Taaldomein jeugdzorg
behoeft nieuwe leest
Klachten van kinderen worden vaak als individuele problemen gezien. Vanuit dit
uitgangspunt melden veel verwijzers en hulpaanbieders een kind aan. Het betekent dat gedragingen en emoties volledig losgesneden worden van hun relationele context. Dit vindt zijn weerklank in woorden zoals stoornis, diagnose en
kindgebonden problematiek. Woorden die komen uit een medisch georiënteerd
taaldomein. Iets wat niet geheel onschuldig is, want hoe jong kinderen ook zijn,
de vraag: ‘wat is er aan de hand?’ ervaren zij als: ‘er is iets mis met mij’.
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Ze zullen er alles aan doen om met
hen in verbinding te blijven. Soms lukt
het ouders onvoldoende om samen
het ouderschap goed vorm te geven.
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verschillende betekenissen.
Als we kijken naar de oorspronkelijke
betekenis van ‘druk’ is dat vol leven,
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ouders en kinderen’
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binding centraal staan. l

te zeggen. De lange werkdagen van
vader blijft een lastige. Vader heeft op
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zijn werk aangegeven op de zaterda-

‘Woorden vergeten niet waar ze
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gen niet meer beschikbaar te zijn.

geweest zijn’: in woorden liggen sym-
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Hierdoor zijn de weekenden weer van

bolische betekenissen verscholen.
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het gezin. Vader heeft tevens de knoop
doorgehakt om een andere baan te
zoeken, waarbij hij meer thuis kan zijn.
Dit voornemen levert moeder rust op.
Ouders zien bij de kinderen ook een
aantal veranderingen. Tom is de laatste tijd veel gezeglijker. Hij luistert beter
en is amper meer brutaal geweest. Hij
ruimt nog steeds niet graag op, maar
moeder vertelt dat ze daar zelf nu veel
rustiger onder kan blijven. Er zijn nauwelijks meer escalaties tussen haar en
Tom. Tom vertelt enthousiast over het
afgelopen weekend waarin ze met z’n
allen naar het bos zijn gegaan. Hij
heeft samen met zijn zusje een hut van
takken gemaakt. Esmee komt er bij
staan en knikt enthousiast. Ze laat met
haar armen zien hoeveel takken ze
heeft gesjouwd. Het valt op dat ze veel
meer contact maakt met Tom en haar
ouders. ‘Druk’ heeft in het gezin nu
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