Hoe help ek my
angstige kind?

SO HELP JY JOU ANGSTIGE KIND
Skrywers: Annelie van Jaarsveldt, Tertia de Klerk (M. Soc.Sc – kliniese sielkunde) en Christien
Neser (spraakterapeut)

“Daar word van jongs af van kinders verwag om beter te presteer en aan meer aktiwiteite deel te
neem. Dit eis sy tol. Kinders van alle ouderdomme kan angstig wees, maar die maniere waarop
hulle dit in die verskillende ouderdomsfases hanteer, kan verskil.” - Wietske Boon, spelterapeut van
Centurion
In ons gejaagde lewe, is angstigheid by kinders nie ongewoon nie en kan hulle op verskillende
ouderdomme oor verskillende ding angstig voel. Baie van hierdie bekommernisse is daarom te wagte en
deel van die grootwordproses. Net so is dit ook normaal vir voorskoolse kinders om spesifieke vrese of
fobies te ontwikkel. Soos byvoorbeeld ‘n vrees vir water, diere, insekte, die donker, ens. Dié vrese gaan
gewoonlik vanself weg.
Maar, wat maak ’n mens as jou kind se angstigheid sy lewe en geestesgesondheid negatief beïnvloed?
Wat is van die vernaamste oorsake wat oormatige angs by kinders aanwakker? Waarna moet jy oplet?
Hoe moet jy dit hanteer? Afrikaans.com het meer gaan uitvind en onder andere met Tertia de Klerk, ’n
kliniese sielkundige van Johannesburg en die spraakterapeut en skrywer, Christien Neser, oor die
kwessie gesels. Ons deel hul antwoorde hier.
Wat is van die vernaamste oorsake wat oormatige angs by kinders aanwakker?
Volgens Tertia dra die tye waarin ons leef daartoe by dat kinders se basislyn-angs reeds hoog is. Die
strewe na prestasie, ons misdaadsituasie en blootstelling op sosiale media maak deel hiervan uit en dit
is ‘n feit dat ons kinders beslis aan meer druk as vroeër blootgestel word. Binne hierdie raamwerk is van
die vernaamste oorsake van angs die volgende:
•

Verhoudings: Die gebrek aan maats, blootstelling aan boeliegedrag, spanning in huislike
omstandighede en gebrekkige vaardighede om verhoudings op sosiale media te hanteer is maar
‘n paar van die oorsake.

•

Verandering en onsekerheid oor verandering: Vir die ouer kind kan dit die begin van
hoërskool wees, vir die jonger kind kan dit die wissel van klasse wees of die skuif na ‘n ander
kamer. Dit is veral tydens die covid-19-pandemie baie relevant, waar ons kinders aan geweldig
baie verandering en onsekerheid blootgestel is.

•

Te druk program en te min tyd vir vrye tyd, bekommernis oor prestasie en die gevoel van
onbekwaamheid.

•

Oorbetrokkenheid en oorbeskerming deur ouers of gebrekkige ouerteenwoordigheid en
afwesigheid van ouers is dikwels ’n oorsaak van angs.

•

Enige vorm van trauma: Onthou vir die jonger kind kan selfs die dood van ’n troeteldier trauma
veroorsaak. Weereens veroorsaak iets soos die pandemie ook trauma of verlies, hetsy deur
dood, of afsondering en die gebrek aan sosiale interaksie.

•

Bestaande diagnoses: Aandaggebrek- en hiperaktiwiteitsindroom (AGHS), leerprobleme,
sensoriese integrasieprobleme, diabetes, ens.
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Wat is ’n algemene angsversteuring? Is dit dieselfde as skeidingsangs of strek dit wyer?
Skeidingsangs verwys na die oormatige vrees om van ’n spesifieke individu geskei te word, of om die
veilige omgewing te verlaat. Byvoorbeeld ’n kind wil nie van mamma afskeid neem by die kleuterskool
nie, of wil nie saam met pa alleen ry as mamma nie saamgaan nie.
Algemene angsversteuring is die oormatige angs of kommer oor ’n verskeidenheid van gebeurtenisse
wat kan wissel van kommer oor skoolprestasie, kommer oor maats of oor my ouers se veiligheid, kapings
of natuurrampe en siektes. Dit strek dus heelwat wyer and skeidingsangs.
Hoe weet ’n mens dat die angstigheid problematies is en ’n mens ’n kundige moet raadpleeg?
Wanneer angs die kind se daaglikse sosiale en emosionele funksionering begin affekteer tot so ’n mate
dat dit hom of haar lamlê om selfs normale, lekker dinge te doen, soos om na ’n partytjie toe te gaan.
Wanneer dit ook die gesin se funksionering as geheel beïnvloed en ander kinders meer en meer
toegewings moet maak om die angstige kind te akkommodeer. Wanneer alle situasies soos ’n geveg
begin voel, tot konflik lei en ’n gevoel van magteloosheid begin posvat.
Wietske Boon, ’n spelterapeut van Centurion, sê ook in ’n artikel van Vrouekeur, Mei 2012, dat ouers
begrip moet toon vir hul kinders se angstigheid en geduldig moet probeer wees. “Die angstige kind het
baie ondersteuning van die ouers nodig om sosiale geleentheide of situasies positief te hanteer.”
Wat is die belangrike tekens om na op te let?
•

Kinders wat gedurig kla oor moegheid en lusteloos voorkom.

•

Slaapsteurnisse: As kinders sukkel om aan die slaap te raak, gereeld wakker word deur die nag
en moeg opstaan vir ’n aaneenlopende periode of nagmerries kry.

•

Regressie in hul gedrag – die ouer kind tree skielik soos ’n jonger kind op.

•

Soek aandag.

•

Is opstandig en gooi meer vloermoere as gewoonlik, met gedurige konflik tussen die ouer en
kind.

•

Wil nie alleen speel nie en raak oormatig klouerig of klaerig.

•

Geïrriteerdheid en huilerigheid en emosionele uitbarstings.

•

Probleme met konsentrasie en vergeetagtigheid.

•

Allerande fisiese klagtes soos hoofpyn, spierpyn en veral maagpyn.

•

Skielike onsekerheid oor take wat lankal bemeester is en oordrewe vrees vir verleentheid.

•

Vermyding van sosiale situasies en onttrekking van aktiwiteite wat voorheen geniet is.

•

Maak jou moeg met al die “Wat as…”-vrae. Wat as ek die toets dop? Wat as ma my vergeet by
die skool, wat as daar oorstroming kom…

•

Te veel eet of geen eetlus, oormatige naels kou of hare uittrek.
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Hoe benader ’n mens die situasie as jy bepaal het dat dit wel angs is en terapie vereis? En watter
soort terapie word aanbeveel.
Met jonger kinders
Vra wat gebeur as hulle bang word en byvoorbeeld nie skool toe wil gaan nie. Hulle begryp dikwels nie
die woord angs nie. Vra wat sê die stemmetjie in hulle kop? Dalk dat juffrou gaan raas? Of dat die kinders
gaan lag as ek swak lees? Of dat mamma gekaap gaan word? Vertel vir hulle van vorige situasies wat jy
al gesien het hoe braaf hulle was, dat jy ook al bang was en wat jy doen as jy bang is. Probeer praktiese
strategieë gee.
Met jou ouer kind
Probeer vermy om konstant te vra “Wat is fout?” Wanneer jy en jou kind ’n rustige oomblik het, soos met
slaaptyd, spandeer ‘n ekstra paar minute en probeer die volgende aanslag:
Sê wat jy waarneem in hulle optrede, byvoorbeeld dat jy sekere patrone oplet, soos dat hy nie meer wil
sport doen of by maats gaan kuier nie. Spreek jou kommer uit. Vra of hy dit ook agterkom en laat genoeg
tyd vir jou kind om te praat. Vra waaroor hulle bekommerd is. Gee strategieë oor die spesifieke goed wat
hom of haar bekommer. Moenie oordeel, kritiseer, dit afmaak as niks, of oorneem om dit op te los nie.
Gee jou kind tyd. Vra of hulle met iemand wil gaan praat of hulle hulp nodig het en maak voorstelle oor
oplossings.
Waar kom jou hulp vandaan?
As jy uit jou diepte voel, of jou kind reageer met baie negatiewe emosie, is dit tyd om hulp te soek.
Jou huisdokter is ’n goeie plek om te begin. Hulle ken gewoonlik die kind en gesinsomstandighede en
kan seker maak dat daar geen mediese implikasies is as gevolg van die angs nie, soos bv maagseer,
refluks of sooibrand. Angs by kinders word baie veilig en effektief met medikasie behandel, maar dit is nie
noodwendig die eerste stap van behandeling nie en daarby is ouers is dikwels huiwerig hieroor. Die
huisdokter sal ’n aanbeveling kan maak na aanleiding van hoe ver gevorder die angstoestand is. Hy sal
ook ’n verwysing maak na ’n sielkundige. Terapie en medikasie loop hand aan hand.
Belangrik: Moet asseblief nie jou kind self met medisyne vir angs behandel nie.
’n Ander roete is om na ’n kliniese of opvoedkundige sielkundige of ’n spelterapeut te gaan wat met
kinders werk. Kry ’n verwysing van die skool, huisdokter, kerk of familie en vriende. Die sielkundige sal
na die huisdokter verwys indien hulle voel dat medikasie aangedui is.
SADAG - South African Association for Anxiety and Depression - is ’n uitstekende bron van kennis,
advies en ondersteuning. Besoek gerus hulle webtuiste.
Is daar daar nuttige wenke vir ons ouers oor hoe om hierdie angstigheid te besweer?
Tertia sê dat dit belangrik is om ’n gunstige omgewing vir jou kind te skep; waarin hulle kan floreer.
Daarom is dit belangrik dat jou kind op jou moet kan reken. Let op die volgende:
•

Genoeg slaap is ’n moet. Gebrek aan genoeg slaap kan beslis die ontwikkeling van angs
aanhelp. Kry riglyne oor hoeveel slaap jou ouderdom kind nodig het en maak seker julle roetine
val hierby in. Slaaptyd moet ouderdomstoepaslik wees. Om van ’n tiener te verwag om 7 uur te
gaan slaap, kan net soveel angs skep as om ’n 9-jarige toe te laat om tot 10 uur wakker te bly.
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•

Goeie roetine wat ouderdomstoepaslik is, is belangrik. Roetine bring ’n voorspelbaarheid wat
kinders baie veilig laat voel. Dit hoef nie rigied op die minuut na te wees nie, maar die volgorde
van gebeure moet ’n patroon begin vorm. Byvoorbeeld kom van die skool af, haal jou kosblik uit,
bêre jou tas, trek uit en dan etenstyd, 15 min chill-tyd en dan huiswerk.

•

Skep gesinsrituele. Dit is rituele met ’n groot pretelement. Vrydagaande kan pizza/bordspeletjieaande word, Saterdagoggendontbyt iewers en ’n draai by Sportsmans Warehouse. Rituele gee
kinders iets om na uit te sien en versterk die gesin se band en kommunikasie. Dit gee kinders
ook die wete dat daar tyd gaan wees om met hul ouers te praat.

•

’n Ritueel met ’n individuele kind, soos dat jy en jou tiener na ’n paar video’s kyk op Vrydae as
sy van die skool af kom, of julle naels laat doen, storie lees vir kleiner kinders met slaaptyd, gee
hulle tyd met jou as ouer. Dit laat hulle gevoel van selfwaarde styg en gee hulle kans om dinge
waaroor hulle wil praat, na die oppervlakte te bring. Onthou, as ouer is jy steeds die hoofbron van
herlaai. Al lyk jou tiener soos ’n donderwolk, jou tyd en aandag is steeds waardevol. Ons is
dikwels so besig dat kinders nie presies weet wanneer hulle kan praat nie. Rituele skep daardie
tyd.

•

Moenie die konstante “wat is fout” holrug ry nie. Wees beskrywend in jou kommunikasie: “Ek
kan sien jy het baie werk, ek sien al die kommunikasie van die skool, hou jy kop bo water? Kan
ek help met iets?” is beter opsies. Wanneer ons as ouers skrik of bekommerd is, raak ons
kommunikasie baie voorskriftelik, en hiervoor is veral jou tiener allergies.

•

Genoeg vrye tyd kan nie genoeg onderstreep word nie. Ek weet ons lewens is baie besig, maar
neem soms ’n tree terug en kyk hoeveel van die “besig” ons self skep en is dalk nie nodig nie.
Gee tyd in julle roetine waar die kind tyd het om self sy eie aktiwiteit te kies al is dit niks doen of
televisie kyk. Ons hoef nie altyd met alles saam te stem nie. Gee jou kind vryheid van keuse.

•

Jou kind is die ekspert op homself al is hulle ook soms nog klein. Hulle het natuurlike
stresontladingsmeganismes wat nie noodwendig binne ons raamwerk pas nie. Neem waar
waarvan hulle hou en nie hou nie. As jou kind lawaaierig is en soos ’n sirene deur die huis wil
loei, is dit dalk ’n streshantering. Gee hom geleentheid om dit te doen binne die struktuur van die
gesin.

•

Skep grense. Dit klink dalk nou teenstrydig met die vorige twee punte, maar kinders moet
grense hê. Hulle moet duidelik weet wat van hulle verwag word en wat die gevolge gaan wees
indien dit nie gebeur nie. Dit gee hulle gemoedsrus as hulle weet wat verwag word. Die boodskap
wat kinders kry is: Ek is so belangrik dat my ouers nie sal toelaat dat ek myself sal skade doen
nie. Hulle voel ge-ag en ’n belangrike lid van die gesin en dit maak hulle weerbaar om angs te
kan hanteer.

•

Tree toe tot jou kind se leefwêreld. So bly jy in voeling met hulle angsvlakke en kan vroegtydig
ingryp: Gaan sit by hulle in hulle kamer en gesels, waar hulle speel, vra watter speletjie hulle op
die i-Pad of rekenaar speel. Speel saam, weet wat op hulle fone aangaan en bo alles wys aan jou
kinders dat jy hulle geniet, trots is op hulle, hulle respekteer en aanvaar nes hulle is.

Die ander kant van die munt: Die impak van ouers se angstigheid op kinders
Ouers is nie superhelde nie – al dink ons kinders soms so – en dit is oukei. Kliniese ervaring het geleer
dat angstige kinders heel dikwels ook angstige ouers het. Die afgelope jaar het dit al meer na vore
gekom. Ouers kan baat daarby om hul eie angsvlakke in toom te hou. Hier is raad:
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1. Sorg vir jou eie geestesgesondheid.
• Kort die tyd in wat jy op sosiale media deurbring; moenie heeldag TV-nuus kyk nie en
raadpleeg slegs geloofwaardige bronne.
• Fokus op dinge wat jy kan beheer, soos jou eie roetine – en hou daarby.
• Slaap genoeg. Eet gesond. Oefen. Spandeer tyd in die natuur.
• Terwyl jy sit en werk, hou by die 55 + 5 roetine: staan vir 5 minute op en loop rond vir
elke 55 min wat jy sit.
• Hou jou werkspasie apart van jul leefspasie.
• Bly in kontak met vriende en familie.
• Bly weg van selfmedikasie, veral alkohol.
• Meditasie en diep asemhaling is aan te beveel. Daar is hope oulike toepassings op jou
slimfoon.
2. Kommunikeer met jou kind
• Praat op ’n ouderdomstoepaslike manier met jou kind oor die virus en alles wat daarmee
saamgaan.
• Wees ondersteunend en geduldig en beantwoord hul vrae.
• Huisreëls en roetine tydens tuisskool is uiters belangrik.
• Dissipline gaan verg dat ma en pa verduidelik hoekom kinders se ontoepaslike gedrag
nie aanvaarbaar is nie, byvoorbeeld, as hulle raas terwyl mamma ’n Zoom-vergadering
hanteer. Prys hulle as hulle dit regkry om stil te speel terwyl ma werk.
• Langtermynbeloning: As mamma min met hulle raas, gaan almal Vrydag iets lekker eet of
drink.
• Normaliseer hulle vrese. Verduidelik dat julle net slimmer as die virus is en daarom tuis
werk en maskers dra.
3. Spandeer tyd
• Kwaliteittyd, sonder ’n foon wat julle heeltyd onderbreek: Uitstappies, speletjies,
wandelings, fietsry.
• Lees meer. Ons kan nie skermtyd inperk met aanlyn skool nie. Maar pleks van nóg
skermtyd met flieks, sorg dat julle saam boekies lees wat op hulle vlak is.
• Probeer om dit wat hulle aanlyn geleer het, met hulle te bespreek. Hulle kan nie net
aanlyn leer nie: die praktiese toepassing en die menslike aspek is belangrik.
• Waar moontlik, kuier in persoon met naaste familie en vriende. Alle emosionele steun en
normaliteit is op sosiale vlak belangrik.
• As jou kind geheimsinnig raak wanneer hulle aanlyn besig is, hou ’n oog. Oppas vir
onvaspaste inligting of kontak in hierdie tyd.
• Al is dit swaar, behoort die TV saans af te wees, nadat hulle vir ure aanlyn was. Die gesin
se interaksie was nog nooit so belangrik as nou nie.
4. Leer vir hulle aanlyn etiket.
• Wys hulle hoe jy netjies aantrek voordat jy vir ’n aanlyn vergadering inklok.
• Wys vir hulle hoe jy beskaafd en professioneel met ander aanlyn praat.
• Dring aan dat hulle die virtuele klaskamer met net soveel respek sal hanteer.
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SPESIFIEKE RAAD T.O.V. DIE COVID-19-PANDEMIE
Die pandemie het behoorlik ’n stok in die wiel van ons kinders se lewens kom steek. Daarmee saam is
daar verskeie kwessies wat hulle onsteld en angstig laat voel. Baie kinders ervaar dit as uiters traumaties.
Christien Neser het die volgende wenke van ouers en kundiges met wie sy gepraat het, met ons gedeel:
1. Kry hulp en raad van kundiges. ’n Spelterapeut, ’n sielkundige, ’n pediater of ’n psigiater. Die
meeste kundiges doen aanlyn beradings, indien ’n persoonlike kontak nie moontlik is nie.
2. Luister na jou kind. Hoe kleiner die kind, hoe moeiliker is dit vir hulle om hul emosies en
bekommernisse te verwoord. Probeer hulle gevoelens verwoord: Dit maak mens baie bang as
daar ’n nuwe siekte kom. En veral as mens nie weet hoe lank die siekte gaan bly nie. Maar ons
doen al die regte dinge, so jy hoef nie bang te wees om siek te word nie.
3. Maak seker die kind het die regte feite byderhand. As jou kind met verkeerde inligting by die
huis kom, help hulle sagkens reg. As die kind ouer is, kry selfs ’n dokter of kundige
familielid/vriend om met hulle daaroor te praat.
4. Hou by ’n roetine. Dit help om ’n gevoel van normaliteit te vestig.
5. Hou jou feite ouderdomstoepaslik. En oppas om grootmenspraatjies oor covid-19 naby klein
oortjies te maak.
6. Bemoedig jou kinders deur hulle te verseker dat dokters en wetenskaplikes die wêreld oor aan
die vaksiene werk en dat die liggie in die tonnel al helderder brand. Vir ouer kinders kan die
geskiedenis van pokke, die pes en die Groot Griep vertel word. Die geskiedenis bemoedig ons
dat selfs die ergste epidemies onder beheer gebring is deur slim wetenskaplikes.
7. Bemagtig hulle met die nodige protokol. As hulle hande was, maskers dra, afstand handhaaf
en so meer, is hulle besig om soos soldate teen die virus te baklei. Vir heel kleintjies is snaakse
maskers prettig. Selfs ouer kinders gaan eerder met ’n Supermanmasker winkel toe, as met ’n
gewone witte. ’n Hele versameling maskers is ook meer higiënies.
8. Herinner hulle aan die lekkertes van inperking! Dink net hoeveel tyd het ons vir speletjies, vir
legkaart bou, vir saam stories lees, sáám TV kyk. EN DOEN DIT DAN. Vir ouer kinders, vra hulle
wat hulle alles sal mis van die pandemie-tyd. Dit was beslis nie alles net sleg nie!
9. Pret met handewas kan dinge insluit soos ’n liedjie wat mens sing terwyl jy hande was. Wielie
Wielie Walie is net mooi lank genoeg om die hande vir 20 sekondes te was!
10. Hou jou kind se persoonlikheid in gedagte. Die introvert gaan die inperking geniet, waar die
sosiale ekstrovert baie swaarder gaan kry. Reël Skype- of Zoomkuiers met maats of familie. Sorg
dat grootouers en ander belangrike persone in hul lewe, baie gereeld met hulle aanlyn of per
video-oproep kuier.
11. Biblioterapie: Kleiner kinders wil weet dat monsters oorwin kan word, selfs ook virusse. Soek
boekies waarin die held telkens die monster of die slegte ou uitoorlê. Ek dink hier aan boeke soos
The Gruffalo, wat vertaal is as Die Goorgomgaai. Maar selfs die ou feeverhale soos Hansie en
Grietjie, Rooikappie en Sneeuwitjie, bevat dieselfde elemente. Soek tussen julle boeke vir
soortgelyke temas. As jou kleuter dieselfde boekie vir weke aaneen wil lees, dan is dit dat hulle
daardeur na sekuriteit soek. Lees en vertel daardie storie totdat hulle gereed is vir ’n nuwe een.
*Afrikaans.com bedank Tertia de Klerk en Christien Neser vir hulle deelname aan die artikel en die
professionele, vriendelike en volledige manier waarop hulle die vrae hanteer het.
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WAAR OM MEER INLIGTING TE KRY:
Vir meer inligting en raad oor ANGS by kinders, lees gerus hoofstuk 15 van Help! My kind is anders.
Christien Neser. LAPA. 2020.

’n Oulike boekie wat gratis as e-boek afgelaai kan word, is Koronavirus – ’n boek vir kinders, vertaal
deur Jaco Jacobs vir LAPA Uitgewers. Klik hier, by
Die Suid-Afrikaanse Depressie- en Angsvereniging (SADAG). Klik hier
Lees ook:
Interessante angs- en covid-19-verwante artikels deur Megan Clerk, opvoedkundige sielkundige. Klik hier
My angstige kind – ’n Artikel uit Keur, 2012 – met insette deur spelterapeut, Wietske Boon. Klik hier
Gozen-angsverligtingsprogram: Klik hier
Moets en moenies as jou kind angstig is. Klik hier
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