AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN GESPREK MET
EEN KIND
Bij een vermoeden van kindermishandeling kan een professional met het kind praten om na te
gaan of zijn zorgen terecht zijn. Het kan ook voorkomen dat een kind zelf de professional in
vertrouwen neemt. Professionals zien vaak erg op tegen dergelijke gesprekken omdat ze het
moeilijk vinden hun houding te bepalen tegenover het kind. Het oefenen van
gespreksvaardigheden kan meer zelfvertrouwen geven bij het voeren van dit soort gesprekken.
Daarom is het belangrijk dat professionals zich bewust zijn van een aantal voorwaarden die bij
het voeren van een gesprek met een mishandeld kind van belang zijn. Ook hier kan ter
voorbereiding overleg gevoerd worden met de leidinggevende of aandachtsfunctionaris van de
instelling.
Op de eerste plaats kan een professional beter niet op voorhand geheimhouding toezeggen aan
een kind. Veel kinderen willen in eerste instantie alleen iets vertellen als er beloofd wordt om het
tegen niemand anders te zeggen. Als deze belofte gegeven wordt, komt de professional voor een
groot dilemma te staan als het kind zou vertellen dat het mishandeld wordt: hij moet dan of het
vertrouwen van het kind schenden of medeplichtig worden aan het in stand houden van een
schadelijke situatie. Een professional die een kind geheimhouding belooft uit angst dat het kind
anders blijft zwijgen, moet zich wel bewust zijn van de consequenties van deze belofte.
Als een professional geen geheimhouding wil toezeggen kan hij het kind wel beloven dat hij geen
stappen zal ondernemen zonder dit van tevoren aan het kind te vertellen.
Een tweede belangrijk punt is dat hij zich bewust moet zijn van de sterke loyaliteitsgevoelens van
een kind ten opzichte van zijn/haar ouders. Val nooit de ouders af tegenover het kind, al hebben
ze nog zulke afschuwelijke dingen gedaan. Het kind zal geen vertrouwen meer hebben in iemand
die zijn ouders veroordeelt.
Voorwaarden voor een goed contact tijdens een gesprek met een kind.

1.

Echtheid

Dit betekent dat de professional zichzelf is, in de relatie met het kind. Hij doet zich niet anders
voor dan hij is. Dit betekent niet dat de professional elke emotie die hij ervaart eruit gooit. Het
betekent wel dat hij zich bewust is van zijn eigen gevoelens en die niet ontkent of tracht te
verdringen. Er moet overeenstemming zijn tussen dat wat hij ervaart en voelt en dat wat hij zegt
en doet.
Een professionele houding vereist oprechte belangstelling, een sfeer van veiligheid en het
vermogen een goede ontvanger te zijn, dat wil zeggen; op kunnen merken wat de gevoelens van
het kind zijn en daarbij aan kunnen sluiten.
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Een dergelijke houding vormt een basis voor vertrouwen. Kinderen voelen heel goed aan
wanneer iemand echt is of een façade ophoudt of doet alsof.

2.

Empathie

Empathie is het vermogen van de professional zich in te leven in de gevoelens van het kind.
Empathie is het begrijpen van de ervaringen en gevoelens van het kind in hun betekenis voor dat
kind.
Het is belangrijk dat de professional de gevoelens van het kind niet slechts aanhoort maar door
woorden of op een niet verbale wijze aangeeft de beleving van het kind van binnen uit te
verstaan.

3.

Acceptatie

Acceptatie houdt in dat de professional het kind accepteert zoals hij is. Het wil niet zeggen dat de
professional het eens moet zijn met de gedachten of gevoelens van het kind maar wel dat hij
deze accepteert zonder verder te veroordelen.
Tijdens het gesprek met een kind is het ook van belang dat een professional in staat is om actief
te luisteren. Actief luisteren betekent luisteren naar zowel de verbale als de non-verbale
boodschappen van het kind. Het betekent ook ‘tussen de regels door’ luisteren naar de
boodschappen die doorklinken in de stembuiging van het kind, aarzeling, stiltes etc.
Actief luisteren houdt in dat de professional zich voortdurend afvraagt ‘Welke boodschap wil dit
kind overbrengen? Wat zegt hij over zijn ervaringen, gedragingen, gevoelens?
Door actief te luisteren kan het de professional duidelijk worden wat er aan de hand is met het
kind en kan hij zicht krijgen op de emoties die het kind daarbij ervaart. Hij moet hierbij proberen
om de gevoelens van het kind met eigen woorden samen te vatten.
Bij deze manier van luisteren krijgt de professional niet alleen de meeste informatie maar geeft hij
het kind ook het gevoel serieus genomen en geaccepteerd te worden. Bovendien kan hij bij actief
luisteren, controleren of hij het kind goed heeft begrepen en zijn emoties goed heeft aangevoeld.
Enkele ezelsbruggetjes bij het actief luisteren:


‘Je bedoelt…?’



‘Je probeert me duidelijk te maken dat….?’



‘Je voelt je…?’



‘Je hebt het gevoel dat…?’



‘Je zou het liefst willen dat…?’



‘Je hebt de indruk dat…?’

Algemene regels bij actief luisteren:



Begin met ‘Je…’
Gebruik een vragende toon.
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Kijk uit voor communicatiestops. Dit zijn opmerkingen, reacties etc. die werkelijke
communicatie in de weg staan. Vaak worden ze onbewust gebruikt, bijvoorbeeld als
iemand bang is om iets onaangenaams te horen of als het gesprek een wending dreigt te
nemen die als emotioneel bedreigend wordt ervaren.
Communicatiestops zijn:













veroordelen
ridiculiseren
preken
afleiden
met het verhaal op de loop gaan
waarschuwen
sussen/geruststellen
niet serieus nemen
vragen stellen (die niet van belang zijn)
bevelen
beredeneren
oplossingen aandragen.

De meeste mensen hebben één of meer favoriete ‘stops’. Het is van belang om je bewust te
worden welke van deze stops je geneigd bent om te gebruiken omdat het een werkelijk gesprek
in de weg kan staan.
De volgende punten zijn van belang om tijdens het gesprek met het kind, dat vertelt over een
mishandelingssituatie, voor ogen te houden:










Geloof het kind en trek diens verhaal niet in twijfel. Onderschat of bagatelliseer de ernst
van de situatie niet.
Spreek waardering uit voor het feit dat het kind de moed heeft om z’n verhaal te vertellen.
Haast het gesprek niet, laat het kind in eigen tempo vertellen.
Stel geen waarom-vragen (het kind snapt immers zelf ook niet waarom hem dit overkomt)
Stel geen suggestieve vragen. Laat het kind zoveel mogelijk zelf benoemen wat er
gebeurd is.
Pas je aan bij het woordgebruik van het kind. Vraag om verduidelijking als je het niet
goed begrijpt.
Vertel het kind dat het niet zijn schuld is dat dit is gebeurd en evenmin zijn
verantwoordelijkheid.
Vertel het kind dat het niet de enige is die zoiets overkomt en dat hulp mogelijk is.
Dring niet aan als het kind je vragen ontwijkt maar hou de deur voor het contact wel open.

(Bron: Cursus voor leerkrachten in het basisonderwijs. Interne uitgave VKM, augustus 1994.)
Uit: bijlage 9, landelijk voorbeeldprotocol, JSO, 2005
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