
Volg je gevoel  
(dat doet je kind ook!)

'Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?' Dat zijn vragen waar  
kinderen mee komen bij pedagoog Angela de Rie. Ze geeft indi-
viduele begeleiding en workshops aan kinderen tussen de 5 en 15 
jaar. Aan haar de vraag wat we eigenlijk onder intuïtie verstaan. 
Volgens Angela komt het vooral neer op: op je gevoel afgaan. 
Kunnen kinderen dat beter dan volwassenen? Angela tekent 
een eenvoudig poppetje met hoofd, buik en benen. In het hoofd 
zit Denken (ratio), in de buik zit Voelen en onder in de benen 
zit Doen. ‘Bij kinderen zijn die drie meer geïntegreerd dan bij 
volwassenen’, legt Angela uit. ‘Ouders zitten meer in Denken en 
Doen.’ Ze vertelt over een casus die ze tijdens haar studie hoorde. 
Een jongetje van een jaar of vier snoepte uit de zoutpot, niet een 
klein beetje, maar echt een grote hap. Zijn ouders zeiden met hun 
ratio dat het niet goed voor hem was en dat het niet meer mocht. 
Een paar dagen later werd het jongetje ziek. Er bleek een stofje in 
zijn lichaam te ontbreken, hij voelde intuïtief aan dat zout goed 
voor hem was. Dit voorbeeld noemt Angela om aan te tonen dat 
kinderen onbewust kunnen aanvoelen wat goed voor ze is.  

Ouders beredeneren volgens Angela in de opvoeding vaak te veel: 
ze luisteren naar hun ratio in plaats van naar hun gevoel. Jonge 
kinderen daarentegen zijn nog niet zo met ratio bezig: ze voelen. 

Eigen keuzes maken 
Bij kinderen is de intuïtie dus goed ontwikkeld. Waarom is dat  
belangrijk? Angela: ‘Intuïtie helpt je bij het bepalen wat goed of 
slecht is.’ Ze pleit er dan ook voor om kinderen niet zomaar regels 
op te leggen, maar ze te laten meedenken. ‘Zo leren ze zelf wat 
goed of slecht is en beklijft iets veel beter.’  Om bij het voorbeeld 
van snoepen te blijven: zeg niet meteen ‘nee’ als je kinderen om 
iets lekkers vragen, maar kijk samen naar het signaal erachter. An-
gela: ‘Zo ontdekte ik dat mijn dochter trek heeft op het moment 
dat ze zich verveelt. Daarom vraag ik nu eerst: heb je honger in je 
buik - een knorrend gevoel - of in je hoofd - het denken?’ 
Intuïtie helpt kinderen ook bij het maken van belangrijke keuzes, 
zoals op het moment dat ze toe zijn aan een sport of hobby.  
Bepaal jij als ouder wat goed voor ze is? Dan is de kans groot dat >
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Hoe je de beste keuzes maakt? Door je intuïtie te 
volgen. Iets waar kinderen veel beter in zijn dan 
wij. Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen naar 
hun gevoel blíjven luisteren?



Hoe ontwikkel je de intuïtie 
bij kinderen?
• Geef als ouders het goede voorbeeld:  
   bespreek intuïtie openlijk. Laat zien dat het       
   niet ‘vreemd’ is om naar je gevoel te  
   luisteren.
• Verzin met je kind eigen woorden voor intu- 
   ïtie, ontwikkel een eigen taaltje, bijvoorbeeld: 
   goede of slechte ‘vibes’ bij iemand hebben. 
• Wees aanwezig, heb echte aandacht voor  
   je kinderen. Observeer ze elke dag even,                                            
   dus weg met dat mobieltje en de laptop 
   als je met je kinderen bent.
• Neem de gevoelens van je kinderen serieus.  
   Zeker als ze bijvoorbeeld een slecht gevoel  
   hebben bij sommige volwassenen. Dwing ze 
   niet die oom een kus te geven als begroe- 
   ting; een beleefde hand volstaat.
• Is je kind bang voor iets nieuws, zeg dan niet  
   meteen: ‘Je hoeft niet bang te zijn,’ maar  
   toon begrip voor dat gevoel. 
• Ga samen met je kinderen nieuwe avontu- 
   ren aan, maak samen reizen, vergroot hun  
   wereld. 
• Zorg voor stiltetijd. Geef ze de kans lekker  
   niks te doen (chillen), dat is voor kinderen  
   een natuurlijke meditatie. 
Bron: Het intuïtieve gezin van Sonia Choquette 

Als kinderen 
hun eigen 
keuzes mogen 
mAken, leren ze 
vertrouwen op 
hun gevoel

ze na een paar keer al geen zin meer hebben om naar die sport-
club te gaan. Laat ze zelf nadenken, bij zichzelf te rade gaan,  
voelen. Wat spreekt ze aan? Waarmee hebben ze een klik? Alleen 
dan zijn ze echt gemotiveerd om te trainen en er iets voor te doen. 
Het gaat er uiteindelijk om  dat je kind iets kiest wat goed voor 
hem of haar voelt. Onbewust doen wij dat als volwassenen ook re-
gelmatig. Angela legt het uit met een voorbeeld: ‘Je zit in de trein 
en slaat de krant open. Het onderwerp waar je oog als eerste op 
valt, daar heb je blijkbaar de grootste klik mee. Dat is niet berede-
neerd, het gaat onbewust.' 
Door je kind zijn eigen keuzes te laten maken en zijn gevoelens 
daarbij serieus te nemen, leert je kind dat het op zijn gevoel mag 
vertrouwen. Dat geeft houvast, voelt veilig, geeft zelfvertrouwen. 
‘Zo krijg je een veel gelukkiger kind dan een kind dat erg goed 
scoort met denken’, aldus Angela. 

Ouders als rolmodel 
Maar hoe komt het toch dat wij als volwassenen afgeleerd hebben 
om onze intuïtie serieus te nemen? We vragen het haptotherapeu-
te Heleen Elfrink. Zij krijgt in haar praktijk regelmatig mensen 
die moeten leren weer in contact te komen met hun gevoel. Zij 

geeft desgevraagd eerst het verschil aan tussen intuïtie en gevoel: 
‘Intuïtie is een plotselinge ingeving, iets wat je overkomt. In de 
haptonomie - een methode om mensen weer in contact te laten 
komen met hun gevoel - praten we meer over ‘vanuit je gevoel 
leven’: voelt iets wel of niet goed?’ 
De problemen waarmee kinderen naar haar praktijk komen 

variëren.  Ze behandelt nooit het kind alleen, maar altijd ook de 
ouders. Want: ‘Leren luisteren naar je gevoel ligt voor een groot 
deel bij de ouders. Samen met de ouders kijk ik: in hoeverre doe 
je het als ouder zelf en bied je je kind de mogelijkheid het ook te 
doen?’ Veel ouders - zo merkt Heleen - hebben in hun eigen  
opvoeding niet geleerd met hun gevoel om te gaan. ‘Zo kan het 
zijn dat het je in materieel opzicht aan niets heeft ontbroken, 
maar dat je onvoldoende hebt meegekregen hoe je affectie toont.’ 
In de relatie met je partner of kinderen kun je daar dan tegenaan 
lopen. Immers, het is lastig gevoel te tonen als je dat nooit hebt 
geleerd. Dat kan generaties lang doorwerken.  Heleen: ‘Als ik de 
ouders behandel, heeft dat meteen uitwerking op het kind. Vaak 
blijken ouders gedrag van hun kinderen te herkennen. Zo hebben 
bezorgde ouders bezorgde kinderen. Onbewust worden angsten 
doorgegeven. Als ouders nagaan hoe ze zelf in in het leven staan 
en zich bewust zijn van hun eigen gedrag, dan zijn ze vaak al een 
stap verder. Een bezorgde ouder kan dan soms zijn kind toch 
laten gaan, ook al vindt hij het eng. Zo laat hij zijn kind nieuwe 
ervaringen opdoen.’

Alle zintuigen open  
Ook Angela de Rie is van mening dat ouders een rolmodel zijn 
bij luisteren naar je intuïtie. ‘Kinderen leren lopen en praten door 
naar hun ouders te kijken. Dus als het gaat om luisteren naar je 
gevoel, dan kijken ze ook naar hun ouders. Als je zelf gehaast 
leeft en nergens de tijd voor neemt, verwacht dan niet dat je kind 
dat wel kan. Als ik met een probleem zit, kan ik erg gaan den-
ken, maar dan loop ik vast. Juist als ik het loslaat en iets totaal 
anders ga doen, bijvoorbeeld een wandeling maak, komt opeens 
de oplossing. Intuïtie komt alleen in rust, als alle zintuigen open-
staan.’  Dit laatste bereik je bij je kinderen door ze te laten tekenen 
of met klei te laten spelen. Ze zijn dan met hun zintuigen bezig, 
ze worden er rustig van,  keren in zichzelf en kunnen dan beter 
voelen. ‘Masseren, mindfulness, yoga... Het helpt allemaal om rust 
te creëren.’

Wenselijk gedrag 
We willen graag dat onze kinderen naar hun gevoel luisteren, 
maar altijd en alleen maar je gevoel volgen, dat kan natuurlijk 
niet. Zo vinden we het bijvoorbeeld ook belangrijk dat onze kin-
deren beleefd gedrag vertonen. Dat kan botsen. Bijvoorbeeld: jij 

vindt het leuk als je kind bezoek begroet met een kus, maar daar 
kan je kind anders over denken... Wat doe je dan? Zeg je: ‘Doe 
niet zo onbeleefd?’ Of neem je het gevoel van je kind serieus en 
stel je voor dat je kind het bezoek een handje geeft?  Haptothera-
peut Heleen Elfrink pleit voor het laatste: ‘Ga naast je kind staan, 
kijk vanuit zijn ogen. Die goede vriend ziet hij misschien maar 
één keer per jaar. Als je letterlijk vanaf ooghoogte van je kind 
kijkt, zie je dat het best intimiderend kan zijn om zo’n grote man 
een zoen te geven.’ Heleen raadt in deze situatie aan te kijken naar 
wat je kind zelf aangeeft: ‘Je kind luistert goed naar zijn gevoel. 
Het is nu de kunst aan te voelen wat bij het kind past. Je kunt de 
volgende gedragsregel met je kind bespreken: een hand geven is 
beleefd, een zoen geven doe je alleen als je het ook zelf wilt.’ 
Pedagoog Angela blijft zelf ook die regels ter discussie stellen. Op 
3 januari gaf ze een keer les aan kinderen uit groep 8. Iedereen  
begroette elkaar met ‘de beste wensen’. Angela legde aan de kin-
deren uit dat ze hier niet aan meedeed. ‘Het is vaak niet gemeend, 
iedereen zegt het omdat het toevallig die dag zo hoort. Ik doe dat 
liever door het jaar heen, als ik het echt meen.’ Zo leerde ze de 
kinderen zelf over regels na te denken en zich af te vragen: waar-
om doen we het eigenlijk, past het bij mij? 
Heleen Elfrink hierover: ‘Als je als ouder verbonden wilt blijven 
met je kind, maak je het verschil door een stuk mee te gaan in zijn 
of haar beleving. Ga naast je kind staan, in plaats van te zeggen: 
‘Zo moet het, dit zijn de regels.’ Door je in de wereld van je kind 
te verplaatsen, houd je contact. Bied duidelijkheid en structuur, 
maar vraag ook hoe je kind wil dat het gaat. Er is een verschil 
tussen regels opstellen en samen afspraken maken. Je kunt bij-
voorbeeld als ouder je kind verbieden veel achter de computer te 
zitten, maar je kunt er ook eens naast gaan zitten en kijken wat 
hij eigenlijk allemaal doet. Misschien is je kind wel heel creatief 
bezig.  Het gaat erom dat je aanvoelt wat goed is voor je kind. Veel 
ouders halen hun kennis uit boeken, maar blijf wel flexibel. Elk 
kind, elke situatie is weer anders.’

Kunnen wij het nog?
Wanneer verleer je het luisteren naar je gevoel, zoals kinderen 
dat doen? Hebben volwassenen het echt definitief afgeleerd? ‘De 
maatschappij stuurt daar wel op aan’, vindt Heleen Elfrink. ‘Je 
hoort je aan bepaalde regels te houden. Maar er zijn gelukkig nog 
genoeg volwassenen die wél hun gevoel volgen. Die bijvoorbeeld 

op een bepaald moment besluiten van baan te veranderen. Omdat 
het werk wat ze deden niet goed meer voelde, niet langer meer bij 
ze paste.’ Ook Angela ziet nog genoeg volwassenen om zich heen 
die op hun gevoel afgaan. ‘Je ziet het bij heel creatieve mensen, die 
zijn nog dat vrije kind.’  
Als we iets hieruit kunnen leren, is het dus dit: verlies het kind  
in jezelf niet! ☐

Meer info  
• www.heleenelfrink.nl, haptotherapie voor  
   volwassenen en kinderen. 
• www.worldatyourfeet.nl, de site van Angela  
   de Rie. 
• Boek: Het intuïtieve gezin van Sonia Choquette,  
   Palaysia Productions, zie: www.volgjeintuitie.nl.
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