
D
at je beter niet zonder te kijken een 
drukke weg kunt oversteken, is een best 
handige gedachte die je door angst wordt 
ingegeven. Of dat je maar beter niet je 
hand naar die grommende hond kunt 
uitsteken. Een béétje angst is gezond:  
het maakt je voorzichtig en alert. Sterker  

nog, angst kan je iets goeds opleveren. Als je een belangrijke  
presentatie of spreekbeurt moet geven, zorgt angst ervoor dat  
je tot in de puntjes voorbereid voor je publiek staat.
Het mooiste is het natuurlijk als het wijzertje van je ‘interne 
angstgraadmeter’ netjes het midden aangeeft: niet overdreven 
veel, niet gevaarlijk weinig. Maar helaas zit niet iedereen in die 
ideale situatie. Bij sommigen wijst de wijzer teveel naar rechts, 
waardoor je als angsthaasje door het leven gaat. Voorzichtig en 
behoedzaam, want alles is eng. Bij anderen staat de wijzer teveel 
naar links. Zij zijn de thrillseekers van onze maatschappij:  de 
mensen die houden van spanning en bewust risico’s opzoeken. 
Zelf een thrillseeker zijn kan al best lastig zijn, maar nog lastiger 
wordt het als je dit in je kind herkent. Want hoe ga je om met zo’n 
daredevil die in een drukke straat met links en rechts voorbij-
razende auto’s het toch presteert om met losse handen te fietsen? 
Die altijd bovenin het hoogste hek klimt en vooraan staat als de 
bal van het dak gehaald moet worden? En als ie toch op het dak 
is, voor de grap nog wat halsbrekende stunts laat zien zien ook? 
Je zou er als ouder een angsthaas van worden.
Maar de andere kant is ook niet alles als je kind een piepmuis is. 
Zo’n kind dat liever binnen speelt, omdat onverwachte dingen 

buiten toch een beetje eng zijn. Dat achter je wegkruipt bij elk 
beest met poten en in de speeltuin de glijbaan angstvallig links 
laat liggen, want: te groot en dus te eng. 
Toegegeven, angst bij kinderen wordt natuurlijk eerder als een 
probleem ervaren dan alles durven. Kinderpsycholoog Minouk 
Timmers heeft in haar praktijk dan ook nog nooit kinderen onder 
behandeling gehad die er last van hebben dat ze zoveel durven. 
‘Kinderen zullen dit zelf niet erg vinden. Het is voor hen juist wel 
prettig als ze onbevangen in het leven staan en veel durven. En 
voor ouders is het hebben van een durfal doorgaans ook prettiger 
en makkelijker dan het hebben van een kind dat angstig is aange-
legd.’ Kindercoach Marlies van der Hout is het met dat laatste niet 
eens. Ze is zelf ervaringsdeskundige als moeder van twee kinde-
ren, waaronder een vrouwelijk lefgozertje. ‘Als mijn dochter van 
zes fietst, fietst ze heel hard. Altijd stáát ze op de trappers. Afgelo-
pen zomer sprong ze zonder aarzelen van de hoogste duikplank 
en sinds kort zit ze op acrobatiek, wat ze geweldig vindt. Maar de 
dingen die ze daar doet, kan ík niet aanzien.  Doodsangsten sta  
ik uit. Heeft zij een probleem? Nee, absoluut niet. Zij geniet. En 
wat ze doet, doet ze beheerst en gecontroleerd. Maar dat wil niet  
zeggen dat moeder zijn van een durfal makkelijk is.’

Nature of Nurture
Hoe zit het nu eigenlijk met angstig zijn? Hoe komt het dat je 
angsthaasjes en daredevils hebt? Is dat aangeboren of hebben  
kinderen dat te danken aan hun opvoeding? ‘Beide’, zegt Minouk. 
‘Wel of niet angstig zijn aangelegd, wordt in de basis bij de 
geboorte meegegeven. Je kunt dat ook al bij heel jonge kinderen 

Piepmuis
Angst is een slechte raadgever, luidt een bekend  
gezegde. Onzin natuurlijk: angst geeft allemachtig 
 goede adviezen. Maar je kind kan wel te veel angsten  
hebben. Of juist te weinig. Is dat op te lossen?
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zien. Sommige baby’s vinden het enger om te gaan lopen dan an-
deren. Die storten zich er vol in, ook als dat betekent dat ze hard 
onderuit gaan. En de ene baby schrikt snel bij harde geluiden, 
terwijl de andere daar rustiger op reageert. Maar angst kan wel 
worden gevoed door de opvoeding en de manier waarop ouders 
ermee omgaan. Als je zelf bang of erg beschermend bent aange-
legd en je je kind voortdurend waarschuwt voor alles wat mis kan 
gaan, dan kun je die van nature aanwezige angst zeker voeden.’
Cathy van der Sluis is orthopedagoog en werkt als promovendus 
aan de Universiteit van Amsterdam aan een onderzoek naar angst 
bij kinderen van vier tot en met zeven jaar.  Cathy: ‘Angst bij 
kinderen ontstaat door een combinatie van factoren. In de eerste 
plaats is dat de genetische aanleg, het aangeboren deel. Daarnaast 
speelt de opvoeding een rol. Kinderen die in aanleg angstig zijn, 
kijken scherper naar hun omgeving en hebben meer oog voor  de 
gevaren dan kinderen die niet angstig aangelegd zijn. Ze pikken 
dus sneller de risico’s op. Als je als ouder erg beschermend bent 
en de neiging hebt de gevaren te benadrukken, kan dat leiden tot 
meer angst bij het kind. De derde factor is de bredere omgeving 
van het kind, bijvoorbeeld de media. Kinderen kunnen bang  
worden van enge dingen die ze op tv zien. Maar ook leeftijds-
genootjes die enge verhalen vertellen, kunnen invloed hebben. 
En ook levensgebeurtenissen spelen een rol. Gebeurt er iets naars 
– wordt je kind bijvoorbeeld gebeten door een hond – dan is de 
kans ook groter dat hij of zij hiervoor een angst ontwikkelt.’
Wel is het goed om te weten, benadrukt Cathy, dat al deze drie 
factoren tegelijk een rol spelen bij het ontwikkelen van angst. ‘Het 
is dus niet zo dat je kind automatisch jouw angsten overneemt. 
Ben jij bang voor spinnen, dan is de kans groter dat je kind die 
angst overneemt als de andere factoren óók aan de orde zijn.’
In tegenstelling tot angstige kinderen, zijn thrillseekers juist veel 
minder gevoelig voor angst. Net als Marlies kan Cathy zich voor-
stellen dat dat niet altijd handig is. ‘Angst op zich is niet erg. Dat 
je voor bepaalde dingen bang bent, hoort bij een normale ontwik-
keling en het heeft een functie. Ben je niet zo gauw bang, dan kan 
dat ervoor zorgen dat je risico’s over het hoofd ziet en daardoor 
misschien onhandige of zelfs gevaarlijke dingen doet.’ Marlies van 
der Hout ziet daarin een belangrijke taak voor ouders weggelegd. 

‘Natuurlijk is het je taak als ouder om je kind te wijzen op gevaren 
en hoe je deze kunt vermijden. Maar je moet ook voorkomen 
dat je je kind beperkingen oplegt omdat je als ouder zijn of haar 
gestunt maar moeilijk kunt aanzien. Dat is je eigen angst en dus 
ook je eigen probleem. Zoek naar een middenweg. Ik leer mijn 
dochter dat ze in het drukke verkeer ‘normaal’ moet fietsen. Maar 
ik weet ook dat ze haar behoefte aan stunten kwijt moet. Dus heb-
ben we de afspraak dat ze dat in het park doet. Ik kijk dan bewust 
niet. Ik wil haar niet te veel beperkingen opleggen of opzadelen 
met mijn angst. Gelukkig is mijn man zelf ook zo’n waaghals en 
kan hij veel beter met het gedrag van onze dochter omgaan.’

kermisattracties
In de praktijk van de kinderpsycholoog komen vooral de kinde-
ren die wel angstig zijn aangelegd. Want stel dat je kind een 
sociale angst heeft en daardoor niet naar kinderfeestjes durft. 
Minouk Timmers: ‘Als je merkt dat je kind bepaalde dingen gaat 

vermijden uit angst, is het goed om hulp in te schakelen. Soms is 
dat voor ouders lastig om vast te stellen. Zo had ik een keer een 
jongetje onder behandeling die heel bang was voor kermisattrac-
ties en nergens in durfde. Zijn moeder hield er zelf ook niet van 
en zat er dus niet zo mee: nou joh, als jij het niet leuk vindt, ga je 
er toch niet in. Maar tijdens schoolreisjes stond hij altijd aan de 
kant en kon nergens aan meedoen. Uiteindelijk werd de moeder 
er vanuit school op gewezen dat haar zoon zichzelf dingen ont-
zegde, terwijl hij diep in zijn hart natuurlijk het liefst plezier wilde 
maken met zijn klasgenootjes.’ Cathy van der Sluis: ‘De grens ligt 
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inderdaad bij de vraag of de angst beperkingen oplegt. Als je kind 
bang voor honden is, maar er – ondanks het feit dat hij of zij het 
heel eng vindt – wél langsloopt, is er nog geen sprake van te veel 
angst. Loopt je kind echter niet meer langs de hond, maar steekt 
het de straat over, dan legt de angst wel beperkingen op: je kind 
wil liever gewoon rechtdoor lopen, maar durft dat niet meer. Ook 
is het goed om hulp te zoeken als de angst ‘niet passend’ is: als je 
kind te heftig of overdreven reageert op een situatie die in wezen 
helemaal niet gevaarlijk is.’ Gelukkig hoeven lang niet alle kinde-
ren die bang zijn aangelegd meteen naar een kinderpsycholoog. 
Minouk: ‘Zolang de angst nog niet te groot is, kun je dit zelf ook 
goed begeleiden. Ga de dingen die je kind eng vindt niet vermij-
den, maar geef zelf het goede voorbeeld. Breng je kind ermee 
in aanraking en laat stapje voor stapje zien dat datgene waar hij 
of zij bang voor is, helemaal niet zo eng is. Gaat dat goed, prijs 
je kind er dan voor. Ook is het goed om de angst ‘uit te vragen’: 
waar ben je precies bang voor, hoe voelt dat, wat kan er gebeuren, 
hoe realistisch is dat? In feite doen we dan in de therapie in grote 
lijnen ook: we stellen kinderen stap voor stap bloot aan hun angst 
en vervangen angstige gedachten – zoals ‘ik vind dat eng’ – door 
helpende gedachten, zoals ‘ik kan dat best’.’

aaN de kettiNg 
Cathy van der Sluis meent dat het voor ouders om twee redenen 
nog best lastig kan zijn om een dapper rolmodel te zijn. ‘Mis-
schien vind je datgene waar je kind bang voor is, zelf ook eng. 
Bovendien roept je kind met diens angstige gedrag ook weer een 
bepaalde reactie bij jou op. Je wilt hem of haar beschermen.  
Realiseer je dat het ontwikkelen van angst een wisselwerking is. 
Als ouders kun je de angst bij je kind voeden, maar je angstige 
kind roept bij jou als ouder ook weer een bepaalde opvoedstijl op.’ 
Cathy raadt ouders aan niet té lang te wachten met het inschake-
len van hulp. ‘De meeste aanvragen voor hulp bij angststoornissen 
komen als kinderen aan het eind van de basisschoolleeftijd zitten. 
Vaak blijkt uit gesprekken met de ouders dat de angst er al veel 
langer is en wilden ze dat ze eerder aan de bel hadden getrokken.’ 
Gelukkig is er goed nieuws: angststoornissen zijn goed te verhel-
pen. ‘Kinderen die angstig zijn, zijn erg scherp op hun omgeving: 
wat is er allemaal eng?’, aldus Cathy. ‘Juist die door scherpe blik 
leren ze vaak ook makkelijk. Je kunt ze dus goed behandelen.’ En 
de thrillseekers? Moeten we die aan de ketting leggen om te voor-
komen dat ze zich in het onheil storten? Marlies van der Hout: 
‘Maak duidelijke afspraken met je kind waar het kan stunten, 
waar niet en waarom niet, waar dus de gevaren schuilen. Je kunt 
best vertellen waarom je het nodig vindt afspraken te maken: ‘Ik 
zie dit gebeuren en dat doet iets met mij, want ik ben bang dat er 
iets misgaat.’ Maar geef je kind verder de ruimte om toe te geven 
aan zijn of haar behoefte. En realiseer je dat de waaghalzen van nu 
later misschien wel tot grootse dingen in staat zijn. Als Epke  
Zonderland in de tuin van zijn ouderlijk huis niet aan de rekstok 
had mogen stunten, had hij ook nooit zo op de Olympische  
Spelen gepresteerd als hij nu heeft gedaan.’ 

.  Luister naar je kind.

.  Stel je kind met kleine stapjes bloot aan enge situaties. 

.  Geef complimentjes als het goed gaat. 

.  Geef zelf het goede voorbeeld. 

.  Zeg niet tegen je kind dat het zich aanstelt of dat de  
   angsten onzin zijn.  
 
Waaghals?
.  Geef je kind voldoende vrijheid.
.  Breng jouw angsten niet op je kind over. 
.  Waarschuw voor echte gevaren.  
.  Maak afspraken over waar en wanneer te stunten. 

Angstig kind?

GelukkiG hoeven 
niet alle banG aan-

GeleGde kinderen 
meteeN Naar 

de Psycholoog 
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