorten, eventuele 

miskramen of abortus? 

Uit onze eerste zwangerschap is een jongen (Jelle) geboren. De zwangerschap was ook heel 

gewenst en we waren heel gelukkig. Door problemen met de familie van vader was de 

zwangerschap op sommige momenten een beetje stressvol. 

Toen het vruchtwater gebroken was, bleek er meconium in te zitten. Om half 4 in de nacht 

hebben we de verloskundige gebeld. Zij zijn echter om 11 uur ’s ochtends pas gekomen. Toen 

moesten we snel naar het ziekenhuis en is de bevalling ingeleid. Gelukkig was alles met onze 
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zoon goed. Ik kreeg daarna een bloeding waar de gynaecoloog lang mee bezig is geweest om 

de oorzaak te vinden en de bloeding te stoppen. 

Na de zwangerschap van Jelle heb ik een miskraam gekregen. Niet lang na de miskraam was 

ik zwanger van Femke. 

Femke is vijf dagen na de uitgerekende datum geboren. De weeën begonnen spontaan. 

Eenmaal in het ziekenhuis bleek het vruchtwater langer dan 24 uur gebroken te zijn door een 

gaatje boven in de baarmoeder. Op dat moment waren de weeën gestopt. In het ziekenhuis 

hebben ze besloten om de bevalling daarna in te leiden. 

Op het moment van inleiden had ik 5 cm ontsluiting. 40 minuten later is Femke geboren. Het is 

dus een hele snelle bevalling geweest. 

 

Hoe was het lichamelijke welbevinden van de moeder? Was er sprake van gebruik van 

medicatie / alcohol / drugs 

Het mentale welbevinden was goed. Er was geen sprake van medicatie, alcohol of drugs. 

 

Waren er complicaties / vloeien / dreigende miskraam / zwangerschapsvergiftiging / dieet / 

medicijnen / ziekenhuisopname / verslaving / andere bijzonderheden. 

Er waren geen bijzonderheden 

 

Hoe was het psychisch welbevinden van de moeder? 

Het psychisch welbevinden was goed. 

 

Hoe was de gezinssituatie? 

We hebben tijdens mijn zwangerschap van Anna mijn ouderlijk huis gekocht. Mijn ouders zijn 

bij ons blijven wonen. We vormen met z’n allen een gezin: opa, oma, vader, moeder, drie 

kinderen 

 

Bevalling 

De bevalling was in het ziekenhuis; poliklinisch/ medische indicatie / thuis? thuis 

Rustig verlopen / vroeggeboorte / op tijd / te laat / spontaan / ingeleid / keizersnee: gepland / 

ongepland 

De bevalling is rustig verlopen. Anna is acht dagen overtijd geboren. De weeën kwamen 

spontaan. 

 

Hoe lang duurde de bevalling, waren er complicaties: navelstreng om de nek / stuitligging 

/ vacuüm / tang / meconium in vruchtwater / zuurstofgebrek of iets anders  

De bevalling duurde twee uur. Er waren geen complicaties. 
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Huilde het kind direct, was de huidskleur wit / blauw / geel /andere kleur. Wat was de 

Apgarscore / gewicht. 

Anna huilde direct. De huidskleur was rozig. Haar apgarscore was 9,10,10 Haar gewicht was 

3900 gr. 

 

Heeft het kind in de couveuse gelegen, wat was de reden, hoelang?  

Nee 

 

Hoe was de beleving, bijzonderheden  

Het was een prettige bevalling 

 

 

Vroegkinderlijke  ontwikkeling 

 

Voeding: 

Borstvoeding / flesvoeding: waarom welke keuze / hoe lang, hoe verliep overgang van borst 

naar fles 

Borstvoeding. Dit vond ik heel belangrijk, omdat ze zeggen dat dit goed is voor de baby. De 

borstvoeding is bij onze zoon niet gelukt, omdat hij verkeerd hapte. Dit heb ik heel erg 

gevonden. Bij Femke is er vroegtijdig (na 4 dagen) een lactatiekundige bij geweest. Ook Femke 

hapte verkeerd, maar doordat we er optijd bij waren heeft zij oefeningen kunnen geven, zodat 

ze het nog kon leren. Daarna ging de voedingen prima. Dit was bij Anna hetzelfde. Na 4 dagen 

is een lactatiekundige geweest (dezelfde als bij Femke). Zij heeft wat tips gegeven en de 

voedingen verliepen daarna prima. De overgang van borst naar fles verliep goed. Ze heeft 1,5 

jaar borstvoeding gehad. 

 

Verliep de voedingssituatie bevredigend voor ouders en kind? Was het een vlotte drinker 

/ veelvuldig spugen / krampjes / voedingsproblemen.  

Het was prettig om haar te voeden. 

 

Hoe verliep de overgang van vloeibaar naar vast voedsel. 

Dit verliep goed. Anna is een makkelijke eter. 

 

 

Gedrag: 

Huilde het kind als baby veel / weinig? 

Ze huilde weinig. 
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Hoe was het temperament van de baby, was het prikkelbaar, alert, actief, gespannen of juist 

ontspannen en rustig? Sloot dit aan bij het temperament van de ouders? 

Ze was een rustige baby. Ze was een heel alerte baby. Na 11 dagen had ze al contact met onze 

zoon Matthijs. Ze lachte toen al. Ze was heel ontspannen. 

 

Hoe was het contact vanuit het kind: lag het ontspannen in de armen van de ouders. Of was 

er meer sprake van overstrekken? 

Het lag heel ontspannen in de armen van de ouders. 

 

Maakte jouw baby oogcontact en reageerde het op jouw praten en oogcontact? 

Ze maakte al heel vroeg oogcontact. Ze keek ons aan en volgde ons. Ook had ze oog voor de 

andere kinderen die om haar box aan het spelen waren. 

 

Heeft u uw baby wel eens meegedragen in een draagdoek of draagzak? 

Nee. 

 

In welke mate is er sprake geweest van eenkennigheid? Maakte het kind onderscheid tussen 

bekenden of vreemden. 

Op een gegeven moment maakte ze wel onderscheid tussen bekenden en vreemden. Dit was 

op een natuurlijke manier. 

 

Is/was er sprake van scheidingsangst en zo ja wanneer? 

Ja, rond de peuterperiode tot nu. Ze had moeite met afscheid nemen bij de peuterspeelzaal. Ze 

heeft op dit moment ook moeite met afscheid nemen van moeder als moeder moet gaan 

werken. Ze vraagt dan elke dag of moeder moet werken. Als moeder ja zegt, begint ze te 

huilen. Ze heeft geen moeite met afscheid nemen van moeder als ze naar de kleuterschool 

wordt gebracht. 

 

Heeft het kind geduimd / had het een speen / een vaste knuffel of een ander voorwerp Ze 

heeft niet geduimd en ze had geen speen.  

Ze heeft wel een vaste knuffel (muis) 

 

Hoe was het psychisch welbevinden van de ouders: gevoelens van bezorgdheid, onzekerheid, 

falen, overbelast zijn. 

Anna is onze derde kind. We waren minder bezorgd en onzeker als bij onze eerste kind. Het 

hebben van drie kinderen vonden wij ook niet zwaar. 
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Hoe was de gezinssituatie het eerste jaar. Waren er problemen met betrekking tot de relatie / 

huisvesting / financiën / regelen van een oppas. 

Er waren geen problemen mbt relatie, huisvesting, financien en het regelen van een oppas. 

Haar opa en oma pasten veel op als moeder moest werken. 

 

Motoriek: 

Op welke leeftijd kon het kind kruipen, lopen, fietsen, zwemmen? 

Anna kon met 6 maanden kruipen, lopen met 12 maanden,  fietsen met 3 jaar, zwemmen (ze 

zit nog niet op zwemles. Daar gaat ze in september mee starten). 

 

Zijn er ten aanzien van de motorische ontwikkelingen opvallende situaties te melden. 

Omschrijft u het kind als onhandig en stijf of als handig en soepel?  

Anna is heel handig en soepel. Zowel de fijne als de grove motoriek. 

 

 

Spraak/taal: 

Wanneer sprak het kind de eerste woordjes en welke. 

Anna heeft de eerste negen maanden weinig gezegd. Ze heeft ook weinig gebrabbeld. Toen ze 

eenmaal begon te praten ging het heel snel. Dit was rond een jaar. De eerste woordjes waren: 

bah, mama, dag, hap, uit, dich (van dicht), nee en die. 

 

Waren er spraakproblemen, hoe was de verstaanbaarheid voor ouders. Op welke leeftijd was 

het verstaanbaar voor vreemden. Was er sprake van stotteren. 

Er waren geen spraakproblemen. Ze sprak goed verstaanbaar voor ons als ouders. Ze kon 

alleen een tijdje de r niet zeggen. Rond 2,5 sprak ze al hele zinnen. Mijn neeftje was geboren 

en ik wilde een foto van hem maken. Ik deed zijn dekentje een klein beetje naar beneden om 

hem goed op de foto te zetten. Anne deed het dekentje omhoog en zei: nee mama, het 

dekentje van Sam moet omhoog, want anders krijgt hij het koud  (deze zin maakte ze met 17 

maanden). 

 

Zijn er problemen geweest met betrekking tot het gehoor, zo ja welke.  

nee 

 

Was het taalgebruik en taalbegrip meer / of minder dan verwacht gezien haar leeftijd. Hoe 

merkte u dat. Kon het kind zijn wensen duidelijk maken via taal. 

Het taalgebruik en begrip was meer dan verwacht. Ze maakte hele lange zinnen. Ze legde ook 

verbanden in de zinnen. Ze gebruikte soms ook uitdrukkingen die ze van ons had gehoord. Als 
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we gingen voorlezen aan de oudste kinderen, dan luisterde ze mee. Ze kon het verhaal goed 

volgen en erover mee praten. 

 

Is er hulp geweest bij de spraakontwikkeling. Waarvoor en hoelang (bijv logopedie)  

Nee 

 

 

Zindelijkheid 

Wanneer was het kind zindelijk: 

plassen overdag 1,10 jaar, plassen ’s nachts 4 jaar,ontlasting overdag 1,7 jaar, ontlasting ’s 

nachts al heel vroeg. 

 

Is er sprake geweest van strijd rondom het zindelijk worden. Is er ooit terugval geweest. 

Er is geen strijd geweest rondom zindelijkheid. Anna was al heel vroeg zindelijk met ontlasting. 

Ze zei ook dat ze moest poepen. Met plassen had ze soms een ongelukje. Het was rond de 

lente/zomer en ze deed zelf haar onderbroek in de was en ging dan weer verder spelen. Soms 

hadden we het niet meteen door dat ze een ongelukje had gehad. 

We hadden stoffen luiers, omdat ze niet tegen de wegwerpluiers kon. Hierdoor voelde ze altijd 

als ze nat was. 

 

Heeft het kind last gehad van obstipatie (verstoppingen), wanneer. 

Nee 

 

 

Koppigheidsfase (tussen de twee en ruim drie jaar) 

Was er sprake van een koppigheidsfase, wanneer. 

Toen ze peuter was had Anna wel een koppige fase, maar niet heel erg. Ze wilde graag alles 

zelf doen. 

 

Hoe ging u als ouders hier mee om? 

We namen vooral overal de tijd voor, zodat ze veel dingen zelf kon doen. Anna was ook heel 

makkelijk in het afleiden van bepaalde dingen, zodat ze haar koppigheid vergeten was. 
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GEDRAGSANAMNESE 

(hoe het kind zich nu gedraagt) 

(per ontwikkelingsgebied; niet chronologisch) 

 

Slapen 

Slaapt het kind alleen, heeft het een eigen kamer, wie brengt het naar bed, hoe verloopt het 

bed ritueel, wat is bedtijd. 

Anna slaapt alleen. Ze heeft een eigen kamer. Als het lukt brengen we ze samen naar bed. 

Moeder leest vaak voor. Daarna gaan ze slapen (rond 19.15 uur). 1 van ons blijft boven totdat 

de kinderen slapen. 

 

Heeft het kind bij de ouders in bed geslapen, zo ja, wanneer is dat gestopt. 

Alleen als ze ziek is mag ze bij ons (mama) in bed slapen. 

 

Is er sprake van inslaapprobleem / doorslaapproblemen / dromen / nachtmerries / 

slaapwandelen / angstig / hoofd bonken / knarsetanden. 

Ze kan heel heftig dromen. Ze wordt regelmatig ’s nachts of in de vroege ochtend wakker van 

een enge droom. Ze weet de droom ook altijd na te vertellen. Het gaat vaak over boeven en 

draken. 

Ze vraagt vaak voordat ze gaat slapen of alles wel op slot is. Ze vindt het ook fijn dat we boven 

blijven, want dan passen we op haar zegt ze. 

 

 

Eten 

Is het kind een goede / slechte eter? 

Anna is een hele goede eter. Ze houdt vooral van groente, zoals zuurkool, andijvie, boerenkool, 

witte kool, bloemkool, wortelen. 

 

Is er sprake van strijd rondom het eten? 

Er is met Anna nooit strijd rondom het eten. 

 

Snoept of drinkt het kind veel in vergelijking met leeftijdgenoten? 

Ze snoept niet veel. Ze drinkt heel makkelijk water. Ze eet goed haar fruit. 

 

 

Hoe verlopen de maaltijden: aan tafel / gezamenlijk / individueel / voor de tv. 

De maaltijden verlopen gezamenlijk aan tafel. 
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Wat zijn de reacties van de ouders? Bijzonderheden  

Er zijn geen bijzonderheden. 

 

 

Verzorging/zelfredzaamheid 

Zijn er bijzonderheden te noemen met betrekking tot het aan- en uitkleden, keuze van de 

kleding. 

Anna kan zich al vroeg zelfstandig aan en uitkleden. Ze kon met 4 jaar haar veters strikken. Er 

is nooit gedoe rondom de keuze van de kleding. Ze maakt zelf ook leuke combinaties. 

 

Hoe is de zelfverzorging, zoals tandenpoetsen, zich wassen, douchen e.d. 

Ze doucht zichzelf en wast ook zelf haar haren. Haar tanden poetsen wij. Haar zusje Femke 

heeft kaaskiezen en gaat naar de kindertandarts. Bij Femke zit bijna geen glazuur om haar 

tanden heen. Hierdoor zijn haar tanden broos en is het advies van de tandarts om tot haar 

tiende haar tanden te poetsen. Dit gaat prima en dit doen we ook bij Anna. 

 

Krijgt het kind zakgeld, zo ja hoe gaat het daarmee om.  

nee 

 

 

Spelgedrag 

Speelt het kind bij voorkeur: alleen / broers- zussen / anderen / jongere- oudere kinderen 

/ ouders. 

Anna kan zowel alleen heel goed spelen als met haar broer, zus en nichtje. Haar nichtje Lisa is 

vijf maanden ouder en ze zijn zowat met elkaar opgegroeid. Totdat haar nichtje vier jaar werd, 

waren ze onafscheidelijk. Moeder past drie dagen per week op haar nichtje. Ze gingen samen 

naar de peuterspeelzaal. Ze zitten nu samen bij de kleuters, maar niet in dezelfde klas. Ze 

kunnen heel goed samen spelen. Ze lijken een beetje op jip en janneke. Daarnaast heeft Anna 

heel veel vriendinnen op school. Ze maakt heel makkelijk contact met andere kinderen. Haar 

vriendinnen zitten niet alleen in haar klas. Ze kent uit alle klassen kinderen en die vraagt ze 

thuis om mee te spelen. Het zijn vooral kinderen die dezelfde leeftijd hebben als zijzelf. 

 

Gaat het kind zelf op verkenning uit, neemt het kind initiatieven, speelt het gevarieerd? 

Ze gaat zelf op verkenning uit. Ze neemt zelf initiatieven in het spel. Ze had al heel jong een 

grote fantasie in het spel. Daarnaast vindt ze het ook heerlijk om te kleuren en te puzzelen. Ze 

is altijd bezig. 
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Wat is het voorkeurspel van uw kind? 

Functiespelen (Klimmen, ballen, buitenkind)  

Anna is graag buiten. 

 

Constructiespel (bouwen, tekenen, creatief)  

Anna tekent heel graag en dat doet ze heel leuk. 

 

Regelspelen (kaarten, knikkeren) 

Ze begint spelletjes leuker te vinden. Ze doet het nog niet heel fanatiek. 

 

Receptief spel (verhaal luisteren, T.V.) 

Ze vindt het heerlijk als wij haar voorlezen. TV kijken vindt ze ook leuk. Ze kijkt op dit moment 

Topdoks. Dit gaat over het menselijk lichaam met allemaal proefjes. Ook programma’s over 

dieren vindt ze heel leuk. 

 

Fantasie-illusiespelen (vadertje/moedertje, poppen, soldaten) 

Ze speelt graag rollenspellen met andere kinderen. Ze is een echt poppenkind. 

 

Electronisch speelgoed (Computer, X-box, PlayStation) 

Ze vindt het soms leuk om een spelletje te spelen op de telefoon. Dit doet ze ongeveer een half 

uur per week (zelfs niet elke week). Anna is meer een kind die speelt. Televisie vindt ze wel leuk 

en dat doet ze ongeveer 30-45 minuten per dag. 

 

Gaat het kind op in zijn spel. Hoe lang kan hij/zij ergens mee bezig zijn? Verveelt het zich snel? 

Ze gaat helemaal op in haar spel. Ze kan heel lang en geconcentreerd met iets bezig zijn, zowel 

met playmobil, rollenspellen, tekenen. Ze verveelt zich niet snel. 

 

 

Sociale ontwikkeling 

Hoe reageert het kind als de ouders weggaan en hoe als ze terugkomen? 

Naar school brengen is geen probleem. Ze loopt huppelend het schoolplein over en stapt 

alleen de school binnen. Als moeder gaat werken, dan kan ze huilen. Ze vraagt bij het opstaan 

al of ik moet werken. Ze is heel blij als we thuis komen. 

 

Hoe reageert het kind op de oppas / leidsters KDV of school, heeft het kind een voorkeur? 

Anna reageert heel goed op de leerkrachten van school. Haar opa en oma passen twee dagen 

op dit gaat heel goed. 
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Gaat het kind wel eens uit logeren, hoe verloopt dat? 

Ze gaat heel soms logeren bij de zus van haar moeder. Dit gaat goed. Ze heeft geen heimwee 

en wil niet naar huis. 

 

Heeft het kind een speciale band met iemand uit de omgeving? 

Met haar nichtje lisa. Lisa is vijf maanden ouder dan Anna en ze lijken soms net een tweeling. 

Het zijn twee handen op 1 buik. Deze klik was er meteen na de geboorte van Anna. Ze 

beginnen nu, na bijna vijf jaar, een beetje los van elkaar te komen. 

 

Gaat het kind bij anderen spelen / komen andere kinderen thuis spelen. Hoe verloopt dat? 

Anna gaat graag bij andere kinderen spelen. Dit gaat prima en ze gaat zonder problemen met 

een ander kind mee. Er komen ook kinderen bij ons thuis spelen. Dit verloopt ook prima. Ik 

hoef ze nooit aan te moedigen om te spelen. Ze verzinnen zelf het spel. 

 

Heeft het kind vaste vriendjes, hoeveel en wat spelen ze meestal samen? 

Ze heeft vaste vriendjes (ongeveer 6). Ze spelen graag met de barbies, playmobile, tekenen of 

ze spelen buiten (op de trampoline of met water/ keukentje). Anna heeft 1 jongen als vriendje. 

Met hem speelt ze met de lego of buiten. 

 

Hoe verloopt de acceptatie in de groep. Wat is de rol: Meeloper / aanvoerder / verzoener 

/ wordt geduld / genegeerd / gepest 

Ze wordt goed geaccepteerd in de groep. De juf zegt dat de kinderen het gezellig vinden om 

met Anna te spelen. Ook jongens vinden het leuk om met haar te spelen, want als ze in de 

bouwhoek met alleen jongens speelt, dan past ze heel gemakkelijk het spel aan hun aan. Op 

dit moment is ze een jongste kleuter. De juf zei in het laatste gesprek dat ze verwacht dat ze 

volgend jaar veel aan Anna zal hebben als ze een oudste kleuter is. Ze heeft een natuurlijke rol 

om te helpen. 

 

Hoe is het gedrag in de groep te omschrijven: wild / baldadig / kattenkwaad / sociaal / rustig / 

onopvallend. 

sociaal 

 

Hoe zijn de reacties op verliezen en plagen bij spel? 

Anna heeft nog niet echt door als ze verliest. Plagen vond ze in het begin niet erg en deed net 

zo hard mee met lachen. Dit begint wel te veranderen en dan kan ze soms beginnen met 

huilen als ze geplaagd wordt thuis. 
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Is het kind lid van een club of (sport) vereniging. Welke en hoe verloopt dat? 

Anna zit op kleutergym. Dit vindt ze heel erg leuk. Ze geniet elke week als ze erheen mag. Ze 

heeft daar ook vriendjes. 

 

 

Seksuele ontwikkeling 

Heeft het kind gereageerd op verschil jongen-meisje. Op welke leeftijd? 

Ze is zich alleen bewust dat meisjes een plasser hebben en jongens een piemel. 

 

Stelt het vragen over seksualiteit?  

nee 

 

Heeft het kind contact met zowel jongens als meisjes? Zo nee wanneer is dat veranderd. 

Ja, ze speelt zowel met jongens als met meisjes. Ze heeft een paar vriendjes die ook thuis 

komen spelen. 

 

Is het kind voorgelicht, door wie. Hoe heeft het kind daarop gereageerd? 

Nee. Ze weet wel dat baby’s in de buik van een moeder groeien. 

 

Hoe zijn de reacties van het kind op groeispurt, borstvorming, schaambeharing, eerste 

zaadlozing, menstruatie, stemverandering, puistjes, masturbatie? 

Nvt 

 

Hoe reageren de ouders op de groei. Is er sprake van verschillende normen tussen ouders 

en/of kind? 

Nvt 

 

Is er ooit sprake geweest van nare seksuele ervaringen. Op welke leeftijd en wat is er in grote 

lijnen gebeurd. Welke acties zijn ondernomen? 

 

 

Persoonskenmerken/temperamentstrekken 

Omcirkel datgene wat kenmerkend is voor het kind. 

Passief Actief (hyper) 

 

Introvert, terughoudend Extravert, open 
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Gevoelig, kwetsbaar Stabiel, kalm dit heeft ze beide 

 

Verlegen Spontaan 

 

Snel huilen Flink 

 

Eigenzinnig Meegaand 

 

Afhankelijk, gemakzuchtig Onafhankelijk, zelfstandig 

 

Knuffelkind Weinig lichamelijk contact 

 

Zorgelijk, gespannen Ontspannen 

 

Slordig Netjes 

 

Impulsief Afwachtend, plannend 

 

Onmiddellijke behoeftebevrediging Kan behoeftes uitstellen 

 

Wat is de beste omschrijving van de grondstemming van het kind: Vrolijk / gedrukt / 

wisselend / boos / angstig / of iets anders …  

Vrolijk 

 

Hoe omschrijft het kind zichzelf, wat is zijn zelfwaardering? 

Anna vindt zichzelf lief. Ze is trots dat ze vier jaar is en naar school mag. Ze weet heel goed 

wat ze kan. Ze geeft ook aan als ze iets nog niet kan. Ze doet de dingen vaak pas als ze zeker 

weet dat ze het kan. Ze weet dat ze de letters nog niet kent en dat vindt ze heel vervelend. Ze 

wil deze graag leren. 

 

Is er sprake van een normbesef en hoe wordt dat gehanteerd? 

Als norm hebben wij dat je vriendelijk bent naar elkaar. Je luistert naar elkaar. Je helpt elkaar. 

Je mag ook aangeven als je iets niet wil. Dit doe je op een vriendelijke toon. 

 

Gedragsproblemen 

Heeft het kind last van bepaalde angsten: donker / scheiding van ouders / vreemden / nieuwe 

situaties / harde geluiden / spoken / dieren / dokter / ziekenhuis / dood 

Anna heeft door corona angst dat er wat met opa en oma gebeurt. 
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Anna heeft sinds de laatste maanden moeite met donker. Ze is bang voor dieven en boeven. Ze 

durft niet meer alleen naar boven. Ze is bang dat er ’s nachts dieven komen. Ze heeft soms wel 

last om moeder los te laten als die naar haar werk gaat. 

 

 

Is er bij het kind sprake van nagelbijten / tandenknarsen / zich steeds herhalende bewegingen 

/ andere nerveuze gewoontes 

Nee 

 

Heeft het kind rituelen, dwangverschijnselen of opvallende gewoontes. nee 

Is er wel eens sprake geweest van staren / dromen / afwezigheid / flauwvallen. Zo ja 

wanneer. 

Nee 

 

Is er sprake van: agressie / boosheid / driftbuien / bijten / vechten / treiteren. Zo ja noemt u 

dan voorbeelden 

nee 

 

Is er sprake van teruggetrokken gedrag, sombere buien, neerslachtigheid, gevoelens van 

hopeloosheid 

Op dit moment kan ze soms ineens sombere buien hebben. Dit is niet wat we van Anna 

gewend zijn. Ze kan daarbij gaan huilen. Ze klaagt de laatste tijd ook dat ze zich niet lekker 

voelt. Dat ze hoofd en buikpijn heeft. Wij weten niet waar dit vandaan komt. 

 

Is er sprake van stelen / liegen / vernielen / spijbelen / weglopen. Zo ja noemt u voorbeelden. 

nee 

 

Is er weleens sprake van vreemd, oninvoelbaar gedrag?  

nee 

 

Is het kind opvallend koppig of jaloers? 

nee 
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Medische anamnese (van 0 tot nu) 

Omcirkel als een of meerdere situaties bij het kind aanwezig zijn (geweest) en geef daarachter 

de periode aan. 

 

Astma / bronchitis / eczeem 

Darmklachten / obstipatie / diarree 

Oorontstekingen / buisjes / veelvuldig doorprikken 

Hersenschudding / stuipen / wegrakingen 

ongevallen 

medicijn gebruik 

bijzonderheden gehoor/ ogen / groei / gewicht 

Anna is groot voor haar leeftijd. Het consulatiebureau wilde graag dat we dit lieten nakijken 

bij de kinderarts. Daar staat ze nu jaarlijks onder controle. Ze hebben bij Anna een foto 

gemaakt van haar botten om te zien of deze groeien conform haar leeftijd. Dit is gelukkig het 

geval. 

 

ziekenhuisopname: wanneer / waarvoor / hoelang / reacties van kind en ouders 

erfelijke afwijkingen, ernstige ziektes 

drugs / alcohol 

mazelen / bof 

hersenvlies ontsteking 

 

 

Schoolanamnese (van 4 jaar tot nu) 

Hoe is/was de reactie van het kind bij halen en brengen? 

Anna gaat met veel plezier naar de basisschool. Ze heeft geen moeite met afscheid nemen. Ze 

is heel blij als ik haar kom ophalen en ze vraagt dan ook meteen of ze met iemand mag 

spelen. 

 

Hoe reageerden de ouders? 

Wij waren heel blij dat ze naar de basisschool kon gaan. Anna was daar aan toe. 

 

Is er sprake (geweest) van pestgedrag?  

Nee 

 

Is er sprake van speciaal onderwijs/doublures 

Nee 
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Is bij het voorgezet onderwijs de keuze conform verwachtingen ouders en kind/ 

overeenkomstig verschillende jaargangen of leerkrachten? 

Nvt 

 

Hoe zijn de prestaties: zijn er specifieke problemen  

Haar prestaties zijn op dit moment ruim voldoende 

 

Hoe is de leerhouding / motivatie / schoolse inzet 

Ze is heel erg gemotiveerd om te leren. Ze onthoudt veel van wat de leerkracht zegt. Ze is 

vooral geïnteresseerd in de thema’s. Ze vertelt er thuis ook veel over. Ze heeft veel interesses 

over het menselijk lichaam en dieren. Ze kijkt het programma topdoks. Ze onthoudt de 

proefjes die ze daar doen en kan dingen verklaren. Bijvoorbeeld je hersenen worden niet 

alleen beschermd door je schedel, maar ook door je hersenvocht. 

Ze heeft veel interesse in de landen van de wereld. Ze vindt het leuk om de landen via haar 

wereldbol op te zoeken. 

Ze heeft veel interesse in dieren. 

 

Hoe omschrijft u de verhouding tussen kind en leerkracht 

De verhouding is goed. Anna praat blij over de leerkrachten en tijdens het oudergesprek waren 

ze ook tevreden over Anna. 

 

Hoe omschrijft u de verhouding tussen kind en klasgenootjes 

Wij denken dat Anna makkelijk contact maakt met andere kinderen. Ze speelt veel en heeft 

regelmatig speelafspraakjes. Ook met kinderen die ze nog kent van de peuterspeelzaal en die 

niet meer bij haar in de klas zitten. 

 

Hoe is de relatie tussen ouders en school 

Wij hebben een goede relatie met school. Met onze oudste kind hebben we veel contact gehad 

met school en met de intern begeleider van school. Wij hebben het altijd als een prettige 

samenwerking ervaren. We hopen dat dit zo blijft. 

 

 

Gezin 

Bent u: getrouwd of samenwonend met de vader/moeder van uw kind 

getrouwd 
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Is er sprake van eerdere huwelijk(en) 

nee 

 

Bent u gescheiden  

nee 

 

Is vader of moeder overleden  

nee 

 

Heeft u een samengesteld gezin  

nee 

 

Hoe gaat het kind om met zijn moeder 

Het kind is graag bij moeder. Ze knuffelt veel. Ze geniet van samenspelen. 

 

Hoe gaat het kind om met zijn vader 

Het kind is graag bij vader. Ze springt graag samen met vader op de trampoline. 

 

Hoe gaat het kind om met broertjes/zusjes 

Anna is dol op haar oudste broer. Voorbeeld: ze vroeg pas of ze later een man gaat zoeken om 

te trouwen. Wij zeiden ‘ ja’. Anna begon te huilen. Wij vroegen waarom ze huilt. Zegt Anna ‘ik 

wil zo graag met Jelle (broer) trouwen’. Ze ligt ook altijd dubbel om de grapjes die Jelle maakt. 

Ze speelt graag samen met hem met de lego. Deze klik was al toen Anna 11 dagen oud was. Ze 

had toen al contact met Jelle en reageerde heel blij als hij boven de box hing. 

Met Femke heeft ze ook goed contact, maar dan anders. Met haar speelt ze graag 

rollenspellen. Ze vinden het beide leuk om te verkleden. 

 

Hoe was de reactie op de geboorte van andere kinderen 

Anna is de jongste. De andere twee kinderen vonden het geweldig dat zij kwam. 

 

Heeft een van uw kinderen ooit extra aandacht gevraagd in verband met ziekte / gedrag / 

schoolproblemen 

Onze oudste zoon had moeite met praten. Hij is met drie jaar naar Kentalis (taalschool voor 

peuters en kleuters) gegaan. Toen hij vier jaar was ging hij twee dagen in de week naar 

Kentalis en twee dagen in de week naar de basisschool. Toen hij vijf jaar werd ging hij volledig 

naar de basisschool. Hij heeft toen nog een half jaar begeleiding gehad van auris. Daarna is 

de hulp stop gezet. Hij zit nu in groep 4 en het gaat goed met hem. Onze middelste dochter 

gaat sinds kort naar een orthopedagoog. Ze gaat kijken of ze haar kan helpen. 
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Hebben er traumatische gebeurtenissen in het gezin/familie plaatsgevonden? 

nee 

 

Ziekten / overlijden / verhuizingen / werkloosheid / inwoning / pleegkinderen 

Inwoning: Mijn zus heeft met haar gezin 11 maanden in huis gewoond toen hun huis verkocht 

was en ze moesten wachten op een nieuw huis. Anna was toen net geboren. 

 

Tijdens de eerste lockdown hebben mijn ouders en mijn zus met haar gezin van huis geruild. 

We waren bang voor de gezondheid van opa en oma. Dit is voor Anna best ingrijpend 

geweest. Ze snapte toen ook niet dat ze oma niet mocht knuffelen. Ze riep eens tegen oma als 

we naar haar gingen zwaaien uit het raam ‘oma van mijn knuffels ga je echt niet dood’. 

 

Gaan ouders wel eens zonder de kinderen van huis? Zijn ouders tevreden over eigen sociale 

leven? 

Weinig. We proberen (toen er nog geen corona was) twee keer per jaar samen iets leuks te 

gaan doen door een dagje te gaan winkelen oid. Wij zijn tevreden over onze eigen sociale 

leven. 

 

Hoe is de woonsituatie, speelgelegenheid in en om het huis / tevredenheid van de 

gezinsleden 

We wonen in het buiten gebied. Anna heeft een grote tuin om in te spelen. Er zijn geen 

vriendjes of vriendinnetjes in de buurt. Als ze wil spelen, dan moet ze een afspraak maken met 

een vriendinnetje van school. 

 

Opvoeding 

Hoe omschrijft u de opvoedingsstijl: bezorgd / toegeeflijk / streng. 

Bezorgd. We proberen ze wel los te laten (in zoverre het kan) om ze te leren om zelf dingen te 

ondernemen. Bijvoorbeeld heel soms mag Jelle alleen naar huis fietsen. Moeder rijdt er dan 

met de andere kinderen een stukje achteraan. We proberen ze ook zelfstandig op te voeden en 

dat je altijd een eigen keuze hebt. 

 

Hoe verschillen de ouders in aanpak opvoedingsstijl? 

Moeder is meer thuis bij de kinderen. Zij neemt het grootste gedeelte van de zorg op zich. Ze is 

iets geduldiger dan vader. Vader gaat vaak mee in de beslissingen die moeder in de loop van 

de week heeft genomen. Mochten we het niet eens zijn met elkaars beslissingen, dan 

bespreken we dat ’s avonds. We proberen vooral consequent te zijn en regelmaat erin te 

houden. Zo zijn de weekenden qua structuur redelijk hetzelfde. We eten optijd en ze gaan rond 

dezelfde tijd naar bed. Ook in de vakantie is dat zo. 



 

65 

Welke straf en beloningen hanteert u en wat is de reactie van uw kind hierop. 

We hebben niet echt straf voor de kinderen. Een time-out plekje werkt voor onze kinderen niet. 

Vooral voor onze middelste dochter is dit een grote frustratie. Het wordt dan alleen maar 

erger. Het kan wel zijn dat ze voor straf geen tv mogen kijken. 

 

Wie doet wat met de kinderen en wanneer. 

Vader is vooral buiten in de tuin met de kinderen. We hebben een moestuin en de kinderen 

helpen vader daarbij. Ook knutselt hij met de kinderen in de schuur. Dan mogen ze van hout 

iets timmeren. Het allerleukste is als vader met ze op de trampoline gaat. 

Moeder knutselt met de kinderen, leest ze voor en puzzelt met ze. Ze vinden het ook leuk om 

taarten/ cupcakes te bakken. Moeder gaat met ze wandelen in het bos samen met de hond. 

 

Welke regels zijn belangrijk in huis. 

Je bent vriendelijk voor elkaar. Je helpt elkaar. We eten gezamenlijk aan tafel. Je bent beleefd 

naar andere mensen toe. 

 

Wie grijpt in bij overtreding en wie heeft het meeste gezag. 

Moeder grijpt het meeste in bij overtredingen en heeft het meeste gezag. 

 

Hoe wordt omgegaan met het uiten van boosheid en agressie. 

Slaan staan we niet toe. Dit gebeurt eigenlijk bijna nooit. Ze kunnen wel boos worden en dan 

gaan ze zelf even naar hun kamer of een ander rustige plek. Het heeft geen zin om meteen de 

confrontatie aan te gaan. Hier wordt later over gepraat. 

 

Zijn ouders het eens over de aanpak. 

Meestal wel. Als we het er niet over eens zijn praten we er later samen over. 

 

Is er tevredenheid over de taakverdeling.  

Ja 

 

Bij wie komt het kind hulp vragen bij problemen? 

Naar moeder 

 

Hoe merken de ouders dat het kind problemen heeft? 

Dan is ze verdrietig. Ze is heel open en vaak als ze naar bed gaat kan ze praten over 

bijvoorbeeld dingen die op school gebeurt zijn. Op dit moment klaagt Anna dat ze zich niet 

lekker voelt. Ze klaagt over hoofdpijn en buikpijn. We zijn er nog niet achter waar dit vandaan 

komt. 


