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Door: Judith Nieuwpoort
(fotograaf: Marleen Sahetapy

Judith Nieuwpoort heeft sinds 
2008 haar eigen jeugdhulpver-
leningsorganisatie opgericht 
voor het hele gezin. In die 
periode heeft ze NLP-prac-
titioner, NLP-master en de 
ADHD Coach opleiding bij De 
eerste verdieping gevolgd én 
trainingen van Tony Robbins. 
NLP loopt als een rode draad 
door haar coaching.

Laat ik vooropstellen dat ouders waarvan de kinderen de diagnose 

AD(H)D/ ASS hebben gekregen, over enorm veel veerkracht beschik-

ken. In de afgelopen vijftien jaar heb ik honderden ouders mogen 

begeleiden, trainen en coachen. Na een diagnose komen ze in een 

nieuwe wereld terecht en zijn zoekende naar oplossingen. Terug-

kijkend op de allereerste tijd met hun kind, merken ouders vaak op 

dat vanaf de geboorte de eerste signalen van het ‘anders’ zijn wel al 

duidelijk waren. Alleen classificeerden ze dit niet als zodanig dat er 

iets mis zou zijn. 

Rouwproces
Vaak worden ouders op school door leerkrachten aangesproken over 

het gedrag van hun kind. Het kind blijft bijvoorbeeld niet stilzitten, 

doet niet mee aan kringgesprekken of maakt geen contact met andere 

kinderen. Het is een gevoelig onderwerp en ook een uitdaging om 

ouders hierover goed te informeren en bij te staan, zonder dat je het 

contact verliest. Vooral omdat opvoeden onbewust wordt gekoppeld 

aan identiteit. Ouders kunnen zich sneller persoonlijk aangevallen 

voelen. Het emotionele aspect van zo’n boodschap wordt vaak over 

het hoofd gezien door sommige leerkrachten en daar mogen we ons 

wel meer bewust van worden. Het stellen van een diagnose kun je bo-

vendien vergelijken met een rouwproces. Ook bij de diagnose AD(H)

D en ASS doorloop je als ouder verschillende stadia, zoals ontkenning, 

protest of boosheid, vechten, verdriet en uiteindelijk aanvaarding. 

Bovendien geven ouders zichzelf vaak de schuld, schamen ze zich en 

raken ze overspoeld door nieuwe informatie. Als ouders en kinderen 

hier niet goed bij worden begeleid, zijn de gevolgen meestal niet te 

overzien. Depressie, echtscheiding en niet meer naar school gaan, 

komen veel voor bij deze gezinnen. 

Handvaten en tools
Binnen het gezin zelf kunnen de spanningen ook hoog oplopen, want 

heel vaak zitten ouders en kind niet op één lijn. En als de ouders nog 

samenzijn, ontstaan er in die relatie dikwijls de eerste scheuren. Het 

is niet moeilijk voor te stellen dat een kind dat bijvoorbeeld veel be-

hoefte heeft aan structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid, min-

der goed gedijt bij een ouder die niet zo gestructureerd en chaotisch 

Ouders en kinderen dichter
bij elkaar brengen via de 

logische niveaus

Het stellen van een ADHD/ASS diagnose bij kinderen zorgt vaak voor een rouwproces 
bij hun ouders.  Ook al is het goed om te weten waarom je kind anders is dan andere 
kinderen, in werkelijkheid roept die duidelijkheid veel vragen en vooral onzekerheden 
op. Door middel van een speciale begeleiding op maat mét NLP-elementen, kunnen 
kinderen en hun ouders succesvol worden verder geholpen. Mede dankzij het door 
Judith Nieuwpoort nieuw ontworpen waardenspel geïnspireerd op basis van de 
logische niveaus van Dilts en Bateson.
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is en geen duidelijk ritme biedt 

aan het kind. Het kind gaat in 

discussie met de ouder, wordt 

vervolgens gezien als brutaal 

en krijgt daarom straf. Op zo’n 

moment is een ouder zich niet 

bewust van de behoefte van 

het kind. Neemt bijvoorbeeld 

de andere ouder het op voor 

het kind, dan kan ook weer een 

verstoorde ouder- en kind-re-

latie ontstaan. Het is daarom 

goed dat ouders in deze moei-

lijke momenten op zoek gaan 

naar handvaten en tools om 

hun kind beter te begrijpen, 

zoals dat ook gebeurt bij Happy 

KidsCare. Problemen die ons 

vaak worden voorgelegd, zijn 

bijvoorbeeld dat een kind zijn 

emoties moeilijk kan uiten, veel woedeaanvallen heeft of moeilijk 

aansluiting kan vinden bij leeftijdsgenoten. Ook zijn er kinderen die 

het moeilijk vinden om in een groep te functioneren. Het is goed om 

te beseffen dat systemisch gezien een kind niet kan veranderen als 

een ouder niet meeverandert. We zien vaak dat kinderen als ze bij 

ons begeleid worden, een enorme groei laten zien. Ouders kunnen 

dat heel anders ervaren in de thuissituatie.  Dat is niet vreemd, want 

er is een patroon ontstaan en dat moet eerst doorbroken worden. 

Omdat thuis als heel veilig wordt ervaren, durven kinderen daar vaak 

hun minder functionele gedrag laten zien. Er kunnen uitbarstingen 

ontstaan als ontlading van alle spanningen. Kinderen kunnen ineens 

heel boos reageren of juist in huilen uitbarsten, zonder dat daar di-

recte aanleiding voor is.

Groeps- en logeerbegeleiding
Een mooie manier om kinderen te helpen, is door het aanbieden van 

bijvoorbeeld groepsbegeleiding na schooltijd. Daarbij wordt hen so-

ciale vaardigheden aangeleerd zodat ze beter leren omgaan met leef-

tijdsgenootjes. In deze groepen zijn de kinderen allemaal gelijk, voe-

len ze zich als bondgenoten en herkennen ze zich in elkaar. Er hangt 

een goede sfeer en pestgedrag is niet aan de orde. Een ander initiatief 

is de logeerbegeleiding. Hierbij verblijven de kinderen twee dagen en 

nachten op de begeleidingslocatie en wordt spelenderwijs gewerkt 

aan sociaal emotionele uitdagingen waar ze in het dagelijks leven 

tegenaan lopen. Ook is het voor de kinderen heel prettig om even uit 

de thuissituatie te zijn. In een andere omgeving komen bovendien 

weer andere emoties en gedragingen naar voren. Zo ontdekte een 

vader tijdens een ouder-kindweekend, hoe zijn zoon functioneerde 

in de groep met andere kinderen. Hij was positief verrast, want zijn 

zoon deed leuk mee met activiteiten en speelde met andere kinderen, 

iets dat hij nog niet eerder had gezien. Op school viel deze jongen uit 

en had een agressieve en ongeïnteresseerde houding. Voor deze vader 

een eyeopener dat zijn zoon onder bepaalde voorwaarden wél in een 

groep kon functioneren.

Erkenning geven
We geloven in de kracht van spelenderwijs begeleiden. Vanuit be-

weging en dus vanuit activiteiten, komen kinderen tot verandering. 

Als kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, ontstaat er veerkracht 

en bloeien ze op! Zo was er bij ons een jongen van veertien jaar die 

omwille van zijn autisme al vanaf jonge leeftijd niet kon meekomen 

op school. Zijn ouders zijn zelfs naar Nederland verhuisd vanuit 

Kazachstan omdat het schoolsysteem hier beter zou aansluiten, maar 

helaas. Hij werd onhandelbaar, liep weg, werd agressief, toonde geen 

respect voor de schoolleiding en een gesprek voeren was onmogelijk. 

Hij heeft intensieve behandelingen gekregen voor zijn autisme en zat 

zelfs in een gesloten instelling. Helaas bood dat niet de gewenste re-

sultaten. Wij hebben hem drie jaar lang mogen begeleiden tijdens de 

logeerbegeleiding en het is fantastisch om zijn ontwikkeling te mogen 

volgen. Het heeft een aantal maanden geduurd voordat hij zijn plek 

vond binnen de groep. Hij liep vaak weg, schold de begeleiders uit en 

alles moest echt gaan zoals hij het wilde. Dat kon natuurlijk niet altijd. 

De begeleiding heeft altijd liefdevol en begripvol gereageerd. De situ-

aties en het waarom uitgelegd. Zijn gedrag benoemd en wat dat met 

een ander doet. Aan hem de erkenning gegeven dat hij goed is zoals 

hij is en de positieve momenten blijven benoemen. Inmiddels weet 

hij aansluiting te vinden, compromissen te sluiten en kan hij zelfs zijn 

uitspraken herstellen als hij opmerkt dat het 

anders overkomt dan hij bedoelt. Zijn ouders 

hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. 

Want zonder ouders is veranderen bijna 

onmogelijk. 

Logische niveaus
Vanuit de ouderbegeleiding nemen we 

ouders in onze trajecten mee op een ontdek-

kingsreis. Allereerst werken we aan een ster-

ke basis voor de ouders zelf, want vaak lopen 

zij over. Er komt veel op hen af en vooral wer-

kende ouders schipperen enorm met tijd en 

energie. Onze eerste focus is dan ook om te 

zorgen dat ouders weer kunnen opladen. Dat 

doen ze enerzijds door de kinderen eenmaal 

per maand naar onze logeerbegeleiding te 

brengen en anderzijds door te onderzoeken 

welke hulpbronnen ingezet kunnen worden. 

Bijvoorbeeld door na te gaan waar zij zelf 

energie van krijgen, waar zij van opladen. 

Soms is dat echt graven. Maar met de simpele 

vraag wat ze graag deden voordat de kinde-

'Gedrag kan pas 
veranderen als 
er op een ander 
niveau iets 
verandert’
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ren er waren, komen de hulpbronnen vaak als vanzelf. In de volgende 

gesprekken vertellen we over de logische niveaus van Gregory Bate-

son en Robert Dilts. Het geeft zoveel inzichten aan ouders dat gedrag 

pas kan veranderen als er op een ander niveau iets verandert. We 

koppelen dit aan de waarden en overtuigingen. Op het moment dat 

ouders weten wat de waarden binnen de opvoeding zijn, kunnen ze 

ernaar leven. De waarden zijn in eerste instantie niet duidelijk, waar-

door er veel ruzies, discussies en frustraties ontstaan. Op het moment 

dat ouders de waarden duidelijk hebben, valt er een last van hen af. 

Ik noem als voorbeeld twee ouders die continu ruzie hadden over de 

opvoeding van hun kind. Het maakte niet uit wat de één deed, de an-

der had er altijd commentaar op. Vanuit de begeleiding bleven we uit 

de welles-nietes discussie. In dit geval speelde het Happy Waardenspel 

dat we zelf hebben ontwikkeld, een belangrijke rol. Er kwam name-

lijk naar voren dat vader vriendschap als waarde nummer één had. 

Moeder, die een heel andere waarde had, namelijk respect, begreep 

ineens waarom vader zijn zoon graag wilde pleasen. 

Verschillende waarden
Het waardenspel is ook gemakkelijk in te zetten tussen ouders en 

pubers. Vaak staan ze lijnrecht tegenover elkaar. Zoals dat het geval 

was bij een moeder en een dochter die samen onder onze begelei-

ding het waardenspel speelden. Bij moeder kwam veiligheid op de 

eerste plaats terwijl de dochter vrijheid als belangrijkste waarde 

had. Geen wonder dat het al eens botste tussen hen. Doordat die 

verschillende waarden in zulke gesprekken helder worden, is er 

ineens een gesprek op een heel ander niveau mogelijk. Groot 

voordeel is ook dat ouders zich dan meer erkend voelen. En 

vaak zelf met oplossingen en inzichten komen. Een ander mooi 

voorbeeld is de hulpvraag die we van een moeder met een 

dertienjarige dochter kregen. Moeder had een depressie gehad, 

waardoor dochter een tijdlang in een pleeggezin woonde. De 

dochter had eerder de diagnose ADHD gekregen en bleek een 

hechtingsstoornis te hebben. Tijdens een ouder-kindweekend 

kwam naar voren dat moeder zich heel gelijkwaardig naar 

haar dochter gedroeg. Ze was zich daar ook van bewust en 

vond het heel moeilijk om grenzen te trekken als dat nodig 

was. Moeder vond dat ze duidelijk was naar haar dochter, 

maar als dochter niet luisterde, sloeg de sfeer om en werd 

moeder heel erg boos. Maar dat was ook niet wat ze wilde 

en dus vroeg ze om hulp. 

Hulpvolle metafoor
Vanuit NLP weten we hoe krachtig metaforen en ver-

halen werken.  Ik vroeg aan moeder of ze het boek van 

Will Smith had gelezen of zijn verhaal kende. Als kind 

ervaart Will Smith de impact van de losse handjes van 

zijn vader en ziet hij hoe zijn vader zijn moeder mishan-

delt. Op die momenten stond Will stijf en bevroor. Hij 

kon zijn moeder niet helpen. Vanaf die tijd ontwikkelde 

hij clownesk gedrag. Op het moment dat Will grappig deed, lag zijn 

vader in een deuk. Will deed er alles aan om het zijn vader naar zijn 

zin te maken, zodat het gezellig was in huis. Want als het gezellig was, 

sloeg zijn vader niet. Pas jaren later werd Will zich bewust van zijn 

gedrag. Het verhaal raakte moeder. Haar dochter reageerde ook sterk 

als moeder een keer een ‘off day’ had en zich wilde terugtrekken in 

haar eigen wereld. Dochter deed dan altijd overdreven lief en wilde 

veel knuffelen. Moeder begreep mede door de metafoor het gedrag 

van haar dochter en kon het gesprek met haar dochter op dit niveau 

aangaan door te benoemen dat ze niet iedere dag altijd vrolijk is en 

dat dit bij haar leven hoort. Er zijn ook minder goede dagen, maar dat 

betekent nog niet dat moeder depressief is en dat haar dochter weer 

het huis uit moet. Het was een supermooie eyeopener en moeder was 

dankbaar voor dit inzicht. Uit gesprekken als deze, blijkt maar weer 

dat er mensen, wat ze ook meegemaakt hebben, altijd een weg blijven 

vinden naar oplossingen. n

In de podcastserie ‘Zekerder 
met Ouders’ interviewt Judith 
Nieuwpoort ouders over hun 
ervaringen binnen de jeugdhulp-
verlening. Over wat ze hebben 
gemist en wat ze juist als prettig 
hebben ervaren.
Ook geven ze tips voor hulpver-
leners. Judith maakte er een top 
5 van:

1. Echt luisteren. 
2. Erkenning geven voor wie de 
 ander is.
3. Stap met een juiste intentie 
 het gesprek in, laat oordelen 
 los.
4. Focus op wat goed gaat.
5. Stel jezelf kwetsbaar op, dit 
 geeft ouders vertrouwen.
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