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Kinderen, jongeren en ouders evolueren samen binnen de context van gezinsrelaties. Ouders en 

kinderen bouwen samen aan een huis waarin ruimte is voor spel, hulp en troost, waar taken en 

verantwoordelijkheden voldoende duidelijk zijn en waar de inrichting ruimte laat voor eigen accenten 

en kleuren.  

Soms kan er echter plots een niets ontziende storm opsteken, waarbij één of enkele bewoners moeten 

vechten voor hun leven en het huis ernstig wordt toegetakeld. In eerste instantie gaat alle energie 

naar overleven. Er is geen mogelijkheid om na te denken over de gevolgen van de storm. Overleven is 

alles wat telt. 

Wanneer de storm is gaan liggen zijn de bewoners alert en op hun hoede. Is de rust wel te 

vertrouwen? Bij het minste zuchtje wind kan er paniek ontstaan omdat de storm weer lijkt op te 

steken. 

Maar de heropbouw van het huis en het dagelijks leven, vragen ook aandacht. Hoewel de angst voor 

een volgende storm nooit helemaal weg is, moeten ze aan de slag om het huis opnieuw bewoonbaar 

te maken. Daarbij is het belangrijk om alle facetten van het huis, van fundamenten tot inrichting 

grondig te onderzoeken. Daar waar schade werd aangericht, moet nagedacht worden over extra 

ondersteuning. Er moet bekeken worden hoe kwetsbare punten extra gestut kunnen worden. 

Pas wanneer het huis opnieuw bewoonbaar is en voor voldoende veiligheid zorgt, kan er ruimte 

komen voor herstel. Dan pas kan er nagedacht worden over een nieuw verblijf, of over een 

verbouwing, en dan pas komt er ruimte voor het verdriet over wat er verloren gegaan is door de 

storm. 

De angst voor een volgende storm de baas blijven, en tegelijk investeren in het bewoonbaar maken 

van het huis, vraagt veel energie van zijn bewoners. Soms zoveel dat de wederopbouw dreigt spaak te 

lopen. Bewoners vertrouwen de fundamenten niet meer, er is voortdurend ruzie over de constructie 

of/en de dreiging van de storm blijft aanwezig. Het huis blijft een allegaartje van stenen en planken, 

zonder eigenheid, en met voortdurend gevaar op instorten. 

 

Tijdens deze 2 dagen in de jaaropleiding Doornroosje gaan we na wat de invloed is van chronisch 

relationeel trauma op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De stormen/trauma’s waar deze 

kinderen slachtoffer van zijn, hebben vaak hun sporen nagelaten. Hun ‘huis’ is vaak op verschillende 

plaatsen beschadigd, wat het samenleven vaak ernstig onder druk zet en moeilijk maakt. 

Deze kinderen en jongeren dagen ouders en hulpverleners uit om na te denken over hun noden. We 

staan stil bij wat kinderen kan helpen om tot rust te komen en zichzelf beter te kunnen reguleren. 

We gaan na wat ouders en hulpverleners nodig hebben om deze kinderen beter te kunnen begrijpen 

en begeleiden. Vanuit een meer afgestemde aanpak die rekening houdt met kwetsbaarheden, kan 

ontwikkeling immers weer meer mogelijk worden. Het huis kan op die manier opnieuw een veilige en 

bewoonbare plaats worden voor zijn bewoners. 
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