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Het loslaten van kinderen kan een moeilijk proces 

zijn, helemaal wanneer er zorgen zijn over een 

kind. Ouders zijn bang dat het kind in problemen 

komt en de zelfstandigheid niet aan kan. Dergelijke 

moeilijkheden spelen ook vaak een rol als het gaat 

om kinderen met bijvoorbeeld ADHD of een diagnose 

uit het autisme-spectrum. Dineke Groeneveld werkt 

als therapeut bij Eleos en werkt veel met jongeren 

met ADHD, PDD-NOS en autisme. Regelmatig kloppen 

ouders en jongeren bij haar aan als er problemen 

zijn rondom het zelfstandig worden, of juist niet-

zelfstandig worden, van jongeren.

men en contacten is aangegaan, je ziet dat je kind het 
kan. Hij of zij zal vast een keer zijn neus stoten en na-
tuurlijk is het spannend, maar het geeft rust als je ziet 
dat hij het kan, de wortels zijn sterk genoeg.
Bij jongeren met bijvoorbeeld ADHD of PDD-NOS 
weet je dat ze niet altijd goed zelfstandig kunnen zijn 
en dat is het moeilijkst! Je kan dingen afspreken, maar 
doen ze dat ook? Niet uit wantrouwen, maar kunnen 
ze het wel? Je weet ook dat een baantje kan misluk-
ken omdat ze te precies of te langzaam werken. Wie 
vangt ze dan op? Dat zijn terechte zorgen van ouders. 
En je weet pas of het goed gaat als je kind dat soort 
dingen meemaakt.”

Ouders vinden loslaten vaak moeilijk, is die angst ge-
rechtvaardigd?
“Ik denk niet dat het altijd gerechtvaardigd is. Stel 
dat ouders heel erg gestructureerd zijn en een kind 
heeft ADHD, dan kunnen ze heel snel het gevoel heb-
ben dat het niet goed gaat en dat het een puinhoop 
wordt. Terwijl een kind het misschien wel heel goed 
kan redden, maar dan op zijn of haar eigen manier. 
Je hebt als ouders een bril op over het leven, maar als 
kind heb je ook een bril op. En volgens mij is dat ook 
wel het geval bij kinderen zonder diagnostiek. Dan 
kan je ook als ouders denken: deze kant had ik niet 
graag gezien bij mijn kind. 

Hij is Degene die je kind

KAN ZIEN

Wat is uw gedachte bij ‘loslaten’?
“In de loop der jaren ben ik de term ‘loslaten’ steeds 
meer los gaan laten, het kan namelijk niet. Je kunt als 
ouders je kind niet loslaten en andersom ook niet. Als 
je zorgen hebt om je ouders of kind, en trouwens ook 
als je geen zorgen hebt, dan laat je iemand niet los. Je 
blijft bellen of kaartjes sturen als iemand bijvoorbeeld 
uit huis is.”

Hoe zou u het dan noemen?
“Op eigen benen staan of zelfstandig worden… Ik 
heb er eigenlijk geen goed synoniem voor. Ik durf 
loslaten niet goed meer te gebruiken als ik in gesprek 

ben met ouders. Wie ben ik om dat zomaar te zeg-
gen? Ouders weten heel goed waar hun zorgen liggen 
dus dan kijken we in hoeverre een kind een eigen 
verantwoordelijkheid kan krijgen. Dat is ook waar je 
naartoe wilt: een kind moet zijn of haar verantwoor-
delijkheid nemen.”

Hoe verschillend is het loslaten van een kind met een 
beperking, vergeleken met een kind zonder beper-
king?
“Ik denk dat je als ouder van een ‘gezond’ kind steeds 
meer ziet dat hij zijn verantwoordelijkheid pakt. Je 
hebt al gezien dat je kind een baantje heeft aangeno-

als jij dat niet kunt


