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 Een aantal tips voor ouders 
 bij angstig gedrag van hun kind 

1 Geef erkenning aan je kind voor het feit dat hij/zij angstig is.

2  Accepteer (tijdelijk) dat er dingen zijn die (te) moeilijk zijn 
voor je kind. Help hem of haar hierbij zoveel mogelijk. 

3  Bespreek met je kind wat hij/zij nodig heeft en waar je 
bij kan helpen. Probeer samen te bedenken wat het kind 
in een bepaalde situatie het beste zou kunnen doen, en 
maak een plan. Je kind krijgt meer gevoel van controle 
als het zelf de oplossingen heeft bedacht, en daar wordt 
de angst minder van. 

4 Wees eerlijk: beloof niet wat niet waargemaakt kan 
worden, bijvoorbeeld ‘je zal nooit meer een glutenfout 
meemaken’. 

5  Spreek je vertrouwen uit en laat merken trots te zijn op 
je kind. Wanneer een kind zegt dat het iets zelf wel kan, 
reageer hier dan positief op en geef vertrouwen. 

6 Stimuleer je kind om de dingen die het uit de weg wil 
gaan, toch te doen. 

7 Bedenk tussenstappen bij dingen die je kind niet (meer) 
durft of moeilijk vindt om te doen. Het is belangrijk om 
pas naar de volgende stap te gaan als de stap ervoor dui-
delijk minder angst oplevert en niet meer problematisch 
is. 

8 Houd vol wat goed gaat. 
 Bij veel kinderen heeft angst de neiging om zich uit te 

breiden naar meer situaties. Het is belangrijk dit snel te 
herkennen. Bespreek dit met je kind en laat hem/haar 
oefenen met die situatie, zodat angst zich hier niet naar 
kan uitbreiden. 

9 Geef het goede voorbeeld. Kinderen imiteren vaak gedrag 
van de ouders en zien dus ook hoe hun ouders omgaan 
met angst. Ga als ouder kalm en oplossingsgericht om 
met beangstigende situaties. 

10 Overleg en trek één lijn als ouders wat betreft de angst. 
Overleg samen over de grenzen die je aan jullie kind wilt 
stellen en neem daar samen een beslissing over.

11 Let op signalen die kunnen duiden op psychische proble-
men: niet lekker in je vel zitten, verandering van gedrag 
zoals angst, boosheid, verdriet, terugtrekken uit contac-
ten, slaapproblemen. 

Als je kind 
bang wordt 
na de 
diagnose…
PSYCHISCHE KLACHTEN BIJ COELIAKIE

Na de diagnose coeliakie komt het geregeld voor dat kinderen last krijgen van 
(psychische) klachten zoals angsten, gevoelens van onzekerheid, gevoel van 
anders zijn, sociale uitsluiting etc. Tanja Holtackers-Dumay ziet dat zelf als ouder 
van Floor (10 jaar) met coeliakie en in haar werk als kinder- en jeugdpsycholoog. 
Ze beschrijft een casus van een meisje van 9 jaar met angstklachten. Ze geeft 
ook tips voor ouders die een kind met angstklachten hebben. 

HAMBURGER

‘Sophie* is een meisje dat bij mij kwam met angst-
klachten. Ze had al drie jaar de diagnose coeliakie 
en ging daar tot nu toe vrij goed mee om. 
Een aantal maanden geleden was Sophie uit eten 
geweest in een restaurant waar ze met het gezin 
al vijf keer eerder had gegeten. Dat ging altijd 
goed. Dit keer werd er per ongeluk een bestelling 
verwisseld. Daardoor kreeg ze waarschijnlijk een 
hamburger met glutenvol broodje in plaats van 
glutenvrij. 
‘s Avonds was Sophie doodziek en bleef maar 
overgeven. Hierna durfde ze niet meer uit eten te 
gaan. Al snel werd ze ook angstiger voor andere 
situaties. Sophie vertrouwde haar ouders en haar 
oma niet meer als het om het bereiden van het 

eten ging, en bij vriendinnetjes thuis durfde ze 
niets meer te eten. Ook ging ze overmatig haar 
handen wassen en wilde ze steeds alle etiketten 
controleren, zelfs van producten die ze al jaren-
lang at. Ook was bij haar sprake van onverklaar-
bare buikpijn. 
Na een aantal maanden werd Sophie bij mij aan-
gemeld. De angst om weer zo ziek te worden 
belemmerde haar hele doen en laten. Ze was  
al haar vertrouwen kwijt, in zichzelf en in ande-
ren. 

DE BEHANDELING

Sophie kreeg een behandeling met o.a. cognitieve 
gedragstherapie (CGT) en EMDR*. EMDR was 
erop gericht de nare herinneringen en spanning 
met betrekking tot de glutenfout te verminderen. 
Met behulp van CGT is samen met Sophie geke-
ken naar de invloed van gedachten, gevoelens, 
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‘ZE WAS AL HAAR  
VERTROUWEN KWIJT,  
IN ZICHZELF ÉN IN  
ANDEREN’ 
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WAT NEEM IK MEE?
VOOR VELEN STAAT DE VAKANTIE OP LOSSE SCHROEVEN DOOR 

DE CORONA-MAATREGELEN. MAAR SOMMIGE VAKANTIEPARKEN, 

KAMPEERTERREINEN EN HUISJESVERHUURDERS LATEN 

RESERVERINGEN ONDER VOORWAARDEN DOORGAAN. MOCHT JE 

IN DAT GEVAL MET JE GLUTENVRIJE KIND TOCH ERGENS NAARTOE 

GAAN IN DE ZOMER  - MISSCHIEN ZELFS WEL NAAR HET BUITENLAND 

- DAN KAN DAT BEST WEL LASTIG ZIJN, ZEKER ALS JE KIND NET 

DE DIAGNOSE HEEFT GEKREGEN. WIJ VROEGEN AAN ERVAREN 

OUDERS WAT ER NOOIT IN HUN KOFFER ONTBREEKT. OP DIE VRAAG 

ONTVINGEN WE BIJNA HONDERD REACTIES VIA SOCIAL MEDIA. EEN 

AANTAL DAARVAN WILLEN WE JULLIE NIET ONTHOUDEN!

Ontbijt
Voor het ontbijt geven ouders de tip om vooral zelf 
glutenvrij brood en crackers mee te nemen, al is 
het maar als back-up. Ook lekker voor ontbijt is glu-
tenvrije pannenkoekenmix. Of fruitkoekreepjes, 
maiswafels, koek, croissantjes, beschuit. Je moet 
er natuurlijk van houden, maar een zak havermout 
voor pap kan een goede start zijn, of cornflakes en 
muesli. 
Wat te denken van zelfgemaakte mueslirepen? 
‘Goed te doen als (back-up) ontbijt’, aldus Claudia 
Meijer.

Warm eten 
Voor het warme eten geeft Manoe de Jonge een 
leuke tip: ‘Neem glutenvrije wraps als pizzabo-
dem mee om zelf te beleggen!’ Wat volgens velen 
standaard mee moet is een voorraadje glutenvrije 
pasta en macaroni. En ‘rijstmie, blikjes tonijn, bouil-
lonblokjes’, somt Evelien van Der Bijl-Doornik op. 
‘Plus een blik soep voor de eerste dag als we niks 
glutenvrij kunnen vinden’, raadt Cathy Antonise 
aan. Glutenvrije kruidenmixen neemt Corine Bos-
veld-Verdouw steevast mee omdat ‘die vaak niet te 
krijgen zijn.’

Kookapparatuur
Neem kookapparatuur mee, laten vele 
ouders weten. Zo neemt Margreet Schip-
per-Mulder een mini-oven mee voor o.a. 
de glutenvrije afbakbroodjes. Caroline van 
Opdorp kan van harte een frietpan aanbe-
velen, een gaspitje voor de ‘allerlekkerste 
frietjes op de camping en een trechtertje 
om het frituurvet weer in de fles te doen’. 
‘Wij kamperen ook, dus er gaat ook een air-
fryer mee’, zegt Sharon Telkamp. Zelfs een 
eigen broodbakmachine, pan, spatel en 
snijplank, laat Roxane Weijenberg weten. 
‘En vergeet niet een tosti-ijzer, dat kan ook 
goed van pas komen’, zegt Cathy Antonise. 

gedrag en gevolg. Belemmerende gedachten zijn 
onderzocht en aangepakt. Daarnaast stond oefe-
nen met moeilijke situaties centraal.

In kleine stapjes en met positieve ervaringen 
leerde Sophie weer te doen wat ze eerder niet 
meer durfde. Haar ouders kregen ook begelei-
ding, en zijn thuis met Sophie aan de slag gegaan. 
Zo kreeg Sophie weer de grip over haar leven 
terug. Haar angsten verminderden sterk, tot een 
acceptabel niveau. Toen na een paar maanden 
weer sprake was van een glutenfout, was Sophie 
niet meer zo angstig en kon ze beter relativeren.  

NAAR EEN HULPVERLENER?

Het is zeker niet altijd nodig om na de diagnose, 
een glutenfout of andere klachten psychosociale 
hulp te zoeken. Met coeliakie moet een kind (en 
ouders) scherp op voeding letten, maar wel in die 
mate dat het nog leefbaar is en niet omslaat in bij-
voorbeeld overmatige angst of andere klachten. 

Gebeurt dat wel, en is er sprake van bijvoorbeeld 
angst, somberheid, onzekerheid, gevoel van soci-
ale uitsluiting, of moeite met acceptatie van deze 
auto-immuunziekte, dan is contact aan te raden 
met een (medisch) kinderpsycholoog. 
Zoek als ouder het liefst een hulpverlener die 
ook ervaring heeft met chronische ziekten. Ook 
andere hulpverleners, zoals een orthopedagoog 
of kindercoach, kunnen kinderen en hun ouders 
hierbij helpen’.

Tanja Holtackers-Dumay (45) is getrouwd met Marco en 
heeft twee kinderen, Thies (12) en Floor (10). Ze woont in 
Utrecht. Floor is op vijfjarige leeftijd gediagnosticeerd  
met coeliakie. Tanja werkt als (medisch) kinder-en jeugd-
psycholoog in het St. Antoniusziekenhuis Utrecht/Nieuwe-
gein. Daarnaast werkt ze een dag per week in haar eigen 
psychologiepraktijk. 

• Tanja is betrokken bij de herziening van de richtlijn diag-
nostiek en behandeling van coeliakie en glutengerelateerde 
aandoeningen (vanuit het Kennisinstituut van de Federatie 
van Medisch Specialisten (FMS)) Zij levert voor deze richtlijn 
vanuit haar functie een bijdrage m.b.t. de psycho-sociale 
problemen bij coeliakie.

ALGEMENE TIP

‘Stimuleer lotgenotencontact, bijvoorbeeld via 
NCV-activiteiten. Het kan erg fijn zijn voor kinderen 
om te ervaren dat ze niet de enige zijn. Informeer 
de leerkracht, de klasgenootjes en hun ouders over 
coeliakie. Denk aan een brief en/of een leuke spreek-
beurt. Dit zorgt voor meer duidelijkheid en begrip bij 
anderen. Het Klokhuis heeft bijvoorbeeld een mooie 
informatieve aflevering gemaakt over coeliakie. En bij 
de NCV zijn informatiepakketten verkrijgbaar voor 
spreekbeurten.’ 

*  D E  N A A M  S O P H I E  I S  G E F I N G E E R D  I . V. M .  A N O N I M I T E I T.

*  E M D R  ( E Y E  M O V E M E N T  D E S E N S I T I Z AT I O N  A N D 
R E P R O C E S S I N G )  I S  E E N  T H E R A P I E  V O O R  M E N S E N  D I E  L A S T 
B L I J V E N  H O U D E N  VA N  S C H O K K E N D E  E R VA R I N G E N .

  
IN KLEINE STAPJES EN MET 
POSITIEVE ERVARINGEN 
LEERDE SOPHIE WEER TE 
DOEN WAT ZE EERDER NIET 
MEER DURFDE. 
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OP REIS

Mocht je toch met de auto naar een  
Europese bestemming afreizen deze zomer, 
download dan gratis de handige dieetpasjes  
in de webwinkel op www.glutenvrij.nl.

WIL JE DE TIPS NALEZEN? KIJK OP ONZE FACEBOOK-PAGINA OP 8 MAART JL.

Handige 
info 


