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Iedere ouder hoopt dat zijn of haar kind gelukkig is 
én blijft. Maar hoe geef je je kind een stevige basis 
mee om uit te groeien tot een evenwichtig en geluk-
kig mens?

‘Mam, heb jij dat nou ook?’ maakt opvoeden eenvou-
diger en leuker. Aan de hand van negen openhartige, 
confronterende en verhelderende brieven, geschreven 
vanuit de belevingswereld van een kind tussen 0 en 
21 jaar, laat dit boek zien hoe de ontwikkeling van je 
kind verloopt in verschillende leeftijdsfasen. 
Sylvia Roosendaal behandelt de twaalf basisbehoeften 
die opvoeden tot een proces maken waarin liefde voor 
het kind centraal staat. Ze houdt de lezer een spiegel 
voor, om te ontdekken welke delen van jezelf te her-
kennen zijn in het gedrag van je kind en te zien hoe je 
daar adequaat op kunt reageren, waarbij het Ennea-
gram een hulpmiddel is.
Dit boek biedt een nieuwe kijk op opvoeden en kan 
eraan bijdragen dat zowel het kind als de ouder zullen 
groeien op het pad naar volwassenheid.

‘Mam, heb jij dat nou ook’ is een warm en liefdevol 
boek voor opvoeders, ouders en grootouders en voor 
iedereen die kinderen een warm hart toedraagt!

Sylvia Roosendaal is 
als moeder van drie 
kinderen ervarings
deskundige op het 
gebied van opvoeding. 
Ze heeft zich als 
Enneagram Integratie 
Coach gespecialiseerd 
in ‘moeilijke’ kinderen 
en kinderen van de 
‘nieuwe tijd’. 
Van Sylvia Roosendaal 
verscheen eerder het 
boek ‘Een moeilijk 
kind, of een kind dat 
het moeilijk heeft.’
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Inleiding

In dit boek verwijs ik regelmatig naar Het Enneagram. De ver-
dere uitwerking van het Enneagram heb ik achterwege gela-
ten want het is, voor wat ik over wil brengen in dit boek, niet 
noodzakelijk die kennis te hebben. Achterin het boek zijn drie 
bijlagen waarin het Enneagram meer wordt uitgelegd. Als je 
daar belangstelling voor hebt kun je die bijlagen aan het einde 
van het boek lezen. Je kunt ze uiteraard ook overslaan. 

HET ENNEAGRAM
Het enneagram is een eeuwenoud model. De naam ‘enneagram’ 
stamt uit het Grieks en betekent letterlijk negen (ennea) en 
punten (gramma). Dat is ook wat het is: een fi guur met negen 
punten, maar samengesteld uit een cirkel, een hexagram en een 
driehoek. 
Het enneagram is een veelzijdig model. In de eerste plaats is er 
het kosmisch model. Dit is door George Gurdjieff (1877-1949), 
een Grieks-Armeense wijsgeer, rond 1910 naar het westen ge-
bracht. Gurdijeff stelde dat met behulp van het enneagram alles 
in het universum te verklaren en te bewijzen viel. Later ont-
dekte Oscar Ichazo het enneagram als psychologisch model; 
uitgaande van negen karaktertypen, de zogenaamde ‘enneaty-
pen’1. Dan is er ook nog het procesmodel. Dit laat zien dat ieder 
proces uit negen ‘stappen’ bestaat. Het enneagram kan ons in 
ieder proces laten zien waar we op een bepaald moment staan 
en wat we nodig hebben om verder te komen in onze ontwik-
keling. Binnen het procesmodel staat de cirkel voor eenheid en 
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staat elk punt vast. Het hexagram is de motor om de cirkel te 
laten draaien en levert in zes stappen de energie die je nodig 
hebt om de negen stappen aan de buitenkant van de cirkel te 
kunnen maken. Elk proces heeft ook energie van buitenaf no-
dig om zich te kunnen voltrekken. De driehoek staat voor de 
brandstof, de energie van buitenaf, die op drie momenten in 
het proces wordt aangeleverd. 
In dit boek gebruik ik het enneagram als karaktertypologie en 
als procesmodel.

Het enneagram: model voor karaktertypologie
Het enneagram is verdeeld in negen punten. Deze negen pun-
ten staan aan de buitenkant van de cirkel. Elk punt staat voor 
een bepaalde energie, waaruit je een karakterstructuur kunt 
halen die typerend is voor dat punt. De types(1) worden simpel-

weg benoemd met de getallen één tot en met negen, maar ook 
met namen als ‘de perfectionist’ en de ‘de loyalist’.
Gedurende ons leven komen we met alle negen energieën in 
aanraking. We voelen ons echter meer verbonden met de ene 
dan met de andere energie. Wij leiden een groot deel van ons 
leven vanuit een bepaalde energie, maar we kiezen (veelal on-
bewust) wat bij ons ‘past’. Het kan best zijn dat je op je werk 
voor een andere energie kiest dan als ouder in het gezin. Vanuit 
die bepaalde energie handelen we in elke stresssituatie steeds, 
maar onbewust, op exact dezelfde wijze. Dit wordt het verde-
digingsmechanisme genoemd. Bijvoorbeeld: Iemand met veel 
‘één-energie’ zal in een stresssituatie niet boos worden. Dat kan 
de ‘één’ niet, want de ‘één’ gelooft dat het uiten van boosheid 
niet perfect is. Dus kropt hij zijn woede op en doet net alsof 
er niets aan de hand is. Hij spreekt zijn woede dus niet uit. 
Wanneer de opgekropte woede een limiet heeft bereikt, is er 
nauwelijks iets nodig voor een ware explosie van boosheid. Het 
verdedigingsmechanisme van de ‘één’ is dan ook reactieforma-
tie, dat wil zeggen: een andere reactie geven dan die je vanbin-
nen voelt. 
In dit boek ga ik niet diep in op de karakterstructuren. Ik kijk 
vooral naar de valkuilen die je als ouder kunt ervaren als je 
vanuit een bepaalde energie je ouderschap vervult. Je kunt op 
verschillende manieren ontdekken welk enneagramtype je bent 
en hoe je dat gebruikt in je opvoeding:
1. Je kunt je laten testen door een EIK-coach. Dit is de meest 

betrouwbare manier.
2. Het hoofdstuk ‘Ouders: de negen typen volgens het enne-

agram’ zal veel herkenning bieden. Vaak herken je jezelf in 
meerdere enneatypen. Dat maakt in dit geval niet zo veel 
uit. Wat belangrijk is, is dat je je bewust wordt van de val-
kuilen bij de enneatypen die jij hanteert.

3. Het kan verhelderend zijn om een ander te laten bepalen 
1 Voor een volledig overzicht van de enneatypen zie pagina 226
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wat voor soort ouder jij bent. Een deel van ons karakter 
houden we onbewust voor onszelf verborgen. Een ander 
ziet al jouw karaktertrekjes, ook welke je voor jezelf verbor-
gen houdt. 

4. Door goed te letten op de signalen van je kinderen krijg 
je ook aanwijzingen. De karaktertrekken die je bij hen zo 
moeilijk te aanvaarden vindt, zijn zonder uitzondering een 
onderdeel van jouw karakterstructuur. 

Het enneagram als procesmodel
Het enneagram omvat negen stappen. Elke stap is een essen-
tieel onderdeel van een proces. Maar ook de binnenlijnen en 
de snijpunten van het hexagram met de driehoek hebben een 
betekenis. In dit boek geef ik het procesmodel weer dat een 
kind loopt vanaf het moment dat het als zieltje op aarde komt 
tot de leeftijd van 21 jaar en het klaar is om zichzelf te gaan 
ontplooien. Dit is een ingewikkeld proces. (De tekeningen in 
de bijlage maken duidelijk in welk deel van het proces jij en je 
kind zitten, wat het kind nodig heeft en waar zijn ontwikkeling 
op dat moment ligt.) 
Het mooie is dat, wanneer je het procesmodel eenmaal begrijpt, 
het leven een stuk eenvoudiger wordt. Zeker de opvoeding van 
je kind. Je kunt uit het enneagram duidelijk afl ezen wat je kind 
op een bepaald moment nodig heeft en waar zijn ontwikkeling 
ligt. Door het benoemen van de stappen krijg je ook duidelijk 
in kaart waar de hiaten in jouw opvoeding zaten. De manier 
waarop jouw ouders jou hebben opgevoed, speelt een grote 
rol in de opvoedingsmethodieken die je nu zelf hanteert. Uit 
de praktijk blijkt dat het heel lastig is om los te komen van 
je eigen opvoeding. De manier waarop je zelf bent opgevoed 
is namelijk de enige manier die je kent. Dus ook al verzet je 
je ertegen, uiteindelijk zul je zien dat de manier waarop jij je 
kinderen opvoedt niet zoveel verschilt van de manier waarop 

je ouders het bij jou hebben aangepakt. En de manier waarop 
jouw ouders het hebben aangepakt, scheelt weer niet zo veel 
met de manier waarop hun ouders het hebben aangepakt. En 
ga zo maar door. 
We leven in een tijd waarin we ons heel bewust zijn van de 
opvoeding van onze kinderen. Nu is de tijd dan ook gekomen 
om de cirkel te doorbreken. Laat de oude waarden en normen 
los, schudt ze van je af, en ga op zoek naar een eigen wijze van 
opvoeden. Vanuit waarden en normen die passen bij wie jij 
bent en zou willen zijn. Het procesmodel van de ontwikkeling 
van je kind helpt je hierbij!
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Je kinderen zijn je kinderen niet

Je kinderen zijn je kinderen niet
Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf

Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel ze bij je zijn geboren behoren ze je niet toe...

Jij mag hun lichamen huisvesten,
maar niet hun zielen.

Want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt,

zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen hun gelijke te worden,

maar probeer niet hun aan jou gelijk te maken.

Kahlil Gibran (profeet)

Brief één
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Lieve Mama, 
Daar ben ik dan. Je hebt negen maanden op mij gewacht. Soms 
blij, geduldig of koesterend. Soms verdrietig, angstig of boos. 
Ik weet dit omdat ik al deze emoties bij jou heb gevoeld. Ze zijn 
een deel van mij geworden. Dat geeft niet hoor, mama. Ga je 
niet schuldig voelen! Ik wist waar ik aan begon en jouw emo-
ties zijn precies wat ik nodig heb om te leren wat ik wil leren. 
Ik ben je heel dankbaar dat je mij dit leven hebt geschonken, 
ook al zal het niet altijd makkelijk voor me zijn. Ik heb een kans, 
een mogelijkheid om iets van mijn leven te maken door leermo-
menten op te pakken die ik eerder heb laten liggen.  Lieve mama, 
ik ben nog maar net geboren en hou nu al heel veel van jou. Jij 
bent voor mij het leven. Ik ben een deel van jou. 
In jouw buik ben ik gegroeid. De eerste drie maanden vooral 
mijn lichaam. Vanaf het moment dat ik mijn lichaam ben gaan 
bewonen, zijn we als een geheel verder gegroeid. Jouw li-
chaamsenergie heeft mij doen groeien. Ik heb genoten van de 
warmte tussen jou en papa als jullie over mij spraken. De ver-
bondenheid die jullie voelden als het over mij ging. De dromen 
die jullie samen deelden. Tegelijkertijd heb ik ook alle menings-
verschillen meegemaakt. De eenzaamheid die je voelde, mama, 
als je er weer eens alleen voor stond. Papa doet zo zijn best 
om jou te begrijpen, mama. De band die wij samen hebben, kan 
papa niet begrijpen. Dat is iets tussen ons tweeën. Daarom 
speel jij in mijn leven zo’n belangrijke rol. Emoties die ik bij jullie 
waarneem, sla ik op in mijn onbewuste. Ik ga ze beschouwen 
als emoties van mijzelf. Dat is niet zo erg. Ook dat hoort bij 
mijn levenslessen.  

Nu ben ik dan geboren. De reis was moeizaam en zwaar. Ik ben 
moe. Mijn lichaam moet nog op gang komen. Van nu af aan moet 
mijn lichaam het allemaal zelf doen. De energie drukt zwaar op 
mij. Het licht is fel, er zijn vreemde handen die me vastpakken, 

stemmen die ik niet ken. Nu weet ik weer hoe het voelt om ge-
boren te worden. Het enthousiasme waarmee ik aan dit avon-
tuur begon, is al een stuk minder groot. Sterker nog: de moed 
zakt me in mijn schoenen. Als ik denk aan wat ik hier kom doen 
op aarde, aan mijn missie, dan voel ik een grote angst. Wat 
kwam ik hier nou eigenlijk doen?! Nu ik de energie weer voel die 
hier op aarde heerst, besef ik des te meer dat dit geen mak-
kelijk leventje zal worden. 
Er heerst hier zo veel verwarring, onrust, angst, ego. Dit zijn 
duidelijk waarneembare energieën. Die brengen me uit ba-
lans. Mijn eerste aandachtspunt is dus om mijn balans terug 
te vinden. Ik moet mezelf beschermen tegen die wirwar van 
energieën door een energie te integreren die mij in mijn om-
geving in balans houdt. Als ik die balans gevonden heb, kan ik 
gaan zoeken naar Veiligheid. Dat heb ik nodig, me veilig voelen. 
Van het allergrootste belang is natuurlijk dat ik me veilig voel 
met mezelf. Veilig met en in dit lichaam en veilig in mijn omgeving. 
En dat is niet zo simpel als het lijkt. Ik ken dit lichaam niet. De 
geluiden, de pijnen en de afvalstoffen die mijn lichaam produ-
ceert zijn mij vreemd. Je kijkt blij wanneer ik een volle luier heb 
en kleine geluidjes maak. Dat stelt me gerust. Ik doe het goed. 
Wanneer ik me niet zo lekker voel, merk ik dat je heel onrustig 
wordt. Omdat jij nog een deel van mij bent, word ik zelf ook on-
rustig. Hierdoor ga ik alleen maar harder huilen. Het zou dus 
fi jn zijn als je je niet zo’n zorgen meer maakt. Zorgen of ik wel 
of niet genoeg slaap, eet, groei, plas, poep. Vertrouw me maar 
gewoon. Ik zie er dan wel heel klein en kwetsbaar uit, maar ik 
kan heel wat hebben, hoor!

Om me te verbinden met mijn lichaam heb ik geruststelling nodig. 
Geruststelling krijg ik van jou als je in je rol als moeder kracht 
en rust uitstraalt bij alles wat ik doe of wat mijn lichaam doet. 
Je moet begrijpen dat ik mijn lichaam niet onder controle heb 
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en afwachtend ben in wat het doet. Wanneer jij me gerust stelt 
dat het goed is en dat ik prima functioneer, kan ik me pas veilig 
gaan voelen en me gaan verbinden met mijn omgeving. Ik ga nu 
nog op in de omgeving en verbind me met alles om me heen. Dat 
is niet zo moeilijk, omdat ik nog helemaal in mijn gevoel zit. Door 
contact te maken met de mensen, dieren en de natuur leer ik 
om contact met mijn diepere zelf te maken. Ik leer mezelf te 
verbinden met mijn wezen. Maar dat is voor later. Het belang-
rijkste is nu het contact met de omgeving. Je kunt zien dat ik 
contact zoek doordat ik je volg met mijn ogen. Ik volg je door 
de hele kamer en wanneer je geen aandacht voor me hebt, 
maak ik geluid. Mijn babygeluidjes werken als magneetjes. Als jij 
naar mij lacht, lach ik terug. Ik kan nog wel eens schrikken van 
een vreemd gezicht boven mijn wieg. Maar ik ben gefascineerd 
door dat gezicht en zal na de eerste schrik toch proberen 
contact te maken.  

Lieve mama, ik zou je willen vragen of je eerlijk wilt zijn in je 
emoties naar mij. Als baby’tje voel ik alleen maar. Ik kan nog 
niet denken. Ik voel en reageer instinctief. Dit maakt mij ook zo 
gevoelig voor wat jij uitstraalt. Niets is voor mij verwarrender 
dan een mama die lacht, maar tegelijkertijd een neerslachtige, 
boze of angstige uitstraling heeft. Ik wil ook emoties van jou 
leren en hoe ik er mee om moet gaan. Jij bent mijn grote voor-
beeld. Laat het me dus ook maar zien als jij je bijvoorbeeld 
angstig voelt. Dan leer ik in ieder geval hoe angst voelt en er 
uitziet en dat geeft mij kracht in mijn verdere leven. Kracht, om-
dat ik de emotie beter kan herkennen, maar ook kracht om er 
op dezelfde mooie manier mee om te gaan als jij.
 
In deze periode slaap ik veel. Heerlijk is dat. Even terug naar 
waar ik vandaan kom. Even niet die drukkende energie op me. 
Ik kan me nog heerlijk weg laten glijden in een wereld waar 

het goed is, waar geen dualiteit bestaat en waar ik me nog 
helemaal warm en geborgen voel. Natuurlijk doe jij ook je best 
om me warm en geborgen te laten voelen als ik wakker ben, en 
vaak lukt dat ook. Maar het heeft niet dezelfde intensiteit als 
daar. Mijn lichaam is door mijn nog niet-gesloten fontanel ook 
uitgerust om zich terug te trekken in die zee van vrede. Lang-
zaam zal die behoefte minder worden en zal de fontanel zich 
sluiten. Dat moet ook. Ik hoor niet langer in een wereld waar 
tijd en ruimte geen begrenzingen zijn. Die wereld trekt aan me 
en jij, mama, trekt ook mij. Vergis je niet, mama, ik hou heel veel 
van jou, maar niets of niemand kan deze vredige plek waar ik 
vandaan kom vervangen. Toch heb ik ervoor gekozen om ge-
boren te worden. Bij jou en papa, in deze wereld. Het is dus 
goed dat je mij door middel van zintuiglijke ervaringen steeds 
meer bij jouw wereld betrekt. En als ik me veilig voel, zal ik die 
andere wereld ook los kunnen laten en me met plezier in dit 
avontuur storten. Mijn leven zal een aaneenschakeling zijn van 
ervaringen. Soms met verdriet, pijn en onbegrip, maar bovenal 
met plezier, passie en avontuur. Ik heb het volste vertrouwen 
in jou, mama. Jij kan mij door middel van je eigen leven laten zien 
hoe ik mijn leven zin kan geven. Koester me en houd van me zoals 
ik ben. Ik hou ook heel veel van jou!

Liefs,
je kind
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DE TWAALF BASISBEHOEFTEN

Om tot een gezond en evenwichtig individu te kunnen opgroei-
en, hebben wij als mens een aantal elementaire behoeften. 
De eerste elementaire behoefte is op lichamelijk niveau. Om 
überhaupt te kunnen leven hebben we lucht nodig om in te 
ademen en vocht en voedsel om ons lichaam te voeden. 
De tweede elementaire behoefte is op gevoelsniveau. Om het 
lichaam te kunnen ervaren, is er beweging, bescherming en 
aanraking nodig. 
De derde elementaire behoefte is op mentaal niveau. Om ons-
zelf te ervaren als individu hebben we informatie nodig. In het 
prille begin bestaat die informatie uit het gebrabbel tegen een 
baby. Later wordt dat gericht praten, zaken uitleggen en op 
school zijn. De informatie die een kind krijgt en tot zich neemt, 
wordt veelomvattender naarmate het kind ouder wordt. 
Als deze drie elementaire behoeften vervuld zijn, komt er op 
een hoger niveau nog een behoefte bij: de behoefte aan liefde. 
Je kunt je voorstellen dat een kind dat geen zuurstof binnen-
krijgt, zich niet bezig zal houden met de vraag of zijn moeder 
wel of niet van hem houdt. De behoefte aan liefde ontstaat pas 
als aan alle elementaire behoeften is voldaan of tenminste deels 
is voldaan op overlevingsniveau. Bescherming tegen kou wil 
nog niet zeggen dat dat voldoende is om je prettig te voelen!

Liefde is onder te verdelen in twaalf delen ofwel twaalf basis-
behoeften. Deze basisbehoeften zijn: Zorg, Geruststelling, Be-
wondering, Vertrouwen, Aanmoediging, Goedkeuring, Begrip, 
Respect, Erkenning, Bevestiging, Waardering en Acceptatie. 
We kunnen onze liefde voor de ander op deze twaalf manie-
ren uiten. Elke manier is van evenveel belang en de ene is niet 
ondergeschikt aan de andere. Wel heeft een kind in de ene ont-

wikkelingsfase meer behoefte aan het een dan aan het ander. 
Een kind van één maand oud heeft uiteraard meer behoefte aan 
zorg en geruststelling dan aan bevestiging. Let op! Dat maakt 
de andere basisbehoeften niet minder belangrijk, maar op dat 
moment wel even ondergeschikt aan die ene specifi eke basis-
behoefte. Je kunt het vergelijken met voedsel en water. Als je 
dorst hebt, heb je behoefte aan water. Op dat moment heb je 
even geen behoefte aan voedsel. Zodra echter de dorst is gelest, 
komt het hongergevoel weer terug. 

Het enneagram laat zien welke specifi eke basisbehoefte voor 
het kind per ontwikkelingsfase vervuld moet worden.
Ook de manier waarop de basisbehoefte zal worden vervuld is 
in elke fase in een kinderleven anders. Zo is voor een baby de 
behoefte aan zorg van een heel ander niveau dan de behoefte 
van een puber aan zorg. Je hoeft de puber niet meer in bad te 
stoppen of zijn luier te verschonen! 
Ik zal per ontwikkelingsfase van het kind de specifi eke basis-
behoeften vanuit mijn visie toelichten. Ik geef hierbij mijn kijk 
op de basisbehoeften en ik nodig je uit om je eigen visie te 
onderzoeken, want die is voor iedereen verschillend. Neem de 
tijd om na te gaan wat voor jou belangrijk was in je kindertijd, 
in welke vorm je ouders aan die behoefte hebben voldaan en 
hoe je nu zelf in de basisbehoefte bij je kinderen voorziet.

Voldoen aan basisbehoeften: het lijkt heel simpel. In de praktijk 
blijkt het behoorlijk tegen te vallen om in alle basisbehoeften 
van onze kinderen te kunnen voorzien. Dat komt doordat nie-
mand als kind ervaren heeft dat aan alle basisbehoeften werd 
voldaan. Je ouders waren daar niet toe in staat, omdat door hun 
ouders ook niet alle basisbehoeften waren vervuld. En wat je 
niet kent, kun je niet doorgeven. Tenzij je je bewust bent van je 
gemis en openstaat voor de specifi eke behoefte van de ander. 
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Aangezien geen enkele ouder in staat is alle basisbehoeften van 
zijn kind te vervullen, loopt ieder kind onderweg emotionele 
beschadigingen op. Dat geeft niets. Dat hoort bij het leven. 
Sterker nog: als kinderen geen beschadigingen oplopen, kun-
nen ze ook hun levenslessen niet leren. Juist door beschadigin-
gen leren we van het leven en kunnen we dat wat we geleerd 
hebben later doorgeven aan anderen. Zo zijn we allemaal ver-
bonden met elkaar.

Elke basisbehoefte kent verschillende facetten. Bovendien is de 
manier waarop je de basisbehoefte vervult, hoe vaak en wan-
neer van groot belang. Stel je een basisbehoefte eens voor als 
een taart, die is verdeeld in zes punten. Laten we bijvoorbeeld 
eens uitgaan van ‘Aanmoediging’. 
Punt een: aanmoediging tot het beoefenen van een sport
Punt twee: aanmoediging tot het zelfstandig nemen van beslis-

singen
Punt drie: aanmoediging tijdens het gezamenlijke avondeten
Punt vier: aanmoediging tijdens een één-op-één gesprek
Punt vijf: aanmoediging van vader
Punt zes: aanmoediging van moeder

Je kunt je wel voorstellen dat de taart uit veel meer dan zes 
punten kan bestaan. Je kunt punt één bijvoorbeeld uitbreiden 
met een bepaalde sport, wie de aanmoediging geeft en wanneer 
die persoon het geeft. Al deze mogelijke punten kunnen we 
natuurlijk nooit allemaal invullen voor onze kinderen. Daar-
door is het goed mogelijk dat het kind later tegen de ouder 
zegt: ‘Ik heb nooit aanmoediging gehad van jou.’ Wat meer ge-
nuanceerd kan betekenen: ‘Jij stond nooit langs de zijlijn bij 
een voetbalwedstrijd, zoals de ouders van al mijn vriendjes wel 
deden’. Het gaat er bij het vervullen van de basisbehoeften dus 
om dat het aansluit op wat het kind aangeeft. Een extra moei-

lijkheid hierbij is nogmaals dat wat we niet kennen, we ook 
niet kunnen doorgeven. Stonden jouw ouders nooit langs de 
zijlijn tijdens een wedstrijd, dan zal het niet zo snel in je opko-
men dit bij jouw kind wel te doen. Of je moet het natuurlijk als 
een gemis ervaren hebben. Dan sta je juist iedere wedstrijd te 
juichen langs de zijlijn en kan dat voor het kind zelfs beklem-
mend werken. 

Al met al valt het niet mee om te voldoen aan de basisbehoeften 
van je kind. De beste raad die ik kan geven is: sta open voor de 
behoeften van het kind. Luister naar wat het kind aangeeft en 
denk niet te snel dat je aan zijn behoeften hebt voldaan.
Het is niet alleen van belang om te weten wat de behoefte van 
je kind is maar ook hoe, wanneer, waar en hoe vaak het kind 
deze basisbehoefte wil ervaren. Dit is per kind verschillend. Er 
wordt van jou als ouder openheid en verwondering gevraagd 
om te kunnen waarnemen wat jouw kind exact nodig heeft. 

*De Amerikaan Harvill Hendrix ontwikkelde de theorie van 
de veertien basisbehoeften. De bekende relatietherapeut Fiona 
Brouwer bracht deze theorie naar Nederland en werkte die uit 
tot ‘De twaalf basisbehoeften’ en een therapeutische methode 
waar zij goede resultaten mee boekt. 


