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wij zijn er voor jou!

Op onze website vind je een schat aan kennis en informatie, ervaringsverhalen, lobby, advies
en tips. Wij delen onze kennis en ervaringen graag met jou. Vanuit de kant van ouders én vanuit
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en NLD, hoogbegaafdheid en (school)trauma. En ervaringen van andere ouders.
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Wij luisteren naar jou • Wij helpen je
op weg • Wij zijn in de buurt
• Wij delen kennis en ervaringen vanuit
ouders, experts en adviseurs
• Wij behartigen jouw belangen in politiek
Den Haag • Wij brengen je in contact
met andere ouders in jouw regio

Om beter contact te kunnen houden met de leden en om ook mensen te
bereiken die de vereniging nog niet kennen, gebruikt Balans verschillende
social-mediakanalen. U kon ons al vinden op Facebook, Twitter en Youvoor ieder
gezin een
Tube. In 2019 kwam daar een Instagram-pagina bij, perspectief
en begin
2020
LinkedIn-account.
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(SCHOOL)TRAUMA
DE INVLOED VAN EEN HEFTIGE
GEBEURTENIS OF EEN ONVEILIGE
OMGEVING

Als je kind tegen problemen aanloopt, het moeilijk heeft
en aan het worstelen is, wil je je kind helpen. Je wilt
handvatten en antwoorden. Niet alleen thuis, maar ook
op school. Informeer je als ouder goed over mogelijke
oorzaken van bepaald gedrag en hoe je hiermee kunt omgaan. Misschien heeft je kind (school)trauma. Hierover
geven we in deze folder uitleg. Lees meer op onze web
site: www.balansdigitaal.nl.

WAT IS (SCHOOL)TRAUMA

Een psychotrauma, kortweg trauma, is een wond in je
geest. Door een gebeurtenis die zó schokkend is, dat je
niet ermee om kunt gaan. Tijdens die (levensbedreigende)
gebeurtenis was je volkomen machteloos. Zoals bij een
ernstig ongeluk, uit huis geplaatst worden, een gezinslid
dat ernstig ziek is of overlijdt, of kindermishandeling. Ook
‘kleine’ gebeurtenissen, zoals de dood van een huisdier,
kunnen leiden tot trauma.
Het ontstaat door hoeveel impact de gebeurtenis op jóu
heeft. Daarom ontwikkelt de een wel een trauma en de
ander niet.
Soorten trauma:
Enkelvoudig trauma: je maakt één keer een verschrikkelijke
gebeurtenis mee.
Meervoudig of complex trauma: je maakt meerdere
traumatische gebeurtenissen mee.
Vroegkinderlijk complex trauma: Traumatische gebeurtenissen
in je vroegste jeugd. Van ‘tijdens de zwangerschap’ tot
ongeveer vijf jaar. Dit heeft invloed op de ontwikkeling
van het kinderbrein.
Schooltrauma: Deze specifieke vorm ontstaat bij kinderen
voor wie de school geen veilige plek is. Bijvoorbeeld doordat de leerstof langdurig niet aansluit bij wat het kind
nodig heeft: te moeilijk of te makkelijk. Of een kind wordt
langdurig gepest. Hierdoor ontwikkelt het bovenmatige
angst. De klachten zijn hetzelfde als hiervoor beschreven.
Belangrijk: Ook als de school en de leerkracht het beste
met een kind voorheeft, kan een kind zich eenzaam
voelen, zichzelf zien als ‘anders dan alle anderen’, zich

buitengesloten voelen of ongelukkig zijn. Als dit jaren
duurt, kan zich - ondanks goede bedoelingen - tóch een
schooltrauma ontwikkelen.
Lees meer in het kennisblok ‘Ontwikkelingsproblemen’ op
onze website.

(SCHOOL)TRAUMA VASTSTELLEN

Trauma kan alleen vastgesteld worden door een psychiater
of daartoe bevoegde psycholoog.

(SCHOOL)TRAUMA BEHANDELEN

De behandelaar stelt in overleg met het kind of de jongere
en de ouders een behandelplan op. Het verloop daarvan is
afhankelijk van de ernst van de klachten. De behandeling
kan ‘ambulant’ zijn, waarbij het kind thuis blijft wonen
en naar therapie gaat. Een veelgebruikte behandeling is
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Deze therapie is gericht op verwerking van het trauma.
Lees meer op: https://balansdigitaal.nl/kennisbank/zorg/
naar-de-specialist-bij-leer-en-gedragsproblemen/schooltrauma-behandelen/

THUIS OMGAAN MET (SCHOOL)TRAUMA

Ouders merken dat hun kind somber is, vaker boos is,
slecht slaapt of nachtmerries heeft. Kinderen tot een jaar
of negen, hebben soms lichamelijke klachten (hoofdpijn,
buikpijn), zonder aanwijsbare oorzaak. In hun spel of in
tekeningen zie je soms dat ze gebeurtenissen uitbeelden
die met het trauma te maken hebben.
Vanaf groep zeven of acht (soms eerder) zie je angst,
hulpeloosheid, druk en boos gedrag, maar ook vermijding
van prikkels, afvlakking van emoties, nergens zin in hebben,
concentratieproblemen of hyperalert gedrag.
Pubers en adolescenten doen daarnaast vaker alsof er
niets aan de hand is. Ze willen niet praten over wat hen
dwars zit.
Als ouder help je je kind door zijn klachten serieus te
nemen en – afhankelijk van het trauma – dagelijkse routine
vast te houden (bijvoorbeeld bij overlijden) of juist de druk
daarvan weg te nemen (bij schooltrauma).

TRAUMA OP SCHOOL
Wat merkt de leerkracht:
Kinderen die getraumatiseerd zijn, hebben vaak moeite
met hun aandacht bij de les houden. Hun hoofd zit vol
met ‘problemen’. Het kan ook zijn dat het kind sneller
overprikkeld is: er komt meer informatie binnen dan
het kind aankan op dat moment, waardoor het druk of
boos wordt (of beide) of zich terugtrekt in zichzelf. Of
het kind kan iets meemaken wat aan het trauma doet
denken en laat dezelfde reacties zien. Een leraar die het
kind ondersteunt, kalm blijft en een goede band ermee
heeft, kan zeer helpend zijn. Als het kind in een fijne klas
zit, zijn de leeftijdgenoten ook helpend.
Wat merkt het kind:
Afhankelijk van waardoor het trauma veroorzaakt is,
kan het kind school als onveilig ervaren of juist als een
veilige plek. Het kind merkt zelf dat aandacht bij de les
houden moeite kost. Ook het leren gaat vaak moeizaam.
Sommige kinderen ervaren dat ze meer ruzie hebben
dan anders, voelen zich gespannen en somber. Het
kind heeft weinig vertrouwen in zichzelf en voelt vaak
gespannen.
Meer informatie voor leraren:
https://gedragsproblemenindeklas.nl/gedragsproblemen/
traumasensitief-onderwijs/
Tekst: Anton Horeweg, www.gedragsproblemenindeklas.nl
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