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Dat angst een slechte raadgever is, bestrijdt psycholooglaap Ringrose.
.Een zekere mate van angst is gezond, het maakt je alert in gevaarliike situaties.'

Hii behandelt dageliiks kinderen bii wie echter de angst is doorgeslagen en hen

als het ware gevangen houdt. De ouders doen mee in de therapie, want de appel

valt ook hier niet ver van de boom.

TEKST StGRtD STARREMANS FOTOGRAFIE ZEFAIBENELUX PRESS

q ffan alle psychische problemen bij kinderen, komen angststoor-

§ § nissen het meeste voo r. Zo'n 70 à 15 procent van de kinderen
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te maken. Sociale angst (bang zijn om beoordeeld

te worden of om in het middelpunt van de belangstelling te staan)

staat bovenaan de lijst. Daarna volgt separatieangst (bang zijn om

alleen gelaten te worden en moeite hebben om 1os te komen van de

ouders).
Andere angsten zijn zonder aanleiding een paniekaanval krijgen,

overmatig veel piekeren of specifieke angsten a1s angst voor het don-

ker ofvoor spinnen. Angst komt in alle leeftijdscategorieën voor. In de

leeftijd van 9 tot 12 jaar zit echter een piek. Waarschijnlijk omdat er

vanaf die leeftijd hogere eisen aan het kind gesteld worden.

Neem bijvoorbeeld Rianne (9).

In haar blauwgeschilderde kamertje kom je overal dolfijnen tegen. Ze

liggen als knuffelbeesten op het bed, hangen als foto's aan de muur en

sieren haar nieuw aangeschafte dagboek.

'Ze is weselijk do1 op die beesten,' lacht haar moeder Lisa. 'Toen

ze de therapie succesvol had afgerond, zijn we een dagje naar het

Dolfinarium in Harderwijk geweest. Dat was de hoofdprijs van het

beloningssysteem dat in de therapie is ingebouwd. Het was een hele

goede stok achter de deur.'

Lang, blond haar, een stralende 1ach. Op de foto's die haar ouders

tonen, is niet te zien dat fuanne er een tljdje zeer slecht aan toe was.

Het begon nu fwee jaar geleden met een eetstoornis.

Vader Peter: 'Dat ging heel geleidelijk. Ze at steeds minder en op een

gegeven moment stopte ze er helemaal mee. We hebben van alles

geprobeerd: haar lekkere hapjes voorgeschoteld, haar streng en lief
toegesproken. Niets hielp. Ze zei dat ze geen honger had, dat er een

prop in haar buik zat. Als ze toch at, gaf ze vaak meteen daarna over.'
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Rianne vermagerde in korte tijd van 34 taar 25 kilo. Haar ouders gin-

gen naar de huisarts die meteen ingreep. Een uitgebreid lichamelijk

onderzoek in het ziekenhuis volgde. Er werd niets gevonden.

Llsa: 'We hadden een nare zomervakantie. We waren op een camping

waar veel voor kinderen georganiseerd werd. fuanne wilde nergens

heen. Ze zat maar voor de tent, heel stil met haar duim in de mond

recht voor zich uit te staren. Het heeft ons heel erg aangegrepen. Ik
heb haar niet één keer zien lachen in die tijd.'
Omdat er lichamelijk niets te vinden was, werd na de zomervakantie

psychologische hulp ingeschakeld. De diagnose was toen snel gesteld:

de eetstoornis was zeer waaÍschijnlijk het gevolg van een sociale

angststoornis. In een paar gesprekken met een therapeute bekende

Rianne extreem bang te zijn voor een aantal situaties. Zo dwfde ze

op school bijvoorbeeld geen spreekbeurt te houden of op het bord te

schrijven. Ook de telefoon opnemen, zelf iemand opbellen of a1leen

boodschappen doen, was onoverkomelijk.

De exacte redenen voor haaÍ angst heeft Rianne, althans tegenover

haar ouders, nooit onder woorden kunnen brengen.

Argstige cuders
Voor Lisa en Peter kwam de diagnose niet heiemaal uit de lucht val-

ien. 'Rlanne is altljd heel afwachtend geweest,' vertelt haar moeder.

'We moesten haar stimuleren om dingen te doen. Ze zou bijvoorbeeld

nooit zeif een wlendinnetje thuis uitnodigen. Ze wachtte altijd totdat

zij gewaagd werd. Nu was dat nooit een probleem want ondanks alles

is ze heei populair in de klas. Er zijn genoeg kinderen die met haar

wi11en spelen.

Ook is ze heel gevoelig, ze trekt zich dingen erg aan. Een verzoek om

haar fiets in het schuurtje te zetten, kon a1 genoeg zijn om haar ln hui-&
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1en te laten uitbarsten. Toch hebben wij nooit gemerkt dat sommige

dingen haar zo weselijk hoog zaten, ze is een enorme binnenvetter"

LisaenPeterhebbennogeenzooneneendochter.ookdiezijnniet
altijd even mondig en moedig' En als Lisa en Peter eerlijk zijn' valt

de appel niet heel ver van de boom' Zelfherkennen zij ook een en

undË, in h"t g"drag van hun kinderen' Peter zegt dat hij over de

meeste angsten heen is gegroeid, maar Lisa bekent dat ze bijvoor-

beeldnietalle",nuu.".,,*eemdestadzalgaan,.Enhetheeftheel
lang geduurd voordat ik zelf een instelling of instantie durfde te

bellen. Dat liet ik Peter altijd doen''

Jaap Ringrose is psycholoàg en psychotherapeut in.het Academisch

Centrum voor Kinder- en Jzugdpsychiatrie in Groningen' Hij vertelt

dat het niet toevallig is dat angstige kinderen vaak ouders hebben

mel dezelfde handicaP.

'De overlap is 80 procent, blijkt uit onderzoek' Dat is niet zo

weemd, ,rào, mensen die zelf angstig zijn is het moeilijk om moe-

dige ouders te zijn. Ik wi1 niet suggereren dat kinderen daardoor

bang worden, maar ze worden in ieder geval in hun angst beves-

tigdlDaarom geven wij niet alleen de kinderen therapie' maar in

,à"d, ..", gàvalen ook de ouders' Vooral als je met separatie-

angst te maken krijgt, is vaak niet duidelijk wie nou banger is om

los te laten: de ouder ofhet kind''

Erg aanhankeliik
Betty, moeder van Jeroen (12), herkent veel in de toeiichting van

nirgror., zeker de scheidingsangst' Haar zoon kreeg rwee jaar

geleden o.tder andere de diagnose separatieangst' Dat begon eigen-

igk ul ,"s.juu, geleden na de scheiding van haar man' Een gebeur-

tËnis die, volgàns psycholoog Ringrose, wel vaker separatieangst

kan oproepen omdat het kind zich ervan bewust wordt dat het zijn

ouders kan verliezen.

Betty: 'Ik merkte dat Jeroen weselijk aan mij hing' Letteriijk' Ik

,no.rr -." tot in de klas' Als ik een avond weg was' kon hij niet

slapen en vloog hij meteen naar de deur als ik de sleutel in het

sloi stak. Jeroen is de jongste van mijn vier zonen. Hij is altijd erg

aanhankelijk geweest, maar op een Segeven moment hoort dat niet

meer bij de leeftijd. Toch merkte ik dat ik zelf ook bang was om

hem los te laten.

Hij durfde niet alleen naar school te fietsen' Hij weesde de weg

kwijt te raken en te verdwalen' Ik moedigde hem we1 aan maar

eigenlijk vond ik het moeilijk om hem alleen te laten gaan' Het is

zoln diukk" weg. Bij mijn andere zonen had ik daar minder last

van, die zijn weerbaarder''

Jeroen heeft ook een sociale angststoornis' Nu gaat het beteÍ' maaÍ

woeger maakte hij moeilijk contact met andere kinderen' Op het

schoàlplein stond hij vaak apart' In de klas deed hij zijn mond niet

op"rr, t g was bang om een vÏaag te stellen' Een spreekbeurt hou-

den of mee op kamp gaan, vond hij eng' Thuis uit hij zich wel' som

wordt hij dan erg boos en driftig' Opvallend is verder dat hij een

fascinatie heeft voor gewelddadige onderwerpen. Betty: .Hij maak

tekeningen over bombardementen en explosies' iedereen staat

altijd rolkend afgebeeld. Hij is geobsedeerd door vechtspelletjes en

de spreekbeurt, die we samen grondig voorbereidden' ging over

Hitler. Oat zijn ook tekenen dat een kind niet lekker in zijn vel zit''

De helpende gedachte

De eetsloornis van fuanne werd relatief snel verholpen. Een serier
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gesprek met een arts overtuigde het meisje ervan dat ze weer moest
gaan eten omdat ze anders in het ziekenhuis zou belanden.
Voor de aanpak van de angststoornis kregen zowel Rianne a1s

Jeroen intensieve gedragstherapie. Ook Betry de moeder van
JeÍoen, kreeg begeleiding.
Psycholoog Jaap Ringrose benadrukt dat het doel van de therapie
is om de kinderen met de angst te leren omgaan, niet om ze ervan
af te helpen. 'Dat is een meer realistische insteek. Bovendien is een
zekere mate van angsr gezond, het maaktje alert in gevaarlijke
situaties. Erg belangrijk is om de kinderen te confronteren mer
hun angsten. Als je angst vermijdt, wordt hij alleen maar groter.
Een kind moet leren onderscheiden welke angsten reëel en welke
overdreven zijn. In de therapie gaan we daar zowel theoretisch als
praktisch mee aan de slag.'
Met een werkboek nemen de kinderen de ene na de andere angst
scherp onder de loep. Zo is Jeroen ook erg bang voor spinnen, hij
denkt dat ze bijten. Als er een op het toilet zit, durft hij niet naar
binnen. Tijdens de sessie gaat hij samen met de therapeut na hoe-
veel kans er bestaat om in Nederland een gevaarlijke spin tegen te
komen. En als het toch gebeurt, watje er tegen kunt doen (naar een
dokter gaan bijvoorbeeld).
De kinderen leren deze'helpende gedachten', zoals de therapeut
ze noemt, op te roepen ais de angstige situatie zich voordoet. Betry
die ook bang is voor spinnen, krijgt dezelfde behandeling. Zij moer
er zelfs eentje vangen en aan Jeroen laten zien.
Ook heeft Jeroen geleerd om alleen naar school te fietsen. In het
begin ging zijn moeder nog mer hem mee. Maar ze fietste dan niet
meer, zoals voorheen, naast maar een stukje achter hem. Zo leerde
Jeroen stapje voor stapje om alleen beslissingen te nemen.
De kinderen gaan ook op pad met de therapeut. Om haar sociale
angst te overwinnen, moest Rianne op straat aan een weemde
meneer of mewouw wagen hoe laat het was. Later in de therapie
kreeg ze een moeilijkere opdracht en vroeg ze in een reisbureau
informatie aan.

Crote mcr"rd!

Betry, Lisa en Peter zijn erg enthousiast over de resultaten van de
therapie. Betty: 'Zijn therapie is nog niet afgerond, maar er is zeker
verschil te zien bij Jeroen. Hij is minder chagrijnig en hij durft veel
meer. Laatst ging hij zomaar uit zichzelf alleen ijsjes halen! Dat
was voorheen ondenkbaar.' Lisa en Peter vertellen dat ze na twaalf
sessies een ander kind terugkregen. 'Het verschil is hemelsbreed.
Ze is wijer en meer ontspannen dan dat ze ooit geweest is. Ook de
juf merkte het op. Eerst begon dat lipje altijd te trillen als er een
waag in de klas werd gesteld. Nu geeft ze gewoon antwoord. En wij
krijgen zo af en toe zelfs een grote mond! Ze zal altijd kwetsbaar
blijven maar ze heeft nu in elk geval een goede basis.' §
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