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Inleiding 
 
Jesse is 12 jaar oud. Hij woont samen met zijn vader, moeder en zus van 14 jaar in een 
vrijstaand huis in een klein dorp. Er is veel ruimte om te spelen en er zijn ook verschillende 
speelelementen. De omgeving is ruimtelijk/ landelijk. 
 
Jesse heeft de diagnose dyslectisch en heeft een leerachterstand. Hij werkt twee niveaus lager 
dan zijn klasgenoten op het gebied van rekenen. 
 
Jesse heeft moeite met het in slaap komen. Hij slaapt graag bij zijn ouders. Als hij uit logeren 
gaat moeten ouders hem altijd ophalen, heimwee.  
 
De oom van Jesse is onlangs plotseling overleden. Jesse is hier niet intensief bij betrokken 
geweest. Voor moeder is dit een emotioneel proces.  
 
Jesse houdt van gamen, het liefst de hele dag. Hij gaat hier helemaal in op. Hij heeft dan geen 
rem en je hoort hem intensief spelen op zijn kamer. Hij geeft graag al zijn geld uit. Wil graag 
dingen kopen. 
 
Jesse is heel bewegelijk en gevoelig. Reageert snel op prikkels om hem heen. Op school en 
thuis is hij snel afgeleid. Hij springt door het huis, is snel en vluchtig. Hij laat niet veel los. 
Heeft eerst vertrouwen nodig. Praat niet gemakkelijk over zijn gevoelens met 
buitenstaanders. Bij ouders is hij opener. Ouders geven aan dat Jesse slordig is en impulsief. 
Hij wil graag onmiddellijk zijn behoeftes bevredigen. Het is een vrolijke en spontane jongen. 
Hij heeft last van angsten, bv donker, spoken en de dood. Moeder werkt al met aroma’s in 
huis zoals zielenlicht en edelstenen, laboriet en seleniet voor bescherming. 
 
Jesse is met ouders een knuffelkind. Hij is het eerste levensjaar veel ziek geweest, 
oorontsteking. Zijn amandelen zijn verwijdert en sindsdien gaat dit goed. Hij heeft heel veel 
gehuild als baby. 
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Intakegesprek op basis van de COACHING 
 
Naam Cliënt: moeder Tamara en vader Marcel 
Leeftijd: 12 jaar  
Coach: Nadine Stark 
 
Voor de intake ga ik naar het huis van de cliënten. De kinderen zijn boven en hebben hun 
eigen bezigheden. De vader is eerst nog even buiten en maakt zijn bezigheid af en ik schuif 
met moeder aan de eettafel en maken kennis. Jesse weet gedeeltelijk waar ik voor kom. 
Ouders hebben dit nog open gelaten.  
 
We raken al snel in gesprek en vader schuift aan. De sfeer is ontspannen. Vader is in eerste 
instantie wat gereserveerder. 
 
Vader ziet de hulpvraag meer naar school, Jesses leerachterstand. Al snel blijkt dat beide 
ouders niet weten waar nou de achterstand in zit. Ze willen helder krijgen waar Jesse blijft 
hangen en wat wordt er op school aan gedaan. Sinds de corona-tijd zien ze eigenlijk dat Jesse 
de opgaven met gemak haalt en willen meer werk maar krijgen dit niet. Ze geven aan dat er te 
weinig gedaan wordt aan het in beeld brengen van Jesse zijn ontwikkeling en wat daaraan 
gedaan wordt.  Ik geef aan dat deze hulpvraag echt besproken moet worden op school. De 
school moet hun hierin verder helpen. Ik ben er niet om in kaart te brengen op welk gebied 
Jesse technisch zit. 
 
Wel kunnen we kijken wat maakt dat Jesse een leerachterstand heeft ontwikkeld en waar hij 
behoefte aan heeft.  
 
We nemen de anamnese door en hieruit blijkt dat Jesse zijn slaapprobleem al heel lang speelt. 
De vraag is waar komt dit vandaan? Wat maakt dat Jesse moeite heeft om in slaap te komen 
en behoefte heeft om bij zijn ouders te slapen. Ouders geven aan dat angst voor donker, de 
dood en spoken hierin een rol spelen. Is Jesse erg gevoelig voor energieën? Gevoelig voor 
prikkels om hem heen? Staat hij te veel open? Jesse heeft ook moeite met concentreren. Hij is 
snel afgeleid. Snel beïnvloedbaar door anderen en onzeker. 
 
Ik leg uit wat de holistische kijk is op situaties/problemen.  
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We bespreken dat de lichamelijke klacht van Jesse, moeite hebben met in slaap komen en 
zelfstandig slapen, gekoppeld mag worden aan het gevoel, de energie en het denken van 
Jesse. Alles staat met elkaar in verbinding. Het is een uitwerking van een onderliggend 
probleem. Daar mogen we naar op zoek gaan zodat Jesse zich vrij voelt om in vertrouwen de 
dag los te laten en zich over te geven aan de nacht. 
 
Als je het slaapprobleem holistisch bekijkt dan is de uitleg hierbij: Inslapen vereist oer-
vertrouwen, het vermogen om de controle en activiteit los te laten en zich aan het onbekende 
over te geven. Dit proces is elke keer een ‘kleine dood’. In slaap komen die gebieden weer naar 
boven die je overdag in je onderbewustzijn weggedrongen hebt. Iedereen die problemen heeft 
met inslapen. Heeft gewoonlijk ook problemen bij het sterven, omdat hij niet kan of wil 
loslaten.  
 
Het stuk zelfvertrouwen van Jesse, zou het onderliggende probleem kunnen zijn. Vertrouwen 
hebben in het loslaten van de dag. Ik vraag de ouders of zij zichzelf hierin kunnen herkennen? 
 
Vader geeft aan dat hij zelf heel veel in zijn hoofd zit en ook moeite heeft om dingen los te 
laten. Beide ouders lijken dus drager van dit probleem of houden dit probleem in stand. 
 
Het stukje vertrouwen keert vaker terug in de signalen die Jesse geeft aan ouders. Zoals het 
vragen om bevestiging, denkt snel dat het niet goed is wat hij doet. Ook zie je dit op school 
terug. Denkt dat anderen over hem praten en dat de juf hem niet begrijpt.  
 
Voor vader is dit een hele andere kijk op het probleem. Hij wordt steeds meer open en er 
komt naar voren dat hij in zijn opvoeding weinig tot geen erkenning heeft gehad en dan 
vooral van zijn vader. Dit speelt op dit moment nog steeds. Vader heeft een prestatiegerichte 
instelling naar zichzelf. Heeft de angst om zonder geld te komen en niet voor zijn gezin te 
kunnen zorgen. Dus de drang om veel te werken. Thuis altijd bezig in en om het huis. Zijn 
hobby is houtbewerking. Hij is altijd aan het creëren. Als het nog niet af is begint hij al aan het 
volgende en de plannen blijven komen. Hij geeft aan dat zijn droom is om meubelmaker te 
zijn maar deze stap niet aandurft omdat hij zekerheid wil. Vader blijft heel 
bedachtzaam/gereserveerd. Je bereikt zijn gevoel niet. Vraagt vaak of hij even mag uitpraten 
aan moeder en is veel aan het woord.  
 
Moeder heeft moeite om niet te onderbreken, ze laat dit in haar mimiek zien en benoemt dit 
ook. Ze geeft duidelijk aan dat zij zich hierin herkent en zij heel onzeker is en heel graag Jesse 
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wil beschermen. Dicht bij zich wil houden. Dit ook terug te koppelen is naar de heimwee van 
Jesse. Er een angst is bij moeder om het de wereld in te laten gaan. De wereld niet als een 
veilige omgeving ziet. Moeite heeft met vertrouwen en in haar jeugd veel heeft meegemaakt 
wat het vertrouwen beschadigd heeft. Verdriet van haar moeder en tantes omdat oma heel 
jong overleed. Ontsporing van tante en man. Jong alleen met broer achtergelaten door 
ouders. Op school altijd moeite gehad met leren. Heel erg haar best moeten doen om een 
zesje te halen. Niet door gaan leren maar op de markt gaan werken omdat ze het gevoel had 
dat dat van haar verwacht werd. Moeder werd heel emotioneel over haar zoon dat ze het ze 
hem wil beschermen voor wat zij heeft ervaren. Ze wil het beter voor hem. Moeder geeft aan 
het vertrouwen te missen in zichzelf. Nooit heeft geleerd om in zichzelf te geloven en altijd 
dingen heeft gedaan omdat dit zo hoorde/van haar verwacht werd. Op dit moment werkt zij 
al 10 jaar niet. Ze zorgt voor het huishouden en de kinderen. Vader werkt veel en heeft een 
baan die veel last op zijn schouders legt. Nu hij thuis is ervaart hij veel rust en tijd met het 
gezin. 
 
Als we verder kijken in de amnese dan komen we op de volgende vragen: 
Jullie geven aan dat Jesse een rustige baby is en jullie geven ook aan dat hij veel gehuild heeft. 
Hoe kunnen jullie dit verklaren?  
Ouders geven aan dat hij ten tijde van de ontstekingen onrustig was en nadat de amandelen 
verwijderd waren of tijdens kuurtjes dit over was. Jesse was toen een relaxte baby.  
 
Oorontsteking en verwijderen van de neusamandelen: De holistische kijk hierop is:  
Net als alle ontstekingen wijst ook deze op een onderdrukt, niet beleefd, actueel conflict, dat in 
dit verband te maken heeft met gehoorzaamheid. Wat wil je niet horen? Waar ontbreekt het 
je aan deemoed? 
Bij de amandelen gaat het om niet willen innemen, niet accepteren, onderdrukken van 
gevoelens en angst. 
 
Welke ouder herkent zich hierin? Wat roept dit bij jullie op? Wat speelde een rol op het 
moment van zwanger zijn en het eerste levensjaar van Jesse? 
Moeder herkent direct stukken en koppelt dit aan een stuk van vader. Jesse is geboren in een 
verbouwing en vader kreeg geen erkenning van zijn eigen vader. Hij voelde zich niet gesteund 
en gehoord. Vader geeft aan dat hij dit niet snapt. Ik koppel terug naar Het systemisch kijken 
naar de dingen en leg dit uit. Dat je dingen meedraagt en deze doorgeeft. Hoe heb je je jeugd 
en opvoeding ervaren? Herken je de bovengenoemde stukken? Vader geeft aan dat hij zich 
zeker zo heeft gevoeld in zijn jeugd maar hij dit juist anders wil doen bij Jesse. Hij nog niet zo 
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goed snapt dat hij dit doorgeeft. Hij doet dit juist niet vindt hij. Ik leg nog eens uit dat dit in 
het onderbewuste zit en Jesse vader iets wil laten zien. Hij dit zo ver weg heeft gestopt en een 
muur heeft geplaatst om hier niet bij te komen. Jesse wil dit vanuit liefde laten zien en de 
mogelijkheid beiden om hiermee aan de slag te gaan. Je mag dit stuk gaan oplossen. Er mee 
aan de slag gaan om zo het pad voor je kind lichter te maken en vooral jezelf te helen hierin. 
Hij dit niet wil horen? Vader wil nog niet horen wat de echte kern. Zijn stuk is van het 
probleem. Gaandeweg en ook na deze sessie zullen er stukjes in elkaar vallen en vader zal 
nadenken over alles wat besproken is. Hierin laten we de energie voor nu zijn werk doen. 
  

Het doel uitgewerkt in coaching: 

We gaan werken met het slaapprobleem. 

 
Concreet doel:  
Ouders en Jesse geven aan dat ze graag willen dat Jesse een goede nachtrust heeft en dus in 
zijn eigen bed slaapt en zelfstandig gaat slapen. 
Ze zijn tevreden als Jesse aan het einde van dit traject laat zien dat hij hier stappen in maakt 
en het liefst geheel zelfstandig kan slapen.           
 
Onderzoek: 
We gaan onderzoeken hoe het komt dat Jesse niet zelfstandig gaat slapen. Wat zit er achter 
dit probleem? Wie is de drager van deze hulpvraag? Welke ouder herkent zich hierin? 
Jesse is een gevoelige jongen die door het leven springt. Hij slaapt slecht en is gevoelig voor 
prikkels van buitenaf. Hij houdt niet van aanraken door derden en heeft moeite met 
concentreren. Het respiratoire kindbeeld past goed bij deze omschrijving. Jesse heeft een 
leerachterstand van 2-3 jaar opgelopen.  
 
Wat door mijn hoofd gaat en vragen zijn die in mij opkomen na deze intake: 

• Welke ouder herkent zich in dit constitutiebeeld en/ of constitutiebeeld hebben beide 
ouders? 

• Wat maakt dat Jesse een leerachterstand heeft opgelopen? 
• Hoe komt het dat Jesse zo beïnvloedbaar is? Gevoelig voor prikkels om hem heen, 

slecht in slaap komt en veel angst heeft? Hoog sensitief?  
• Welke stukken zijn van welke ouder en hoe gaan we deze behandelen? 
• Welke basisbehoeftes heeft Jesse gemist? 
• Hoe zijn de gezinsverbanden binnen het gezin?  
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Deze vragen neem ik mee in mijn onderzoek. 
  
Moeder heeft de verzorgende taak binnen het gezin. Zij ervaart zelf veel onzekerheid vanuit 
haar jeugd. Heeft altijd gedaan wat van haar verwacht werd. Moeder volgt de opleiding tot 
kinesiologie. Hierdoor is zij al veel aan het werken aan haar gemiste stukken. En het 
ontdekken van hoe de dingen werken in het menselijke lichaam en geest. Moeder is hierdoor 
al kennis aan het vergaren. In hoeverre ze dit al toepast, werkelijk en consequent, is nog 
verder uit te werken. Moeder geeft aan dat ieder zijn eigen ding doet binnen het gezin. Ze er 
zeker zijn voor elkaar als het nodig is. Ze wel respect verwacht van de kinderen voor elkaar en 
de omgeving. Moeder herkent haar eigen gevoelens terug in Jesse mbt school. Altijd op haar 
tenen lopen voor een zesje.  Ze wil dat Jesse het anders ervaart dan zij. De emotie zit hierbij 
hoog. Ook geeft moeder aan veel verdriet en moeilijke periodes binnen het gezin 
meegemaakt te hebben. Zij het verdriet van moeder en tantes meedraagt, over het vroeg 
overlijden van oma en er veel angst in huis was rondom drugsverleden van tante en oom. Ook 
haar broer is onlangs plotseling overleden aan suikerziekte en heeft een onrustig leven 
geleden. 
 
 We gaan aan de slag met moeder om het verdriet en de angst in haar te behandelen via de 
coachkaarten, massage, aromatherapie en balanceren van de chakra’s.  
De onrust in moeder voelt Jesse en als zij deze gaat opruimen zal hij de rust ook gaan ervaren. 
 Vader rust niet. Wil altijd bezig zijn en creëren. Overcompensatie? Welke gemiste 
basisbehoeftes heeft hij en kan hij mee aan de slag? Erkenning? Ik mis bij vader het echte 
gevoel, de emotie. Hij kan alles heel mooi verwoorden en veel vertellen alleen blijft het 
daarbij.  
 
 Het gezin mist de diepere verbinding met elkaar. Massage zal hier erg goed voor zijn naast 
inzicht krijgen in je eigen invloed hierop. Wat maakt dat deze verbinding mist? Waar komt de 
afstand vandaan? De uitdaging is om deze muren af te breken en weer open te staan. Je 
kwetsbaar durven op te stellen. 
 
Afstemmen:  
Ouders geven aan dat zij openstaan om holistisch en systemisch te kijken naar het 
slaapprobleem van Jesse. Zij geven aan dat ze willen kijken naar hun eigen inbreng in dit 
probleem en zijn bereidt om met een open blik mee te denken. Voor vader is dit nog best 
lastig en geeft aan dat hij wil meedenken alleen blijkt in de praktijk later dat hij moeite heeft 
met het probleem van Jesse bij zichzelf te herkennen. 
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Capaciteiten:  
Moeder begrijpt de holistische zienswijze en heeft er al wat ervaring in.  
Het systemisch kijken naar het de hulpvraag is voor beide nieuw. Vader moet hier erg aan 
wennen. 
 
Haalbaarheid/hulpbronnen:  
Ik voel dat het kennismaken van het holistisch en systemisch kijken naar de situatie voor 
vader nog niet helemaal duidelijk is. Vader geeft ook vaak aan dat hij het niet zo ziet en snapt. 
Bij moeder merk ik meer begrip en ruimte om hiermee te werken. Het vraagt van mij om een 
goede uitleg en ondersteuning in de coachgesprekken d.m.v. terugkoppelen en spiegelen.  
Om een beter beeld te krijgen van wat er speelt in Jesse gaan we verschillende hulpbronnen 
inzetten; afstrijken, voetbad, wrijfolie, diffuser en de massage. Therapeutisch tekenen, 
werken met de coachkaarten en balanceren van chakra’s.  
 
Inzichten: 
We komen tot het inzicht dat de onderliggende problematiek van het zelfvertrouwen van 
Jesse voortkomt uit het missen van ondersteuning/stimulering en echt naar elkaar luisteren in 
het gezin. En we zijn er achter gekomen welke ouder hier de drager van is.  
Inzicht krijgen voor mezelf om de ouder echt het eigenaarschap te geven en ik het mag laten 
zijn zoals het is. Ik aanreik en ondersteun maar het niet kan veranderen. 
 
Nieuwe situatie:  
Jesse slaapt in zijn eigen bed en gaat zelfstandig slapen. Hij heeft geen behoefte meer om bij 
zijn ouders te slapen en het zelfvertrouwen heeft om zelf in slaap te vallen en hij in zijn eigen 
bed kan slapen. Ouders zijn zich er bewust van dat zij de drager zijn van de hulpvraag en 
werken aan hun proces hierin. Jesse meer zelfverzekerd is in het dagelijkse leven.  
 
Goede afronding:  
Om een terugval te voorkomen is het belangrijk om met de hulpbronnen door te blijven gaan 
waar Jesse goed op reageert zoals de wrijfolie en de diffuser maar ook de massage zorgt voor 
een goede ontspanning en zorgt voor de verbinding tussen ouders en kind. Ook kan Jesse 
hierdoor de dingen van de dag goed loslaten. Ouders holistisch en systemisch kijken 
toepassen en herkennen binnen het gezin. 
We spreken af dat ik volgende week terugkom en met Jesse ga kennismaken. Dit doen we 
doormiddel van een gesprekje, tekenen en een massage. Kijken waar Jesse behoefte aan 
heeft.   
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Huiswerk: 
Ik merk veel onrust in het gezin. Mijn advies is om met jeneverbes energetisch te reinigen en 
een voetenbadje te nemen. Dit voor Jesse en moeder. Vader wil dit nu niet. Anderen mogen 
dit natuurlijk ook. Branden in de diffuser helpt ook voor allemaal.  
Dat vader dit nog niet wil roept voor mij de vraag op; wat maakt dat hij dit nog wil en wat 
heeft vader nodig om deze stap te maken. Ik heb ervoor gekozen om op dit moment hier nog 
niet verder op in te gaan en hem de ruimte te geven op zijn tempo dit te ervaren.  
  

 
Evaluatieverslag intake ouders 

  
Zelfinzicht  
Onderweg naar de cliënten merkte ik aan mezelf dat ik toch wat gespannen was. Doe ik het 
wel goed? Zeg ik niet iets stoms? etc... De onzekerheid neemt mij toch even in zijn greep. Als 
ik aankom dan blijf ik even zitten in de auto en haal een paar keer diep adem. Ik smeer de 
protector op mijn hand en wrijf deze rond mijn navel. Als ik rustig ben stap ik uit en ga naar 
binnen.  
 
Ik ben mij bewust van mijn onzekerheid en zal moeten ervaren dat het hoe dan ook goed is. 
Fouten bestaan niet, je leert hiervan, het is een proces. Iedere keer zal deze onzekerheid 
minder worden. Vertrouwen in mijzelf moet groeien. 
 
Ik weet van mijzelf dat ik gemakkelijk beïnvloedbaar ben en zo ook het gesprek uit handen 
geef. Ik de tijd niet goed bewaak en soms te lang blijf hangen in praten over. Hierdoor wijkt 
het gesprek vaak af. Dit kan tot nieuwe inzichten komen wat een aanvulling kan zijn. Ook kan 
dit ervoor zorgen dat je de draad kwijtraakt. 
 
Zelfreflectie 
De onzekerheid die bij moeder speelt en het loslaten van je kind heb ik zelf ook als heel 
moeilijk ervaren. Voor mij dus een hele mooie herkennen. Ik wil mijzelf wel loskoppelen van 
dit gezin om er zonder mijn eigen emotie naar te kijken. Ik moet dus alert zijn om deze 
afstand te bewaren.  
 
Ook merkte ik dat vader erg dominant is en ik moeite heb om dan stevig in mijn schoenen te 
blijven staan. 
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Wat heb ik hiervoor nodig? Wat maakt dat ik niet dieper in ga op vader zijn weerstand en 
hem de ruimte geef? Ik ga de confrontatie uit de weg. Als ik dit stuk terugkoppel naar mijn 
eigen stukken dan weet ik gelijk dat dit voor mij een moeilijk punt is. Ik heb erg veel moeite 
met dominantie en opkomen voor mijzelf. Ik ga confrontaties uit de weg. Ook al weet ik dat ik 
goed zit. Mannen met een sterke mening ga ik uit de weg. Alleen kom ik als een rode draad 
tegen in mijn hele leven. Dit mag ik verder gaan uitwerken. Ik weet dat mijn beide ouders een 
sterke persoonlijkheid hebben. Ik mij altijd de kleinste heb gevoeld, niet serieus/ gehoord heb 
gevoeld. Ik ook een keer ben aangerand door een groep grote jongens en dit erg 
overheersend voelde. Deze ervaringen kan ik koppelen aan mijn huidige gevoel en blokkade 
als ik in situaties kom die voor mij overheersend voelen. EMDR zal hier een mooie manier zijn 
om dit gevoel los te koppelen.  
 
Vertrouwen op mijn intuïtie, goed aarden tijdens het gesprek. Naar mijn buik ademen, 
regelmatig mezelf beschermen en het oneindigheidsteken visualiseren (wat van jou is blijft bij 
jou en wat van mij is blijft bij mij) en vooral niet te veel denken.  
 
Zelfonderzoek  
Ik herken mijzelf erg in Jesse en moeder. De onzekerheid speelt voor mij al mijn hele leven 
een grote rol. Dit laat een heleboel deuren gesloten. Ik voel dit altijd in mijn hart als anderen 
hier ook tegenaan lopen. Mijn eigen emotie uitschakelen is moeilijk. Door mezelf meer te 
beschermen en in mijn eigen gevoel te blijven kan ik beter afstand bewaren. Jesse en zijn 
moeder bewandelen hun eigen pad en ik wil deze zo min mogelijk beïnvloeden met mijn pad. 
De kunst is dus steeds mijn eigen emotie ervan afhalen. Hun de ruimte geven om hun pad te 
bewandelen. Ik moet ervoor zorgen dat ik niet ga invullen. Geduld en een luie coach zijn. 
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Coachopzet 
 
Coachvraag: 
Hoe kunnen we Jesse ondersteunen om zelfstandig te laten slapen? Wat is het onderliggende 
probleem?  
 
Doelstelling: 
Jesse vol vertrouwen zelfstandig gaat slapen, minder last heeft van angst en beter slaapt. 
Ouders Jesse beter begrijpen en werken aan hun eigen stukken zodat Jesse meer rust en 
vertrouwen gaat ervaren. 
 
Voorgestelde aanpak: 
Essentiële oliën: 
Kaartje trekken door Jesse en zo te kijken waar hij behoefte aan heeft. Moeder al vaker met 
essentiële oliën gewerkt heeft en we dus gaan kijken wat hij trekt en of we dit gaan 
gebruiken.  
Moeder en vader ook een kaartje laten trekken en hun hiermee behandelen. Ik voel dat de 
emoties van moeder een grote rol spelen dus gaan we met moeder uitwerken wat haar 
gemiste basisbehoeftes zijn. Voor vader het uitwerken van de basisbehoefte een mooie 
manier kan zijn om los van emotie meer inzicht te krijgen in zijn bijdrage aan deze stukken. 
 
Wrijfolie voor Jesse met dezelfde olie. Moeder gaat dit in eerste instantie toepassen omdat 
vader aangeeft dit nog een stap te ver te vinden. 
Een voetbad voor Jesse voor het slapen gaan en het hele gezin om de dag los te laten. 
Ook moeder met wrijfolie behandelen en een voetbad.  
 
Kindermassage: 
Jesse heeft de kenmerken van een respirator kind. Hij kan onrustig worden tijdens de 
voetmassage. Vooraf aan de massage het voetbad geven om zo de onrust uit zijn lichaam te 
halen. Jesse geeft aan de gehele massage te willen. We gaan kijken hoever we de eerste keer 
komen en bouwen het rustig op. Massage leren aan de beide ouders, in eerste instantie 
moeder omdat vader dit nog lastig vindt, zodat d.m.v. aanrakingen het hormoon oxytocine 
wordt aangemaakt, wat zorgt voor verbinding en verbondenheid. Deze erg belangrijk is 
omdat het gezin laat zien dat er een gemis is in verbinding met elkaar. 
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Tekentherapie: 
Boom: hoe staat Jesse in de buitenwereld? 
Huis: hoe ziet zijn binnenwereld eruit? 
Gezin: hoe ervaart Jesse zijn positie in het gezin en onderlinge banden? 
Krachtdier: welk krachtdier kan Jesse ondersteunen en hem inzicht, kennis en kracht te geven. 
 
Energetisch reinigen: 
Moeder doet dit al regelmatig. Dit dagelijks invoeren. Jesse heeft veel onrust en staat open 
voor prikkels. Energetisch reinigen met jeneverbes om de negatieve energie te verwijderen en 
erna opvullen met een olie die bij zijn behoefte past.  
 
EE punten en meridianen: 
Jesse heeft moeite met in slaap komen. De hoofdmassage zal hierbij helpen. De angst die 
Jesse heeft voor donker en door kunnen behandeld worden door de tappunten EE6 Nieren.  
 
Ouders: 
Met moeder en vader aan de slag met de gemiste basisbehoeftes met de coachkaarten. 
Masseren van beide ouders, zodra vader deze stap wil zetten. 
Chakra’s balanceren bij moeder. 
 
Sessies: 
Jesse: 
13 juni: tekenen en massage 
29 juli: tekenen huis en massage 
4 augustus: tekenen gezin en werken aan de gemiste basisbehoefte mbt angst. 
19 augustus: massage en op zoek naar het krachtdier van Jesse. 
 
Ouders: 
7 juni: intake gesprek  
19 juni: evaluatie gesprek/ bespreken de boomtekening en het plan.  
4 augustus: met moeder werken aan de gemiste basisbehoeftes mbt onzekerheid. 
19 augustus: bespreken overige tekeningen met ouders en vervolg stappen. Wat kan vader 
nog meer betekenen. 
 
Groen gearceerde data in dit eindverslag uitgewerkt.  
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Sessie verslag Jesse 
 
Datum: 13 juni  
Coach: Nadine Stark 
Cliënt: Jesse  
 
Ik ben al vroeg bij Jesse thuis. Als ik aankom zit hij op de bank en kijkt tv. Moeder staat in de 
keuken en verwelkomt mij. Vader is in de tuin aan het werk en zijn zus is naar paardrijden. 
Moeder geeft aan dat Jesse zich moet aankleden en dat doet hij met een huppel en een 
sprong. Hij springt voor me en kijkt wat weg. Ik groet hem en vraag of hij wist dat ik kwam. Ja 
en een knik. Moeder lacht en maakt een kop thee voor mij. Zij gaat in de tuin aan het werk. 
Jesse en ik nemen plaats in de eetkamer naast de tuin. 
 
Coachvraag bij aanvang sessie:  
Wat is de hulpvraag van Jesse zelf? Jesse beter te leren kennen vooral holistisch. Hoe ervaart 
Jesse het slaapritueel? Wat maakt dat Jesse moeite heeft met inslapen en zelfstandig slapen? 
 
Ingezette methodieken, met welk effect: Kaartje trekken om vanuit het onderbewuste te 
kijken wat er speelt, voetbad om te ontspannen en aan te sluiten op de het onderbewuste en 
zo dit op een zachte manier te benaderen, boom tekening om meer inzicht te krijgen in hoe 
Jesse in de wereld van zijn gezin staat en de holistische massage om zo dieper in te werken op 
de blokkades bij Jesse.  
 
Aanpak van de coach en doel hiervan: Ik wil vanuit een open blik Jesse benaderen. Kijken wat 
heb jij nodig om met meer vertrouwen de dag los te laten en je over te geven aan de nacht. 
Soort gesprek gevoerd: ik heb vooral de methodes ingezet om te voelen en te ervaren wat er 
speelt bij Jesse. Waar zit de spanning en wat heeft hij nodig?  
 
Ik voel een spanning bij Jesse. Ik vraag of hij weet waarvoor ik kom. Hij zegt ja. Verder geen 
uitleg. Als ik doorvraag komt er ook niks uit. Ik ervaar bij mijzelf dat ik het lastig vind dat ik er 
niets uit krijg. Er is een voelbare spanning. Een dikke muur rondom Jesse. Hij is heel erg in zijn 
hoofd aan het denken maar er komt niks uit. Wel oogt hij onrustig in bewegen. Ik vraag naar 
waar hij tegenaan loopt/ lastig vindt op school of thuis. Hij geeft aan dat hij graag moeilijker 
werk wil. Meer komt er niet uit. Hij zegt dat hij nergens last van heeft. Ik stel voor om te 
beginnen met een voetenbadje. Dit heeft hij de afgelopen weken al meer gedaan. Dat vindt 
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hij goed. Na wat diepe ademhalingen trekt hij een kaartje. Hij trekt het kaartje: cypres. 4e 
chakra, ik ben lief voor mijzelf en accepteer mijzelf zoals ik ben. Een prachtige kaart die erg 
past bij alles wat eerder is besproken in de intake en dus ook wat Jesse waarschijnlijk uit 
balans haalt. Het zou het mooiste zijn als beide ouders de olie gaan gebruiken om zo mooi in 
het systeem te werken. Jesse geeft namelijk aan wat het gezin nodig heeft.  
 
Beide ouders mogen deze tekst meenemen om ook naar zichzelf te kijken. Doe ik dit zelf ook. 
Draag ik dit uit naar mijn kind? Een kind doet wat jij doet en niet wat jij zegt dat hij moet 
doen! 
 
Inzicht  
Jesse krijgt het voetbad en omdat ik weinig uit Jesse krijg besluit ik om hem te laten tekenen. 
Hij start met het tekenen van een boom. Als het af is geeft hij dit aan mij. Ik kijk ernaar, het is 
een duidelijke tekening. Ik geef aan dat ik vond dat hij erg zijn best heeft gedaan en vraag of ik 
deze mee mag nemen. Dat mag. Hij geeft ook aan niet meer een huis te willen tekenen deze 
keer. De volgende keer wel. Ik stel voor om de massage te doen en leg hem uit hoe dit werkt 
met de molentjes in je lichaam(chakra’s). Dit snapt hij en wil dat wel. Hij springt op de tafel en 
gaat liggen. Zonder tegenspraak of iets dergelijks. Dit verbaast mij omdat hij zo gesloten is en 
hij helemaal niet van aanraken houdt in de omgang. Hij wil ook de gehele massage. Zijn 
moeder heeft al eerder met hem gewerkt vanuit de kinesiologie. Hierdoor is hij bekend met 
een behandeling. Ook is het mogelijk dat er vertrouwen is ontstaan in hem richting mij 
waardoor hij het aandurft. Ouders hebben hem ook gezegd wat we gaan doen en is het ook 
mogelijk dat hij wil doen wat van hem verwacht wordt.  Ik geef aan dat we het aankijken en 
hij mag aangeven als het genoeg is geweest. Prima!  
 
Ervaring massage 
Vanaf het begin gaf Jesse zich over alleen merkte ik wel dat er onderliggende spanning was. 
Hij sloot zijn ogen. Soms zakte hij wat weg. Tijdens de massage merkte ik heel veel spanning in 
de buik van Jesse. Vroeger heeft hij veel moeite gehad met poepen op de wc. Hij slaat 
waarschijnlijk de spanning op in zijn buik. Bij de voeten werd Jesse heel onrustig. 
 
Aandachtspunten: 
Spanning in buik, vasthouden van dingen/emoties. Zich moeilijk uiten. Dit bespreek ik met 
moeder. Ik geef aan dat Jesse moeite heeft met het loslaten en het vertrouwen om los te 
laten. Het stukje vertrouwen komt hier weer naar voren. Moeder herkent dit wel en ook in 
zichzelf. Het vertrouwen is hierin het stuk wat aangepakt mag worden. Durft Jesse en kan 
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Jesse zijn emoties kwijt zonder daarbij het gevoel te hebben dat dit niet mag of zich 
onderdrukt te voelen? Moeder neemt dit mee en gaat hiermee aan de slag. 
 
Onrust bij voeten: aarding ontbreekt? 
Jesse gaf aan het heel prettig te vinden en vooral de voeten.  Zelf gaf hij niet aan het onprettig 
te vinden terwijl er veel onrust was. Hier laat Jesse mooi aan mij zien dat hij het aarden 
heerlijk vindt en dit dus ook iets is waar hij behoefte aan heeft. Dit geef ik door aan ouders 
om bij zichzelf na te gaan. Beide ouders geven aan niet geaard te zijn en snel in hun hoofd 
zitten en ook zij worden hier dus uitgenodigd om meer te aarden.  
 
Op de vraag, na de massage, die ik stelde: wat zou je nu het allerliefste willen doen? Gaf hij 
het antwoord: naar buiten! Buiten zijn is een hulpbron voor Jesse, terwijl hij heel veel binnen 
zit te gamen. Ouders kunnen hier meer mee doen door meer met hem naar buiten te gaan. 
Activiteiten in de buitenlucht te doen. Dit zal ook goed zijn om te aarden. Je hoofd te legen en 
meer in contact te komen met jezelf. 
 
Huiswerk:  
Moeder en vader lezen de boeken met daarin de werkwijze en de massage. 
Moeder gaat Jesse masseren. Vader vindt dit nog lastig. Hij gaat wel met Jesse aan de slag om 
hem meer bewuste aandacht te geven. Samen een project aanpakken of iets dergelijks. 
Als gezin gaan ze meer activiteiten bedenken om gezamenlijk te doen. Moeder kwam hiermee 
omdat zij zich beseft dat ze eigenlijk veel met hun eigen ding bezig zijn. Ze wil meer 
verbinding.’ Tip: naar buiten gaan! Het voetenbadje blijven ze voorzetten samen met de 
wrijfolie van cypres. De volgende afspraak gaan we een huis tekenen en weer masseren. 
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Sessieverslag ouder: 
 
Samen met de ouders kijken naar de tekening van Jesse zijn boom. Mijn bevindingen van het 
eerste gesprek en de massage met Jesse bespreken samen met het coachplan. 
 
Inzicht: 
We bespreken in dit gesprek ook het constitutiebeeld: 
Ik geef hierover uitleg en we bespreken de verschillende aspecten en lopen ze door. Komen 
tot de conclusie dat Jesse een respiratoir kind is. 
  
Jesse is een gevoelige jongen die door het leven springt. Hij slaapt slecht en is gevoelig voor 
prikkels van buitenaf. Hij houdt niet van aanraken door derden en heeft moeite met 
concentreren. Zijn huid is bleek en lichte haren. Hij heeft veel vrienden en bind zich niet aan 
één kind. Was vroeger ook vaak te laat met naar het toilet gaan. Vergeet zijn lijf! Houdt niet 
van aanraken van derden.  
 
Moeder herkent zichzelf in dit beeld nu. Vroeger had zij ook veel kenmerken van een digestief 
kind en vader herkent dit ook in haar terug. Vooral het eten heel belangrijk vinden en het 
drammen en zeuren. Het kan dus goed zijn dat moeder in eerste instantie digestief is en een 
verstoring heeft hierin met het respiratoire. Waarschijnlijk is moeder in haar jeugd in haar 
hoofd gegaan om zo niet te hoeven voelen omdat er zoveel in haar jeugd heeft afgespeeld. 
Dit kunnen we later nog verder uitwerken. Voor nu zijn we ons hiervan bewust.  
 
Vader herkent zich sterk in het cerebrale constitutiebeeld. Vooral het lichamelijke, koude 
handen en voeten ook zijn lichaamsbouw komt overeen. Veel in zijn hoofd zitten en veel 
indrukken binnenkrijgen. Het gevoel hebben van een te zwaar hoofd. 
 
Jesse spiegelt zich aan het respiratoirebeeld van moeder. 
 
De oudste dochter lijkt erg op een cerebraal kind. Ook veel in haar hoofd en veel 
eigenschappen die overeen komen met vader. 
 
Nu dit duidelijk is hebben we een goed beeld van het gezin. We gaan over op het bespreken 
van de boom tekening van Jesse. De tekening gaf heel veel weer. 
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Ik wilde samen met de ouders kijken naar de tekening en hen zoveel mogelijk zelf laten 
ontdekken. 
 
Het mooie van dit proces was dat zowel vader als moeder erg enthousiast waren en zich open 
stelde om op een andere manier te kijken naar Jesse en hoe hij in de wereld staat/ wat hij 
nodig heeft. Ouders waren beide bereidt om naar hun eigen gemiste stukken te kijken. Eerder 
al besproken en ook hier kwam de afstand weer naar voren. De bescherming die ieder heeft 
opgebouwd vanuit hun jeugd. De bewustwording hiervan zorgt voor een mooie opening om 
meer verbinding te gaan maken. De stukken bij ouders op te ruimen voor Jesse. 
 
Jesse staat in het verleden, hij lijkt te willen buigen naar de toekomst maar iets houdt hem 
tegen. de dikke lijn om de boom geeft aan dat hij zichzelf beschermd. De takken lijken wel 
armen die willen uitreiken. De dikke tak links staat voor een gebeurtenis op 6-jarige leeftijd en 
op deze hoogte zit ook een klein takje naar rechts. Wat is daar gebeurd? De dikke tak naar 
rechts op 9-jarige leeftijd kan zijn de verandering van school. De boom heeft geen wortels, het 
missen van aarding. Jesse is heel vluchtig en snel. Het lege stukje onderaan de stam kan zijn 
dat moeder in de eerste jaren onzeker is geweest. De ronde bol als kruin kan betekenen dat 
Jesse richtingloos is. De bol en de stam zijn niet verbonden door takken, dit geeft weer dat er 
geen verbinding is tussen lichaam en geest/ denken en voelen. De bloem links van de boom 
staat voor Jesse zelf. Hij is oranje en past bij hem, energiek. De bloemen rechts van de boom 
zijn z’n zus, moeder en vader met bijpassende kleuren. Zus roze, moeder paars, vader blauw.  
 
Vader is dus echt de weg naar genezing samen met de zon. Alle bloemen staan een stuk uit 
elkaar. Dit weerspiegelt de gezinsband zoals Jesse deze ervaart. De afstand tussen hem en de 
anderen en de afstand tussen iedereen. De boom staat tussen de bloemen in. Jesse staat 
letterlijk zichzelf in de weg om door te groeien naar de toekomst. Of beschermt hij zichzelf? 
Wat heeft hij nodig? De zon staat in het midden en kan voor hem de hulpbron zijn of juist 
datgene dat hem weerhoudt? Mijn gevoel is dat hij naar de zon toe wil.  De vader mag een 
belangrijkere rol gaan vervullen om Jesse te helpen groeien. De wolken staan voor 
verandering en dat zijn hulpbron is. Jesse is op weg naar verandering. De vogels staan daar 
nog tussen of helpen hem daarbij. 3: ontplooiing en vogels staan voor vrijheid. Of dreigt daar 
iets van spanning/angst of verdriet dat in de weg staat naar verandering. De spanning en 
verdriet mag hij gaan loslaten. Dit is mogelijk het verdriet van moeder dat zij mag gaan 
loslaten. 
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Het enthousiasme zorgt ervoor dat de tijd vliegt. Vader moet weg en we spreken af om in een 
volgend gesprek verder te kijken naar de gemiste basisbehoeftes en zo dus op te ruimen en 
los te laten. 
 
Achtergrondinformatie: 
Beide ouders worden zich steeds meer bewust van hun eigen aandeel in dit proces. Ze staan 
open en zijn bereidt om verder te kijken. Vader vindt het nog lastig om contact te maken via 
bv massage. Dit heeft tijd nodig en vertrouwen. Verbinding maken met jezelf en de ander is 
een gemiste basisbehoefte van beide ouders.  
 
Vermoedelijke factoren die de problemen in stand houden: 
Ouders waren zich nog niet bewust van het spiegelen van de gemiste basisbehoeftes.  
 
Te ontwikkelen: 
Via de coachkaarten kijken naar de gemiste basisbehoeftes van beide ouders en hieraan 
werken. 
 
Sterke kant: 
Ouders en Jesse staan open om, om te denken. Om anders te kijken naar de problemen waar 
ze tegenaan lopen. Te werken aan hun eigen stukken. 
 
Huiswerk: 
Doorgaan met de wrijfolie 
Het lezen van de boeken 
Massage toepassen 
Al het besproken te laten indalen. 
  
Ik was erg tevreden over dit gesprek omdat ouders erg open stonden voor het kijken naar de 
tekening en hun eigen inbreng in het geheel. 
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Evaluatie verslag consult ouders 
 
Zelfinzicht: 
Vader laat meer van zichzelf zien alleen blijft dit wel gereserveerd. Waar blijft de emotie. Hij 
praat heel veel en langdradig. Geeft weinig ruimte voor moeder. 
 
Moeder zit hoog in haar emotie en onderdrukt zichzelf. Als ze alleen is met mij dan overspoelt 
ze me met alles wat ze kwijt wilt tot aan de auto. 
 
Ik moet leren af te remmen bij vader en moeder meer te laten praten. Grenzen te stellen in 
tijd en ruimte. Grenzen stellen is mijn valkuil. Mijn allergie is hard en star, dit zie ik in vader 
terug. Hoe hij communiceert naar moeder en zijn tijd op eist raakt mij. Doet pijn/verdriet. In 
de maatschappij en mijn leefomgeving heb ik hier al moeite mee vanaf mijn jeugd. Als iemand 
star en hard is dan sla ik dicht en wordt emotioneel, ga vaak huilen. Ik heb het gevoel dat ik 
het niet goed doe/ afgewezen wordt. Hiermee kan ik aan de slag gaan met de coachkaarten.  
 
Zelfreflectie: 
Ik merk dat de sessie erg lang duren. Grenzen stellen en duidelijke structuur aan brengen 
spelen hierin een rol. De verslaglegging is mijn grote punt. Ik schuif dit vooruit en pas op het 
laatste moment start ik hiermee. Als ik in gesprek zit wil ik liever een net uitgeschreven stuk 
hebben dan wat krabbels. Zo ga ik rustiger in het gesprek en heb ik meer zelfvertrouwen. De 
tijd inroosteren om na een sessie direct verslag te leggen is iets dat ik mezelf eigen moet 
maken. Ik mag daarin meer eisen stellen aan mezelf.  
 
Communicatie: 
De communicatie verliep goed, zelfverzekerder en opener. De tijd bewaken is echt een 
aandachtspunt. 
 
Aandachtspunten voor mezelf zijn: 
Ik merk in het proces als ik open wil blijven staan in mijn gedachtes en minder spanning 
ervaar de gesprekken beter verlopen. Ik mag dichter bij mezelf komen en ga dit doen door 
mediteren. Ik wil meer de eigenschappen van het holistisch denken/leven inslijpen in mijn 
dagelijkse leven. Door mediteren kom ik dichter bij mezelf en kan ik dit beter toepassen. Ik 
weet dat dit in me zit al is mijn huidige situatie daar niet naar. Ik geniet als ik op deze manier 
werk en voel een bijzonder geluksgevoel in mij. Dit wil ik meer uitbreiden. 
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• Ik mijn eigen gemiste stukken nog beter wil uitwerken. Zoals grenzen stellen en 
afgewezen voelen. 

• Veel moet oefenen in de gesprekken en ervaring wil op doen. Ook het stuk 
communicatie nog eens goed lezen. Hier dus ook tijd voor wil maken. Volgend 
schooljaar ik dus ook een dag minder ga werken om zo hiervoor meer ruimte te 
hebben. 

• De massage nog steeds niet uit mijn hoofd wil doen. Vertrouwen op mijn kennis 
vergroten door veel oefenen en loslaten. 

• Voor me uitschuiven van administratie. Ik wil leren om hierin consequenter te zijn en 
dit direct toe te passen. 

 
 

Evaluatie 
Evaluatie coachtraject: 
Het was een bijzondere ervaring om aan het einde van deze opleiding met een eigen gezin 
aan de slag te gaan. Ik heb heel veel geleerd dit afgelopen jaar over mezelf en vooral over hoe 
het systemisch en holistisch werkt in het leven. Het is prachtig om te zien dat puzzelstukjes in 
elkaar vallen en dat je dit mag overdragen aan anderen. Het anders kijken naar je eigen kind 
en werken aan je eigen hobbels om zo het voor je kind makkelijker te maken. Geweldige 
ervaring en vooral ook bijzonder mooi.  
 
Altijd en overal werk je niet alleen aan de ander maar neem je gelijk je eigen stukken mee. 
Open blijven staan ook al lukt het niet helemaal zoals gepland. Dan nog komen er bijzondere 
dingen uit voort.  
 
Het leven is een prachtige leerschool die oneindig is. Ik sta nu weer aan een startpunt en ga 
mezelf verder verreiken met mediteren/ luisteren naar mijn intuïtie. Wat hierna komt gaan 
we weer ervaren. 
 
In dit gehele proces ben ik flink tegen mezelf aangelopen en voel echt dat ik heel veel weet en 
kan en dat ik toch nog heel goed bij mezelf naar binnen mag om zo mijn stukken uit te 
werken. Achteraf voel ik ook duidelijk dat ik in dit proces mezelf tegen kom dat ik  zo graag wil 
helpen en dat kan alleen als ik de ander de ruimte geef om zichzelf te helpen, dit kun je niet 
altijd sturen. Wat maakt dat ik in dit proces tegen veel weerstand vanuit vader aanliep. Wat 
maakt dat hij niet wilde horen en inzien wat zijn stukken zijn die hij overdraagt. Ook dit zijn 
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stukken in mij waar ik mee aan de slag mag gaan.  
 
De uitdrukking:  

Een kind doet wat jij doet en niet wat jij zegt dat hij moet doen! 
is voor mij een uitdrukking die ik zoveel gebruik of voorbij laat komen in contact met anderen. 
Bewust opvoeden lijkt heel moeilijk maar is eigenlijk een bijzonder mooi proces en als je 
ervoor open staat zorgt het alleen maar voor verlichting. 
 
Evaluatie zelfreflectie: 
Grenzen stellen:  
Grenzen stellen, tijd bewaken en durven tijdig aan te geven om verder te gaan. Wel geef ik 
ouders de ruimte om te mogen praten/ in te vullen. Een stukje luie coach. Waar trek ik de 
grens? 
 
Iedere keer ben ik veel langer bezig dan gepland. Ik heb moeite met grenzen duidelijk 
aangeven aan de ander en merk dat ik zelf ook gemakkelijk deze doorbreek. Tijd is een 
duidelijk voorbeeld hiervan. Eigenlijk wil ik maximaal twee uur aan de sessie besteden en dit 
gaat snel naar de drie uur. We komen van het één in het ander en ik wil graag alle vragen 
beantwoorden of merk dat ik het allemaal erg interessant vind waardoor ik enthousiast 
doorga. Als ik duidelijke grenzen heb en me hieraan hou dan kan ik mezelf ook beschermen 
voor overvragen en is de stof gemakkelijker te verwerken voor beide partijen. Dat ik geen 
duidelijke grenzen stel heeft te maken het contact met de ander. Het dicht bij mijzelf blijven 
en uiteindelijk kom ik uit op de gemiste basisbehoefte bewondering. Voor wie ik ben en waar 
ik voor sta. Als ik aan mezelf vraag wat ik in mijzelf bewonder of als je vraagt wat ik goed kan 
dan heb moeite om hier antwoord op te vinden. Ik heb dit dus gemist in mijn jeugd, dit kan ik 
goed plaatsen in mijn opvoeding en mag hiermee aan de slag. 
 
Durven vragen van vergoeding: ik vond het heel moeilijk om een vergoeding te vragen voor 
de oliën en de boeken. Het hoort bij de behandeling en zorgt voor een diepere werking. Het 
belang hiervan is voor mij een helder iets. Ik heb het afgelopen jaar geleerd en ondervonden 
dat het werkt en dat wil ik ook uitdragen. Het vragen van een vergoeding is belangrijk omdat 
het normaal is dat deze kosten niet voor mij zijn en ook dat ouders hun bereidwillig opstellen 
en laten zien dat zij er echt voor willen gaan. 
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Vertrouwen in jezelf:  
Niet in paniek raken als een kind gesloten is. Dmv tekenen start vanzelf het inzicht in het kind 
en krijg je aanknopingspunten. Leren vertrouwen op en luisteren naar je intuitie. 
 
Al gelijk bij start merk ik dat ik onzeker ben over mijn kunnen. Het liefst ga ik weg en doe ik 
het niet. Als ik eenmaal bezig ben dan merk ik snel dat ik helemaal in mijn flow zit en alles 
vanzelf gaat. Ik merk dat ik iedere keer toch weer zenuwen heb en bang ben om te falen. 
Grappig dat vader en moeder dit stuk beide ook met zich meedragen en ik hier dus in de 
sessies mee geconfronteerd wordt. Voor de ander kan ik heel goed aangeven dat er geen fout 
bestaat en we dit terug koppelen naar de gemiste basisstukken. Hierdoor kom ik zelf ook 
steeds dieper in de stukken en zal het gevoel steeds minder worden. 
 
Consequent administratie toepassen na de sessie:  
Voor mezelf uitschuiven van administratie heb ik achteraf als heel lastig ervaren. Het was een 
te drukken periode om dit op te starten. Het was een prachtige ervaring, heb alleen niet zo 
kunnen werken als ik had willen doen. Aan het einde werd het mij te veel en dan moet ik echt 
mezelf toespreken anders kan ik heel onverschillig worden. (Valkuil) 
 
Gemiste basisbehoeften:  
Het is voor mij duidelijk dat ik wil doorgroeien in dit proces. Ik merk dat ik veel lichter ga leven 
en mezelf meer waardeer. Ik ben er nog lang niet want mijn valkuilen zijn nog erg aanwezig. 
Het is een proces dat blijft bestaan. Ik mag beter voor mezelf gaan zorgen en hierdoor mijn 
eigen weg inslaan. Geloven in mezelf en doen wat ik wil doen. 
 
Dicht bij jezelf blijven, in je eigen energie blijven: ik ben makkelijk beïnvloedbaar door mijn 
omgeving. Sta niet stevig in mijn schoenen. Dit zie je ook terug in Jesse. Ik laat mij soms 
meenemen door de ander. Ik leef mij erg veel in hoe de ander zich voelt en hou rekening met 
de ander. Als coach is dit niet handig. Zo ga je gemakkelijk invullen en geef je de ander niet de 
ruimte om zelf te ontdekken.  
 
Naast deze punten wil ik ook nog even stilstaan bij deze verslaglegging. Wat maakt dat ik 
zoveel moeite heb om mijn ervaring/ gedachtes en gevoel etc. op papier te krijgen en dan ook 
hier vertrouwen in heb. Dit kan ik terugkoppelen naar mijn jeugd. Gemiste basisbehoefte: 
erkenning, aanmoediging. Hier mag ik dus nog wel mee aan de slag. Het bijzondere is dat ook 
dit weer terug komt in het gezin van mijn casus. 
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Ervaring ouders Jesse: 
 
Hi Nadine, 
 
Zoals belooft hier de feedback over onze sessie t.b.v. Jesse. 
 
We hebben de gesprekken als heel prettig ervaren! Je kon goed toelichten wat de bedoeling 
en de opbouw van de sessies waren. Je vragen waren duidelijk en open. 
 
De gesprekken gaven ons inzichten in wat wij als ouder kunnen doen om Jesse te helpen in 
zijn ontwikkeling. Inzichten in dingen waar wij ons zelf niet direct van bewust waren! 
 
Je gaf aan dat Jesse zichzelf op een bepaalde manier in de weg zit en dat was voor mij een 
trigger. 
 
Ik ben daar dus mee aan het werk gegaan met behulp van mijn kinesioloog met het idee dat 
wanneer ik dat voor mezelf kan veranderen (oplossen) mijn kinderen hier profijt van zullen 
hebben. 
 
Voor wat Jesse betreft, ja, hij begint te puberen en eerlijk is eerlijk wij hebben jou gevraagd en 
niet hij. Jesse vond het best, een beetje raar en de massage vond hij toch een beetje 
spannend. 
 
Wij vinden jou een lieve, rustige, geduldige en geïnteresseerde coach! 
 
Wij wensen jou heel veel succes met coaching! 
 
Marcel, Tamara en Jesse  
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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: Jesse  
Leeftijd: 12 jaar  
Ingevuld door: Tamara (moeder)  
 
ONTWIKKELINGSANAMNESE 
(Eventueel doorstrepen en/of aanvullen) 

Zwangerschap  
- Was de zwangerschap gepland/gewenst? Gewenst 
- De zwangerschap is: zonderveel stress / een beetje stressvol / zeer stressvol verlopen. 

Waardoor werd de stress veroorzaakt?  

Helaas problemen met buren en verhuizing met grote verbouwing (dit laatste was wel 
positief spannend) 

- Hoe is het verloop van de eventuele eerdere zwangerschappen en geboorten, 
eventuele miskramen of abortus?  

Geboorte eerste kind was stressvol door infuus weeën opwekking. Jesse zijn geboorte was 
heel natuurlijk en relaxed. 
  

- Hoe was het lichamelijke welbevinden van de moeder? Was er sprake van gebruik van 
medicatie / alcohol / drugs / anders nl.: moeder was gezond en heel blij met beide 
zwangerschappen. 

- Waren er: complicaties / vloeien / dreigende miskraam / zwangerschapsvergiftiging / 
dieet / medicijnen / ziekenhuisopname / verslaving / andere bijzonderheden:  Nee. 

- Hoe was het psychisch welbevinden van de moeder?  

Moe door te weinig slaap. 1ste jaar van jesse vroeg veel energie ivm veel ziek maar blij.  
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- Hoe was de gezinssituatie?  

Vader, moeder, bij 2de jaar van jesse gestopt. Veel stress op werk en combinatie met thuis. 
en zus 
  
  
Bevalling 

- De bevalling was in het ziekenhuis; poliklinisch / medische indicatie / thuis? 
Poliklinisch 

- Rustig verlopen / vroeggeboorte / op tijd / te laat / spontaan / ingeleid /  

keizersnede: gepland / ongepland  
2 weken te vroeg, maar rustig verlopen. 

- Hoe lang duurde de bevalling, waren er complicaties: navelstreng om de nek / 
stuitligging / vacuüm / tang / meconium in vruchtwater / zuurstofgebrek of iets 
anders: Geen complicaties, vlotte bevalling 

- Huilde het kind direct, was de huidskleur wit / blauw / geel /andere kleur  

huilde direct, gezonde kleur  
- Wat was de Apgarscore ? / gewicht ? 
- Heeft het kind in de couveuse gelegen? Ja / nee 
- Zo ja, wat was de reden en hoelang?  
- Hoe was de beleving, bijzonderheden?  

  
Vroegkinderlijke ontwikkeling 
Voeding 

- Borstvoeding 
- Waarom welke keuze?  Borstvoeding, gewoon natuurlijk 
- Hoe lang? +/-Drie maanden 
- Hoe verliep overgang van borst naar fles? Soepel 
- Verliep de voedingssituatie bevredigend voor ouders en kind? Ja 
- Was het kind een vlotte drinker / veelvuldig spugen / krampjes /  voedingsproblemen. 
- Hoe verliep de overgang van vloeibaar naar vast voedsel?   Goed 

  
Gedrag 

- Het kind huilde als baby veel. 
- Hoe was het temperament van de baby, was het: prikkelbaar / alert / actief / 

gespannen /  ontspannen / rustig 
- Sloot dit aan bij het temperament van de ouders? Ja 
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- Hoe was het contact vanuit het kind: lag het ontspannen in de armen van de ouders. 
Of was er meer sprake van overstrekken? Ontspannen 

- Maakte uw baby oogcontact en reageerde het op uw praten d.m.v. oogcontact? Ja 
- Heeft u uw baby wel eens meegedragen in een draagdoek of draagzak? Ja 
- In welke mate is er sprake geweest van eenkennigheid? Weinig 
- Maakte het kind onderscheid tussen bekenden of vreemden. Ja 
- Is/was er sprake van scheidingsangst en zo ja wanneer? Ja, beetje gezond  
- Heeft het kind geduimd / had het een speen / een vaste knuffel of een ander 

voorwerp 
- Hoe was het psychisch welbevinden van de ouders: gevoelens van bezorgdheid / 

onzekerheid / falen / overbelast zijn / anders: 
- Hoe was de gezinssituatie het eerste jaar. Waren er problemen met betrekking tot de 

relatie / huisvesting / financiën / regelen van een oppas / anders: Geen problemen 
maar wel een verbouwing 

  
Motoriek: 

- Op welke leeftijd kon het kind kruipen 9 mnd, lopen 12 mnd,   

fietsen 3 jaar, zwemmen 6 jaar? 
- Zijn er ten aanzien van de motorische ontwikkelingen opvallende situaties te melden? 

Nee, de eerste basis dingen deed hij in het eerste jaar 
- Omschrijft u het kind als: onhandig en stijf / handig en soepel / anders: 

  
Spraak/taal: 

- Wanneer sprak het kind de eerste woordjes en welke. 

--------------????? 
- Waren er spraakproblemen? nee 
- hoe was de verstaanbaarheid voor ouders? Goed / onverstaanbaar/  
- Op welke leeftijd was het verstaanbaar voor vreemden? ??? jaar 
- Was/is er sprake van stotteren. nee 
- Zijn er problemen geweest met betrekking tot het gehoor, zo ja welke. Ja /  nee  
- Was het taalgebruik en taalbegrip meer / minder dan verwacht gezien zijn leeftijd.  
- Hoe merkte u dat. Kon het kind zijn wensen duidelijk maken via taal. 
- Is er hulp geweest bij de spraakontwikkeling. Waarvoor en hoelang (bijv logopedie)  

nee 

  
Zindelijkheid 

- Wanneer was het kind zindelijk:  

plassen overdag  ______ jaar 
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plassen ’s nachts  ______ jaar 
ontlasting overdag  ______ jaar 
ontlasting ’s nachts  ______ jaar 

- Is er sprake geweest van strijd rondom het zindelijk worden. nee 
- Is er ooit terugval geweest. Ja / nee 
- Heeft het kind last gehad van obstipatie (verstoppingen), Zo ja wanneer? Ja / nee 

Jesse heeft lang last gehad van poep in zijn broek te laat naar de wc gaan. 
  
Koppigheidsfase (tussen de twee en ruim drie jaar) 

- Was er sprake van een koppigheidsfase, Zo ja, wanneer? Ja / nee  
- Niet abnormaal 
- Hoe ging  u als ouders hier mee om? Ik (moeder) werd wel eens boos  

  
  
GEDRAGSANAMNESE (hoe het kind zich nu gedraagt) 
(per ontwikkelingsgebied; niet chronologisch) 
  
Slapen 

- Slaapt het kind alleen? Ja 
- Heeft het kind een eigen kamer? Ja 
- Wie brengt het naar bed? Vader / moeder / anders beide 
- Hoe verloopt het bed ritueel? Voorlezen, knuffelen en dan alleen laten 
- Wat is bedtijd? Sinds de corona 20:30-21:00 uur 
- Heeft het kind bij de ouders in bed geslapen, zo ja, wanneer is dat gestopt? Ja soms 

nog steeds 
- Is er sprake van: inslaapprobleem / doorslaapproblemen / dromen / nachtmerries / 

slaapwandelen / angstig zelfs toen we nog met zijn vieren op een kamer sliepen 

   
Eten 

- Is het kind een goede / slechte eter? Redelijk 
- Is er sprake van strijd rondom het eten? nee 
- Snoept of drinkt het kind veel in vergelijking met leeftijdgenoten? nee  
- Hoe verlopen de maaltijden? aan tafel / gezamenlijk / t.v. aan.  

  
Verzorging/zelfredzaamheid 

- Zijn er bijzonderheden te noemen met betrekking tot het aan- en uitkleden, keuze van 
de kleding.  nee  

- Hoe is de zelfverzorging, zoals tandenpoetsen, zich wassen, douchen e.d. 
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Zelfstandig / met strijd / vrijwillig / anders nl. 
- Krijgt het kind zakgeld, zo ja hoe gaat het daarmee om. Ja geeft graag geld uit.  

  
Spelgedrag 

- Speelt het kind bij voorkeur: alleen / broers- zussen / anderen / jongere- oudere 
kinderen / ouders. 

- Gaat het kind zelf op verkenning uit, neemt het kind initiatieven, speelt het 
gevarieerd? Ja / nee Soms 

- Wat is het voorkeurspel van uw kind?  

Functiespelen (Klimmen, ballen, buitenkind) 
Constructiespel (bouwen, tekenen, creatief) 
Regelspelen (kaarten, knikkeren) 
Receptief spel (verhaal luisteren, T.V.) 
Fantasie-illusiespelen (vadertje/moedertje, poppen, soldaten) 
Electronisch speelgoed (Computer, X-box, PlayStation)  

- Gaat het kind op in zijn spel? Ja 
- Hoe lang kan hij/zij ergens mee bezig zijn? De hele dag 
- Verveelt het zich snel? Ja  

  
Sociale ontwikkeling 

- Hoe reageert het kind als de ouders weggaan? Goed 
- En hoe als ze terugkomen? Goed 
- Hoe reageert het kind op de oppas / leidsters KDV of school, heeft het kind een 

voorkeur? Hij heeft voorkeur van juf  
- Gaat het kind wel eens uit logeren, hoe verloopt dat? Ja, we moeten hem altijd weer 

ophalen 
- Heeft het kind een speciale band met iemand uit de omgeving? nee  
- Gaat het kind bij anderen spelen / komen andere kinderen thuis spelen. Ja  
- Hoe verloopt dat? Goed, leuk 
- Heeft het kind vaste vriendjes, hoeveel vriendjes en wat spelen ze meestal samen? 

Aantal jongens uit zijn klas 8 stuks 
- Hoe verloopt de acceptatie in de groep? Wat is de rol: Meeloper / aanvoerder / 

verzoener / wordt geduld / genegeerd / gepest / Geen idee volgens ons zijn ze aan 
elkaar gewaagd  

- Hoe is het gedrag in de groep te omschrijven: wild / baldadig / kattenkwaad / sociaal / 
rustig / onopvallend / 

- Hoe zijn de reacties op verliezen en plagen bij spel? Teleurgesteld,   
- Is het kind lid van een club of (sport) vereniging. Welke en hoe verloopt dat? Nee, 

heeft verschillende sporten behoeft, maar eigenlijk altijd na aanleiding van een 
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vriendje die de sport deed en als die ging stoppen wou Jesse ook stoppen wat wij 
niet altijd direct toelieten 

  
Seksuele ontwikkeling 

- Heeft het kind gereageerd op verschil jongen-meisje? Ja 
- Zo ja, op welke leeftijd? Altijd al jaar 
- Stelt het kind vragen over seksualiteit? Nee, maar er wordt wel overgesproken 
- Heeft het kind contact met zowel jongens als meisjes? Ja / Zo nee wanneer is dat 

veranderd? Gewoon in de klas 
- Is het kind voorgelicht, door wie? Nee niet met zoveel woorden, maar er wordt wel 

gewoon over gesproken en grapjes gemaakt. Van een condoom kan je een ballon 
maken.  

- Hoe heeft het kind daarop gereageerd? Ik denk zoals zoveel tieners, lachen  
- Hoe zijn de reacties  van het kind op groeispurt, borstvorming, schaambeharing, 

eerste zaadlozing, menstruatie, stemverandering, puistjes, masturbatie? Relaxed net  
zoals we er over praten, hoort bij het leven, is gezond.  

- Hoe reageren de ouders op de groei? Is er sprake van verschillende normen tussen 
ouders en/of kind? Ja, wij zijn de opvoeders een beetje respect voor elkaar, maar 
ook ruimte voor gekkigheid. 

- Is er ooit sprake geweest van nare seksuele ervaringen? Nee 
- Op welke leeftijd en wat is er in grote lijnen gebeurd? jaar 
- Welke acties zijn ondernomen? Persoonskenmerken/Temperamentstrekken 

  
- Omcirkel datgene wat kenmerkend is voor het kind. 

Passief    actief(hyper) 
Introvert, terughoudend    extravert, open 
Gevoelig, kwetsbaar    stabiel, kalm 
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  
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- Hoe omschrijft het kind zichzelf, wat is zijn zelfwaardering?  Aardig, liefdevol, kan 
slecht slapen, gamer. 

- Is er sprake van een normbesef en hoe wordt dat gehanteerd? Ja, hij moet er weleens 
over nadenken 

  
Gedragsproblemen 

- Heeft het kind last van bepaalde angsten: donker / scheiding van ouders / vreemden / 
nieuwe situaties / harde geluiden / spoken / dieren / dokter / ziekenhuis / dood / 
anders:  

- Is er bij het kind sprake van nagelbijten / tandenknarsen / zich steeds herhalende 
bewegingen / andere nerveuze gewoontes  

- Heeft het kind rituelen, dwangverschijnselen of opvallende gewoontes? Nee 
- Is er wel eens sprake geweest van staren / dromen / afwezigheid / flauwvallen. Zo ja 

wanneer:  
- Is er sprake van: agressie / boosheid / driftbuien / bijten / vechten / treiteren. Zo ja 

noemt u dan voorbeelden: Is weleens boos 
- Is er sprake van: teruggetrokken gedrag /, sombere buien / neerslachtigheid / 

gevoelens van hopeloosheid / anders:  
- Is er sprake van stelen / liegen / vernielen / spijbelen / weglopen. Zo ja noemt u 

voorbeelden 
- Is er weleens sprake van vreemd, oninvoelbaar gedrag? nee 
- Is het kind opvallend koppig of jaloers? nee 

  
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 1ste jaar / veelvuldig doorprikken 
- Hersenschudding / stuipen / wegrakingen 
- Ongevallen 
- Medicijn gebruik  
- Bijzonderheden gehoor/ ogen / groei / gewicht 
- Ziekenhuisopname: wanneer / waarvoor / hoelang / reacties van kind en ouders 
- Erfelijke afwijkingen, ernstige ziektes 
- Drugs / alcohol 
- Mazelen / bof 
- Hersenvlies ontsteking 
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Schoolanamnese (van 4 jaar tot nu) 
- Hoe is/was de reactie van het kind bij halen en brengen? Helemaal goed aangezien hij 

al vaak mee ging naar school om in de klas bij zijn zus op te helpen en de overblijf. 
Nu is het vaak goed en hebben ze niet veel gedaan volgens hem.  

- Hoe reageerden de ouders? Goed 
- Is er sprake (geweest) van pestgedrag? Ja, maar Jesse gaf zich niet gegeven. 
- Is er sprake van:  speciaal onderwijs / doublures 
- Hoe zijn de prestaties, zijn er specifieke problemen? Ja 
- Hoe is de leerhouding, motivatie en schoolse inzet? Dyslexie, 2 jaar leerachterstand  
- Hoe omschrijft u de verhouding tussen kind en leerkracht? Jesse heeft 4 juffen. 
- Hoe omschrijft u de verhouding tussen kind en klasgenootjes? Goed 
- Hoe is de relatie tussen ouders en school? Redelijk goed. 

  
Gezin situatie 

- Bent u: getrouwd of samenwonend met de vader/moeder van uw kind? Ja 
- 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? Wisselend, liefdevol, uitproberen, puber 
- Hoe gaat het kind om met zijn vader? Zelfde als met moeder 
- Hoe gaat het kind om met broers/zusjes? Rivaliserend 
- Hoe was de reactie op de geboorte van andere kinderen? Hij is de jongste, zus was 

gek op kleine broertje 
- Heeft een van uw kinderen ooit extra aandacht gevraagd in verband met ziekte, 

gedrag en/of schoolproblemen? Ja 
- Hebben er traumatische gebeurtenissen in het gezin/familie plaatsgevonden? Ja / nee 

?? 
- Zo ja:  Ziekten / overlijden / verhuizingen / werkloosheid / inwoning / pleegkinderen / 

financieel / anders nl.: kort geleden oom. 
- Gaan ouders wel eens zonder de kinderen van huis? Ja 
- Zijn ouders tevreden over eigen sociale leven? Ja 
- Hoe is de woonsituatie, speelgelegenheid in en om het huis en tevredenheid van de 

gezinsleden? We hebben grote tuin met air-track, zwembad, moestuin, viswater in 
de buurt, maar niet in de buurt van schoolvrienden. 

  
Opvoeding 

- Hoe omschrijft u de opvoedingsstijl: bezorgd / toegeeflijk / streng. 
- Hoe verschillen de ouders in aanpak/stijl?  
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- Welke straf en beloningen hanteert u en wat is de reactie van uw kind hierop? 
Meestal geen game-time, hij is dan teleurgesteld.  

- Wie doet wat met de kinderen en wanneer? Beide  
- Welke regels zijn belangrijk in huis? Eerste instantie volgende de kinderen geen bij 

nader inzien niet liegen, niet slaan, luister naar elkaar, aardig zijn. Laten weten waar 
je heen gaat als je weggaat en ook daarheen gaan zodat we je daar ook kunnen gaan 
zoeken als er iets mocht zijn. 

- Wie grijpt in bij overtreding en wie heeft het meeste gezag? Vader / moeder Beide, 
maar vader heeft meer overwicht. 

- Hoe wordt omgegaan met het uiten van boosheid en agressie? In gesprek gaan over 
de waarom en of het echt helpt.  

- Zijn  ouders het eens over de aanpak? Ja / nee, Niet altijd, vaak wel 
- Is er tevredenheid over de taakverdeling? Ja / nee 
- Bij wie komt het kind hulp vragen bij problemen? Moeder omdat zij vaker thuis is. 

Hoe merken de ouders dat het kind problemen heeft? Gedrag, toon van stem in gesprek. 
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