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Opvoedwijzer voor ouders  
van bange kinderen

ieder kind is wel eens bang. Bang voor spinnen, voor onbekenden,  
voor monsters, voor het donker of om alleen te zijn. meestal zijn deze 
angsten van korte duur: ze verdwijnen weer even snel als dat ze zijn 
verschenen. maar wat als de angst ingrijpender is of langdurig aanhoudt? 
Wanneer is angst normaal en wanneer abnormaal? Hoe kunnen ouders 
vaststellen dat de angst van hun kind extreem is? en hoe moeten ouders 
daar mee omgaan? 

Over die vragen gaat het zeer toegankelijke boek Monsters onder het bed. 
in een aansprekende stijl gaat peter muris in op vragen als: Wat is 
angst? Hoe kunt u merken dat uw kind bang is? Hebben kinderen op 
verschillende leeftijden, verschillende angsten? Waardoor ontstaan 
angsten? en waar vindt u hulp voor uw bange kind als u er zelf niet meer 
uitkomt?

Aan de hand van talloze herkenbare voorbeelden en casussen uit de 
praktijk laat muris zien wat u zelf kunt doen om de angst van uw kind te 
verminderen. Ook is er een aantal eenvoudige meetinstrumenten 
opgenomen waarmee u kunt bepalen hoe bang uw kind precies is. 
Verder vindt u in overzichtelijke kaders extra informatie over de huidige 
wetenschappelijke inzichten over angst bij kinderen. Het geheel wordt 
ten slotte opgefleurd met mooie zwart-wit-tekeningen van zijn dochters 
Jip en Kiki.

Monsters onder het bed is onmisbaar voor elke ouder van een angstig 
kind – van peuter tot puber.

peter muris is hoogleraar Klinische psychologie aan de erasmus  
universiteit rotterdam en tevens als GZ-psycholoog en cognitief-
gedragtherapeut verbonden aan scary Kids, een universiteitskliniek 
gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van bange kinderen.
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Inleiding

Anouk is tien jaar en is door de huisarts naar de psycholoog verwezen. 
Ze is namelijk voor veel dingen bang. Zo is ze bang om alleen thuis te 
zijn, omdat ze vreest dat er een man komt die haar iets zal aandoen. 
Zelfs als haar ouders wel thuis zijn, vindt ze het eng om alleen naar haar 
zolderkamer te gaan. Als het donker is, doet ze dat al helemaal niet. Dan 
moet er altijd iemand met haar mee naar boven. Dat is ook het geval als 
ze naar bed gaat om te gaan slapen: meestal blijft haar moeder bij haar 
tot ze in slaap valt. Als Anouk ’s nachts wakker wordt, durft ze niet in 
haar eigen bed te blijven, maar vlucht ze zo snel mogelijk naar de slaap-
kamer van haar ouders. Daar ligt speciaal voor haar een matras op de 
grond. Ook al ligt ze dan veilig bij haar ouders op de kamer, ze valt pas 
na enige tijd weer in slaap. Anouk is vaak nog erg moe als ze opstaat, en 
dan klaagt ze over hoofdpijn en zegt ze dat ze liever thuis wil blijven.
 Dat laatste komt waarschijnlijk ook omdat het op school allemaal 
niet zo lekker loopt. Daar vindt ze maar geen aansluiting bij de kinde-
ren van haar klas. Anouk is stil en meestal te verlegen om iets tegen de 
anderen te zeggen. Vorig jaar bleek dat ze op school door een groepje 
jongens uit haar klas werd gepest. Dat pesten heeft een paar jaar ge-
duurd – Anouk durfde er tegen niemand iets over te zeggen –, maar 
dit werd bij toeval door een leerkracht ontdekt, die er toen een einde 
aan heeft gemaakt.
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8 Bange kinderen

Ook buiten school speelt ze nauwelijks met andere kinderen: ze durft 
niet op een sportclub en op straat speelt ze meestal maar wat alleen. 
Er wonen zeker wel leuke kinderen in haar buurt, maar ze durft niet te 
vragen of ze met hen mee mag doen, omdat ze bang is dat ze zal wor-
den afgewezen. Haar ouders willen haar hier graag bij helpen, maar 
weten niet goed hoe ze het moeten aanpakken. Toen ze er laatst met 
Anouk over wilden praten, klapte zij volledig dicht en begon ze hard 
te huilen.
 De meeste ouders maken wel eens mee dat hun kind bang is. 
Meestal zijn deze angsten van korte duur: ze verdwijnen weer even 
snel als dat ze verschenen zijn. Maar wat als de angst, zoals bij Anouk, 
behoorlijk ingrijpend is? Zijn haar angsten normaal of abnormaal? Hoe 
kunnen ouders vaststellen dat de angst van hun kind inderdaad ex-
treem is? Hoe moeten ouders daar mee omgaan? Waar kunnen ouders 
het beste hulp zoeken als ze er zelf niet uitkomen?
 Op deze en andere vragen zal ik in dit boek antwoord proberen 
te geven. Ik heb geprobeerd om een en ander zo veel mogelijk uit te 
leggen aan de hand van casussen van bange kinderen. De meeste van 
deze kinderen bestaan echt en zijn door mij gezien tijdens mijn werk 
als psycholoog. Ter bescherming van hun privacy heb ik hun namen en 
andere opvallende kenmerken veranderd. Bij algemene verwijzingen 
naar ouder en kind wordt in dit boek voor de leesbaarheid steeds ge-
kozen voor de mannelijke vorm, terwijl feitelijk verwezen wordt naar 
zowel jongens/vaders als meisjes/moeders.
 Daarnaast heb ik in dit boek ook kaders opgenomen: hierin vindt 
u extra informatie over de wetenschappelijke stand van zaken met be-
trekking tot kinderangsten. Ten slotte zijn in dit boek ook nog enkele 
meetinstrumenten opgenomen die u kunt gebruiken om vast te stellen 
hoe bang uw kind nu eigenlijk precies is.
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 Wat is angst? 9

Om de leesbaarheid van dit boek te vergroten, wordt in de tekst ge-
bruik gemaakt van een aantal symbolen:

Een casus is een voorbeeld van hoe de angst van een kind 
er in het echt kan uitzien. Het gaat hier om gevalbeschrij-
vingen van kinderen die ik tijdens mijn werk als psycholoog 
gezien heb.

In een box vindt u extra informatie. U kunt dit beschouwen 
als een ‘kennis-cadeautje’.

Een meting verwijst naar een test of een quiz die u kunt ge-
bruiken om meer over de angsten van uw kind of uw eigen 
houding hieromtrent te weten te komen.

Een samenvatting geeft de belangrijkste informatie weer 
die in het betreffende hoofdstuk behandeld is. ‘In vogel-
vlucht’ worden de meest essentiële zaken voor u nog een 
keer op een rijtje gezet.

Ik hoop dat u met behulp van dit boek meer kennis en inzicht krijgt in 
het fenomeen angst en daardoor op een betere manier met uw bange 
kind kunt omgaan.

Peter Muris
Rotterdam, april 2009

Bange kinderen.indd   9 20-07-2009   14:09:18



HOOFDSTUK 1

Wat is angst?

Angst is in principe een gezonde emotie. Dat wil zeggen, het is voor 
mensen nuttig om onder sommige omstandigheden bang te zijn. Wie 
bang is om een drukke straat over te steken, zal minder snel aange-
reden worden. Iemand die wegrent bij het zien van een grommende 
hond, verkleint daarmee de kans om gebeten te worden. En wie ze-
nuwachtig wordt van het uitgeven van grote hoeveelheden geld, zal 
minder snel in financiële moeilijkheden komen. In feite heeft elk van 
deze angstige reacties een beschermende werking, waardoor uitein-
delijk verwonding, dood of andere problemen worden voorkomen.

De drie gezichten van angst

Angst uit zich bij mensen op drie manieren, namelijk in het lichaam, 
het gedrag en het denken. Lichamelijk is er bijvoorbeeld sprake van 
een toename in de hartslag, een versnelde ademhaling, een toegeno-
men spierspanning en verwijding van de pupillen. Enerzijds zorgt deze 
lichamelijke reactie voor een verhoogde staat van alertheid, waardoor 
de omgeving zo goed mogelijk wordt waargenomen. Anderzijds wordt 
het lichaam klaargemaakt voor actie.
 De term ‘actie’ verwijst naar het gedrag dat bij angst hoort. Men-
sen die bang zijn kunnen zich op verschillende manieren gedragen. 
Meestal is er bij angst sprake van vermijding of vluchtgedrag (flight): 
de angstige persoon probeert de bedreigende situatie uit de weg te 
gaan. Wanneer de dreiging zo dichtbij is gekomen dat vluchten niet 
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12 Bange kinderen

meer mogelijk is, kan de angstige persoon ook vechtgedrag (fight) 
vertonen. De persoon slaat dan letterlijk van zich af, om datgene waar 
hij bang voor is af te weren.
 Het denken van angstige mensen wordt ten slotte gekenmerkt door 
verwachtingen met betrekking tot nare dingen die kunnen plaatsvin-
den in de beangstigende situatie zelf (bijvoorbeeld ‘Oeps, een grom-
mende hond! Straks springt hij tegen me op en word ik gebeten!’) 
of gedachten over enge gebeurtenissen die in de toekomst kunnen 
plaatsvinden (bijvoorbeeld ‘Volgende week gaan we met zijn allen in 
de auto op vakantie. Als we maar geen auto-ongeluk krijgen!’).

De rol van onze hersenen

De angstreacties in lichaam, gedrag en denken treden min of meer 
vanzelf in werking op het moment dat iemand iets ziet, hoort, voelt, 
proeft of ruikt wat (mogelijk) op gevaar duidt. Daarnaast speelt ook 
het gegeven dat de mens een denkend wezen is een rol: door zijn 
fantasie en verbeeldingskracht is hij in staat om na te denken over 
zaken die niet in het hier en nu spelen, maar verder gaan dan wat hij 
in zijn directe omgeving waarneemt. Dit betekent niet alleen dat hij 
zich enge gebeurtenissen uit het verleden kan herinneren, maar ook 
dat hij zich akelige situaties kan voorstellen die in de toekomst zouden 
kunnen plaatsvinden. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke gedachten 
ook een angstreactie kunnen uitlokken. Onze hersenen spelen hierbij 
een belangrijke rol: daar wordt de informatie die we via onze zintuigen 
opvangen waargenomen en beoordeeld. Zodra onze hersenen in deze 
informatie gevaar of dreiging ontdekken, zetten zij de angstreactie in 
werking (zie de box ‘Angst in het brein’ voor meer details).
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 Wat is angst? 13

Angst in het brein 

Deze tekening geeft weer wat er in onze hersenen gebeurt 

als we bang zijn, de zogenaamde angstroute. Onze zintuigen (ogen, 

oren, neus, mond en huid) nemen de omgeving waar en wat wij zien, 

horen, ruiken, proeven en voelen wordt via zenuwbanen doorgegeven 

aan het emotiecentrum in onze hersenen (1). Daar wordt de informa-

tie die is verzameld door de zintuigen snel gescand. Zodra er in deze 

informatie iets wordt ontdekt wat kan duiden op gevaar – in dit geval 

het zien van een slang –, zet het emotiecentrum de lichamelijke angstre-

actie in gang (2): via zenuwen worden spieren alvast aangespannen om 

te kunnen vluchten of vechten, wordt het hart aangespoord om sneller 

te kloppen (om de spieren van meer bloed – en dus zuurstof – te voor-

zien), en worden de zintuigen op scherp gezet om de omgeving nog 

beter te kunnen waarnemen. Dit alles gebeurt razendsnel, nog voordat 

de informatie in het gebied van de hersenen aankomt waar we ons be-

wust worden van wat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen (3; in 
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14 Bange kinderen

dit voorbeeld: ‘Oeps, een slang!’). Vervolgens gaan wij mensen ook 

nog nadenken over wat we waarnemen; we koppelen de waargenomen 

informatie aan wat we daar al over weten (4; ‘Slangen kunnen giftig zijn 

en als hij mij bijt ga ik dood!’). Deze akelige gedachten zorgen ervoor 

dat het emotiecentrum de lichamelijke angstreactie doorzet (5). Soms 

kan de angst ook spontaan door een gedachte ontstaan, zonder dat 

er echt dreiging wordt waargenomen. Zo kan iemand die in de natuur 

wandelt, plotseling denken ‘Slangen zitten vaak in dit soort struiken’ en 

vervolgens bang worden. In dat geval wordt eigenlijk alleen het laatste 

gedeelte van de angstroute in de hersenen gebruikt.

Samenvatting

Angst is een gezonde emotie die ons beschermt tegen ge-

vaar. Angst kan zich op drie manieren uiten: in het  lichaam, het denken 

en het gedrag.
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