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 Angst en emotieregulatie zijn blijkbaar intens verbonden, aldus het tweede hoofdstuk in het boek 
van “Treating Childhood and Adolescent Anxiety, a guide for caregivers” van Lebowitz, Eli R en Haim 
Omer.  
 
Hierbij de essenties voor jullie uitgelicht in 5 puntjes:  
zelfregulatie – emotieregulatie – emotieregulatie en angst – wat gebeurt er in het kind – wat kan 
omgeving doen in angst-emotieregulatie. 
 
 

1) Zelfregulatie: 

 
Nadat iets je uit evenwicht brengt, zijn er allerlei mogelijkheden om een 
antwoord te bieden, zodat je zo snel mogelijk terug naar het evenwicht komt of 
een nieuwe balans vindt.  
Het leven en ons lichaam zit er vol van! Denk maar aan lichaamstemperatuur, 
suikergehalte in bloed, zuurstof in bloed, hartslag en bloeddruk.  
Vb:  thermostaat op 20° -> raam open en afkoelen -> harder stoken -> opnieuw 20° -> 
veel volk en opwarmen   -> verwarming stilvallen, eventueel zelfs airco -> 20° 

 
MAAR niet elk systeem is even SENSITIEF  -> hoeveel moet je uit evenwicht zijn, vooraleer er een 
antwoord komt om weer in evenwicht te geraken?       
Lichaamsprocessen als temperatuur en suiker zijn zeer sensitief en schieten onmiddellijk in actie bij 
afwijkingen van de norm.  
Vb. thermostaat: enkele graden mogen afwijken vooraleer verwarming op gaat, minuscule veranderingen 
zullen er voortdurend zijn, dus is het handiger als de thermostaat wat marge neemt voordat hij tot actie 

overgaat.  
MAAR niet elk systeem is even EFFICIENT -> hoe snel is het evenwicht hersteld en terug in balans?  
In je lichaam geldt bijvoorbeeld dat hoe beter je conditie is, hoe sneller je bloeddruk en hartslag weer 
binnen het normale komen na een grote inspanning.  
Vb. Een oude verwarming zal meer tijd en brandstof nodig hebben om te reageren op een open raam dan een 
nieuw systeem. Bij een gebrekkig systeem is de gewenste temperatuur misschien zelfs nooit mogelijk met een 
open raam. Het systeem zal heel erg zijn best doen, heel veel energie verbruiken, en toch zijn doel niet halen 
tot het raam weer toe is. 

 
Wij en alle kinderen worden voortdurend uitgedaagd om vele aspecten te reguleren, de hele dag 
door. Naast de vele lichamelijke balansen (zoals hierboven al staan) zijn er ook emoties en gedachten 
die gereguleerd moeten worden.  
 

2) Emotieregulatie 

Wanneer iets ons innerlijk welzijn heeft veranderd hebben we 
emotieregulatie nodig (zowel bij zeer heugelijk nieuws als bij 
zeer droevig of lastig nieuws). 
Bovendien is het ook het systeem waarmee we zelf kunnen 
beïnvloeden welke emoties we voelen, wanneer we ze voelen, 
hoe we deze emoties beleven, en hoe we ze naar buiten 
brengen.  
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 Dit systeem is dus erg belangrijk voor ons emotioneel leven en welzijn, want 

omgevingsfactoren kunnen dikwijls heel snel een verandering brengen in hoe we ons voelen. 

(mmmm lekker koekje bij de koffie – ai nu belt díe me op, lastig, heb ik geen zin in! – hey jij 

die passeert, jij bent goed gezind en zegt iets leuks, dat beurt me op! – etc…) 

 Sommige mensen zijn efficiënter dan anderen in het zichzelf reguleren.   

Vb. de ene baby laat zich sneller troosten dan een andere baby, binnen eenzelfde gezin! (het 

ligt dus niet altijd aan de troostcapaciteit van de verzorger!)  

De andere baby was niet altijd zo over stuur dan de ene. De ene had misschien meer 

mogelijkheid om zichzelf tot rust te (laten) brengen dan de andere. 

 
Vele factoren kunnen onze emoties beïnvloeden. Zowel bij positieve als negatieve 
gemoedstoestanden wordt er een cascade van fysiologische en fenomenologische veranderingen in 
gang gezet om terug naar de norm te komen.  
Vb. Als het kind iets leuks krijgt, wordt de emotie vreugde gevoeld. Maar door de emotieregulatie is 
na een korte tijd het kind terug op “normaal” – alsof die nooit iets leuks kreeg ?!  
GOOD To KNOW: Voor de meeste kinderen gaan dus ook extreme emotionele schommelingen op 
redelijk korte tijd terug naar normaal.  
 
Ook baby’s doen al actief mee in emotie-regulatie door gedrag, vb bepaalde stimulus vermijden 
(hoofdje afwenden), of door te gaan tutteren om weer tot rust te komen. Baby’s zijn natuurlijk nog 
heel afhankelijk van hun verzorgers om onrust en overprikkeling mee op te vangen. 
GOOD to KNOW: dit blijft ook tot ver na de babytijd! Ook volwassenen kunnen nog baat hebben bij 
een goede babbel met een vriend of collega, deze kan helpen alles wat te relativeren! Deze externe 
emotieregulatie blijft levenslang waardevol!  
 
-Kleuters kunnen al een heel stuk zelfreguleren, bijvoorbeeld door zichzelf af te leiden met een 
favoriet speeltje, een troostende knuffel, door uit de situatie te gaan die ze niet fijn vinden.  
Ze kunnen ook actief een zorgfiguur inschakelen om te helpen reguleren. MAAR sommige kinderen 
zullen exclusief anderen inschakelen om te reguleren, en exploreren hun eigen mogelijkheden dan te 
weinig.  
 
-Zowel biologische als omgevingsfactoren beïnvloeden deze vaardigheden: 
 

Omgevingsfactoren Biologische factoren 

 Negatief: langdurige stressvolle 
situaties 

 Positief: sensitief ouderschap, ouders 
die bevestigen en erkennen wat 
kinderen voelen 

 Aanmaak van stresshormoon 
noradrenaline bij angstige situaties: De 
hoeveelheid in aanmaak van dit 
hormoon verschilt van kind tot kind bij 
een vergelijkbare situatie. 

 
NICE to KNOW: sommige gedragsproblemen worden in de literatuur geassocieerd met te weinig 
stressgevoel op moment er iets spannends is, of iemand boos is… ze voelen het dus niet! en blijven 
heel rustig onder wat er gebeurt! Ook al vinden de meeste van ons het kei lastig als we iets fout 
hebben gedaan en we worden berispt: snelle pols, zweten, en alles er op en eraan… 

  



 

 

3) Emotieregulatie en angst? 
 
Natuurlijk staan emotieregulatie en angst in nauwe verbinding! Als je denkt aan de rol van angst om 
ons te behoeden voor gevaar, heeft angst dus zeker de mogelijkheid om enkele lichaamsprocessen in 
gang te zetten en onrust te creëren. We worden hyper-alert en gespannen, klaar om te reageren 
met een actie: vechten /vluchten.  De emotieregulatie zorgt mee voor beide processen, zowel dat we 
alert worden op moment van gevaar als dat we terug tot rust komen op moment het gevaar voorbij 
is;  
MAAR bij een inefficiënt systeem is het moeilijk om terug tot rust te komen, vraagt dat veel tijd. 
MAAR bij overgevoeligheid van dit systeem worden hele vele situaties als bedreigend ervaren.  
DAN ontstaat een systeem dat in twee richtingen de druk opvoert. Als een kind meer angst ervaart 
(overgevoelig), moet het emotieregulatie systeem frequenter in gang schieten om rust terug te 
brengen. Als het systeem bovendien niet zo goed werkt (inefficiënt), blijft het kind veel langer 
onrustig en gespannen, en voelt hij ook meer en langer angst, het emotieregulatiesysteem moet 
langer werken om tot rust te brengen.  
Het kind is dus hoe dan ook relatief veel meer tijd onrustig en angstig! Het stress- en angstsysteem 
van een angstig kind doet er dus alles aan om situaties die mogelijk angst geven te vermijden in de 
eerste plaats. 
GOOD to KNOW: Emotieregulatie moeilijkheden (neurobiologisch of vanuit omgeving ontstaan) 
hebben dus vermoedelijk een belangrijk aandeel in het ontstaan van angsten. Het gaat waarschijnlijk 
om de combinatie van “overarousel” en minder effectieve emotieregulatie. 

 
4) Wat gebeurt er in het kind?  

 het angstig kind als overgevoelig en inefficiënte airco: 

Deze airco is heel snel geactiveerd (een ander model zou de kleine verandering niet 

opgemerkt hebben) en heeft veel meer tijd nodig om terug tot “rust”-status te komen dan 

vele andere modellen. Dit zorgt ervoor dat deze airco ongeveer altijd “on” staat, en probeert 

te reguleren, maar onsuccesvol blijft.  

Het angstige kind is veel sneller onrustig, en krijgt zichzelf bovendien veel moeilijker gekalmeerd. Als 
resultaat is er voortdurend een onaangename onrust, met voortdurende stress – elke mogelijke 
trigger wordt liefst vermeden.   
 het angstige kind als wandelend in een mijnenveld: 

De wereld rondom is heel gevaarlijk, er liggen overal mijnen (die je stress-systeem weer voor 

uren in gang kunnen zetten)  - en je weet 

niet waar de mijnen liggen! Ze zijn wel 

overal rondom, elke foute beweging is 

een mogelijk drama. Deze kinderen lopen 

dus niet ontspannen en vrij rond door de 

wereld. Ze blijven liefst staan op een 

veilige plek. Ze komen enkel in beweging 

als het strikt noodzakelijk is. Als je 

beweegt, is de enige veiligheid die je 

hebt, je eerdere voetsporen, dus je 

wandelt liefst enkel op de wegen die je 

eerder al uitprobeerde.  

 
Vele angstige kinderen bewegen zich heel 
voorzichtig door de wereld, ze willen het risico 
niet lopen op een negatieve outcome, ook als is 



 

de kans op een positieve outcome zoveel groter. Ze voelen sneller onrust, en als regulatie bovendien 
een opgave is in plaats van een automatisme dat vlot gaat, is het veel lastiger om het risico te 
nemen.  
Ouders herkennen dikwijls het patroon dat een angstig kind liever niet probeert, ook al loop je dan 
het risico iets goeds te missen. Dit vinden ze kosten-baten minder erg dan de last te dragen dat iets 
negatiefs uit te draait. Als ze dan uiteindelijk iets nieuws proberen dat goed uitdraait, zullen ze 
datzelfde wel willen herhalen, maar iets anders nieuws blijft even gevaarlijk/moeilijk. (cfr een veilige 
plek bij in het mijnenveld, maar nog steeds een mijnenveld voor de rest) 
 

5) Wat kan omgeving doen in angst-emotieregulatie? 
 

 Verzorgers als voorbeeldfunctie: 

Als kinderen zelfregulatie leren vanuit het voorbeeld van zorgfiguren, is het helpend dat zorgfiguren 
goed zelf kunnen reguleren. Weinig zelfregulatie bij zorgfiguren is mogelijk een kwetsbaarheid voor 
het kind. 
 Interactie verzorger – kind 

Onderzoek toont dat zorgfiguren die goed kunnen reguleren bij hun kinderen, toch ook meer 
betrokken en minder gereguleerd zijn wanneer ze interageren met een angstig kind! Diezelfde 
ouders reguleren dus anders bij niet angstige siblings. Het lijkt dus niet enkel te liggen aan het kind, 
noch enkel aan de ouder, het lijkt iets in de dynamiek tussen beiden!  
Mogelijke dynamiek: 
  Als de verzorger zelf “onder de indruk is” – “overspoeld wordt” – “angstig is”, zal deze meer en 
meer van het kind gaan overnemen. Dit geeft rust aan zichzelf omdat men handelt, dit is bedoelt om 
het kind te helpen reguleren.  

MAAR Kinderen gaan dan “leunen” op de regulatie van de volwassene om snel verlicht te 
worden van de innerlijke arousel. Kinderen nemen minder en minder eigen verantwoordelijkheid in 
het proces om tot rust te komen. Zorgfiguren gaan steeds minder de kans geven aan het kind om zelf 
tot rust te komen. Dit vraagt de nodige tijd, de noodzakelijke tijd om terug naar het evenwicht te 
komen (wat gezien een inefficiënt systeem mogelijk nog langer duurt). Kinderen oefenen en 
ontdekken dan de eigen zelfregulatie-capaciteit. Maar bij eigen overspoeling van de verzorger is deze 
tijd amper te verdragen.  

Als verzorgers het moeilijk vinden om zichzelf te reguleren kan er een vicieuze cirkel ontstaan 
van disregulatie, waarbij zorgfiguur en kind onrust en angst bij elkaar triggeren. Bovendien heeft het 
kind dan minder oefenmogelijkheid om handige emotieregulatie-strategieën te leren.  
 



 

 
 
Als verzorger van een angstig kind is dat dus dubbel moeilijk!  Verdragen van de tijdelijke 
disregulatie bij het kind (zodat die tijd krijgt zelf te oefenen) én de nood om zichzelf te reguleren in 
deze heftige situatie!   
Een goede zelfregulatie als ouder/verzorger is dubbel helpend: je bent van belang als rolmodel 
voor het kind én het kind krijgt de nodige tijd en ruimte om te experimenteren met wat hij of zij zelf 
kan om tot rust te komen.  
 
Bijvoorbeeld op moment de verzorger weigert onmiddellijk te hulp te schieten als het kind overstuur 
is:  
kind :  “geef je niet om mij en om hoe ik me voel!?” 
zorgfiguur: “Natuurlijk wel! Ik voel me absoluut vreselijk . Maar ik zeg tegen mezelf dat je snel weer 
tot rust zal gekomen zijn, en dat je dit zelf kan. Door dit te bedenken kan ik zelf rustiger blijven”.  
Of 
zorgfiguur: “jawel, als ik me zo overstuur voel dan helpt het me om wat tijd te nemen, rustiger te 
ademen en enkele minuten te wachten vooraleer ik iets anders ga doen.” 
 De verleiding is heel groot om te gaan sussen en om (deels) mee te gaan in wat het kind 
vraagt/eist om geen onrust meer te voelen op moment een kind erg overstuur is. Onderzoek duidt 
echter toch ook aan dat aanpassen en meegaan om het kind te kalmeren eigenlijk een soort van 
angst versterkend is. Dat helpt de vermijding, de angst wordt mee gevoed.  Eigenlijk wordt 
vermijding door de verzorger als model gepresenteerd. De ouder vermijdt zijn eigen angst door zo 
snel mogelijk het kind te kalmeren – in plaats van deze onrust met het kind te verdragen, zodat deze 
zal zakken en verzorger en kind  wennen aan de situatie. 
 
Begrijp ons niet verkeerd, co-reguleren is zeker een heel belangrijk onderdeel van begeleiding van 
kinderen naar volwassenheid. Zoals we hogerop al schreven gebruiken we dit soms zelfs nog als 
volwassene. Wat in dit laatste stukje voornamelijk bedoeld wordt is de dynamiek die soms kan 
ontstaan wanneer we erg onder de indruk geraken van de emotie bij het kind. Hierdoor staan we op 
dat moment niet meer helemaal in onze sterke stabiele co-regulatieschoenen, op dat moment is er 
eerder zelfregulatie dan co-regulatie. Dit kan soms een onderhoudende dynamiek in gang zetten.  



 

 
 
Bron: Lebowitz, E. R., & Omer, H. (2013). Treating childhood and adolescent anxiety: A guide for caregivers.23-

33. John Wiley & Sons. 
 
 
Geef je graag feedback?  
Heb  je genoeg van deze mail?  
Heb je een leuk thema dat we voor jou kunnen uitzoeken? 
 Laat het ons zeker weten! 

 
Hou  je goed! 
Yuneco Caro Outreach 
 
 


