
 

 

 

 

'Mamma, kan dat ook hier gebeuren?' 

Angst kind door de aanslagen 

'Mamma, kan dat ook hier gebeuren?' Lastige vraag voor ouders, want hoe vertel je je kind 

over de aanslagen in Parijs? Kinderpsycholoog Tischa Neve geeft tips. 

'Mensen mogen elkaar geen pijn doen' 

Hoe praat je met kleuters? 

Neve: "Houd het simpel, anders wordt het te groot. Voorkom dat je iets zegt over oorlog, of: 

ja, het kan in Nederland gebeuren. Kleuters kunnen daarmee aan de haal gaan. Beter is: er is 

iets naars gebeurd in een ander land, soms denken mensen anders over dingen, bijvoorbeeld 

het geloof, en die mensen vechten daar dan om met elkaar. Mensen mogen elkaar geen pijn 

doen, maar dat is hier wel gebeurd." 

Hoe praat je met kinderen in de basisschoolleeftijd? 

"Stel eerst vragen. Wat heb je gehoord? Sluit aan bij wat ze vertellen. Maak het behapbaar, let 

op welke woorden je gebruikt. Zeg bijvoorbeeld: mensen maken soms ruzie om het geloof, 

dat proberen we met praten te doen, maar soms zijn er groepen die dit soort dingen doen, dat 

is verschrikkelijk, en wij moeten ervoor zorgen dat we gaan praten en dat dit niet gebeurt. 

Thuis, met vrienden en op school, en ook in landen en tussen landen." 

Kijk met tieners naar nieuws 

Ook bij tieners adviseert Neve: kijk voorlopig even samen naar het nieuws. "Een mooie 

gelegenheid om erover te praten. Hou feeling met ze. Ze zullen misschien niet zo snel zeggen 

dat ze bang zijn, maar bij oudere kinderen kun je wel zeggen dat je het zelf ook beangstigend 

vindt. Ook kun je vragen: wat helpt je om er niet de hele dag aan te denken? Zeker gevoelige 

kinderen kun je helpen: hoe kun je ermee omgaan als je angst voelt? Je mag ook aan leuke 

dingen denken." 
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Is u kind ook bang voor terreur en weet u niet hoe het te ondersteunen? 

Bel dan naar het Sociaal Plein van de gemeente Heerhugowaard voor een afspraak bij het 

Opvoedspreekuur tel: 14072. 
  

 


