
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

In mijn werk als Schoolmaatschappelijk werker kom ik geregeld kinderen tegen die 
zich angstig voelen. Misschien merkt u bij uw kind dat hij/zij in de afgelopen maanden 
wat meer angstig is dan normaal. We leven momenteel in een bijzondere tijd. Er is 
veel onzekerheid en onduidelijkheid over het Corona-virus en de maatregelen waar 
we mee te maken hebben. Dit kan ook invloed op kinderen hebben. 
 
Via deze weg wil ik u, hier onderstaand, wat informatie geven over angsten bij 
kinderen en hoe u hier als ouders mee om kunt gaan. Want angsten zijn er altijd, en 
niet alleen in deze periode. 
Wanneer u wat meer informatie wilt hebben over het Corona-virus en alle gevoelens 
die hierbij komen kijken, kunt u kijken op onderstaande link: 
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Praten-met-
kinderen-over-het-coronavirus 
 
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, schroom dan niet om 
contact met mij te zoeken. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Marieke Spiering 
m.spiering@schoolformaat.nl  
06-46102644 
 
  



 
 

 

 

 

Angsten 

Ieder kind is wel eens bang, bijvoorbeeld in het donker of voor spoken of honden. 
Bang zijn is heel natuurlijk en eigenlijk ook wel handig voor als er echt gevaar dreigt. 
Het is handig als uw kind kan vertellen waarvoor het bang is, dan kunt u er samen 
iets aan doen. Soms laten kinderen alleen door hun gedrag zien dat zij bang zijn. 
Angst bij uw kind kunt u bijvoorbeeld herkennen aan: 

• vastklampen aan ouders 
• huilen 
• broek plassen of bed plassen 
• driftbuien 
• moeilijk inslapen 
• veel wakker worden 
• hoofdpijn 
• soms niet meer praten 
• zich als een clown gedragen. 

Angst bij een kind wordt beïnvloedt door zijn of haar karakter, vervelende 
gebeurtenissen of veranderingen die uw kind heeft meegemaakt, maar ook hoe u 
zelf omgaat met angst. Soms is uw kind alleen op school bang, of juist op allerlei 
plekken. 

Als u denkt dat dat uw kind meer angsten heeft dan normaal, zou u een van de 
volgende 10 tips eens kunnen proberen: 
  

1. Neem de angst van uw kind serieus. 

2. Praat erover. Laat weten dat u wilt helpen. 

3. Als u zelf bang bent in bepaalde situaties: blijf rustig en concentreer u op uw 

adem. Lukt het niet om rustig te blijven, zeg dit dan eerlijk. 

4. Moedig uw kind aan om dingen te doen die hij/zij eng vindt. Dwing hem/haar 

niet. 

5. Als uw kind iets goed doet, geef dan meteen een compliment. 

6. Bedenk samen met uw kind dingen die je kunt doen in spannende situaties. 

Bijvoorbeeld erover praten of rustig ademhalen. 

7. Help uw kind om de angst te overwinnen. Als uw kind bang is voor honden, ga 

dan bijvoorbeeld eerst naar plaatjes van honden kijken en probeer daarna 

eens een klein hondje te aaien. 

8. Doe positief gedrag ook voor. Dus doe zelf ook dingen die u spannend vindt.  

9. Vertel op school over de angst van uw kind, zodat zij het kind ook kunnen 

ondersteunen, bijvoorbeeld door dapper gedrag aan te moedigen. Als uw kind 

niet met u over de angst wil praten, laat hem/haar dan met iemand anders 

praten. Of maak een afspraak met het Schoolmaatschappelijk werk. 


