
Door	  Nanske	  Kuiken	  	  
	  
Kinderen	  en	  enge	  dromen	  
	  
Hoe	  ga	  je	  om	  met	  kinderen	  en	  enge	  dromen?	  
	  
Als	  basis;	  Luisteren	  en	  niet	  interpreteren!	  
De	  droom	  neem	  je	  serieus	  genomen	  door	  er	  onbevangen	  en	  aandachtig	  naar	  te	  luisteren.	  
Let	  erop	  bij	  het	  luisteren	  niet	  verbaal	  of	  non-‐verbaal	  signalen	  af	  te	  geven	  die	  je	  
bezorgdheid	  om	  je	  kind	  weerspiegelen.	  Ook	  al	  kunnen	  de	  beelden	  schokkend	  zijn	  en	  is	  je	  
kind	  overstuur,	  blijf	  bij	  de	  droombeelden.	  Die	  kunnen	  iets	  heel	  anders	  vertellen	  dan	  je	  
denkt.	  
	  
Interpreteer	  niet!!!	  Het	  kind	  is	  de	  expert.	  Help	  het	  zijn	  eigen	  dromen	  interpreteren.	  Hij/	  
zij	  geeft	  betekenis	  aan	  zijn	  dromen.	  Je	  helpt	  je	  kind	  hierdoor	  zijn	  eigen	  kracht	  te	  
ontwikkelen	  en	  zelf	  om	  te	  gaan	  met	  goede	  dromen	  en	  nachtmerries.	  Zo	  kan	  het	  ook	  
leren	  antwoord	  geven	  op	  de	  eigen	  opgaven	  in	  het	  leven.	  Met	  ons	  grote-‐mensenverstand	  
zijn	  we	  vaak	  geneigd	  de	  dromen	  vanuit	  volwassenperspectief	  te	  bekijken.	  Vaak	  liggen	  er	  
vanuit	  het	  kinderperspectief	  hele	  eenvoudige	  oplossingen	  klaar	  die	  wij	  als	  ouders	  over	  
het	  hoofd	  zien.	  
	  
Nodig	  goede	  dromen	  uit	  voor	  het	  naar	  bed	  gaan	  

• Wat	  wil	  je	  kind	  het	  liefste	  doen	  in	  de	  nacht	  of	  	  waar	  wil	  het	  graag	  heen	  gaan	  in	  de	  
dromen?	  

• Neem	  afscheid	  met;	  ‘Heb	  fijne	  dromen	  vannacht.’	  
• Gebruik	  een	  fijne	  knuffel	  als	  droomwacht	  en	  stel	  die	  samen	  op.	  

	  
Helpen	  als	  je	  kind	  angstig	  wakker	  wordt	  
In	  de	  nacht	  zelf;	  	  
Ga	  niet	  midden	  in	  de	  nacht	  met	  je	  kind	  in	  op	  de	  droom.	  Grote	  kans	  dan	  de	  angst	  die	  er	  is	  
alleen	  maar	  versterkt	  wordt.	  Wel	  kun	  je	  troosten	  en	  de	  droom	  bijvoorbeeld	  ‘opbergen’	  
in	  een	  doosje.	  Later	  overdag	  kun	  je	  dan	  samen	  de	  droom	  uit	  het	  doosje	  ‘halen’	  en	  er	  naar	  
gaan	  kijken	  samen.	  Je	  kunt	  je	  kind	  opnieuw	  laten	  inslapen	  door	  weer	  fijne	  dromen	  uit	  te	  
nodigen	  of	  om	  weer	  een	  droomwachter	  te	  gebruiken.	  	  
	  
Overdag;	  
1. Vertellen	  
Laat	  je	  kind	  vertellen	  over	  wat	  er	  gebeurd	  is.	  Daardoor	  kan	  dat	  wat	  in	  het	  hoofd	  van	  het	  
kind	  zit	  eruit	  en	  krijgt	  het	  kind	  letterlijk	  ruimte.	  Alleen	  het	  delen	  van	  de	  droom	  is	  al	  
helend.	  	  	  
	  
2. Vragen	  stellen	  
Stel	  vragen	  om	  de	  droom	  meer	  tot	  leven	  te	  brengen.	  Wanneer	  je	  kind	  heeft	  verteld,	  
vraag	  naar	  gevoel,	  de	  kleur	  van	  de	  lucht,	  wat	  de	  T	  rex	  exact	  aan	  het	  doen	  was…	  Niet	  
interpreteren.	  
	  
3. Droomschrift	  maken	  
Help	  je	  kind	  door	  samen	  een	  droomschrift	  te	  maken,	  schrijf	  en	  laat	  je	  kind	  er	  bij	  tekenen.	  	  
	  



4. Creatieve	  verwerking;	  tekenen,	  knutselen,	  spel	  
Laat	  de	  droom	  tot	  leven	  komen	  in	  creatieve	  vormen	  waarin	  je	  samen	  kunt	  tekenen,	  
knutselen	  of	  de	  droom	  samen	  spelen.	  Knuffels	  kunnen	  goede	  acteurs	  zijn.	  
Verkleedpartijen.	  Speel	  als	  ouder	  ook	  mee	  in	  de	  rollenspelen.	  Het	  kind	  heeft	  de	  regie	  en	  
de	  ‘macht’.	  
	  
5. Laat	  de	  droom	  los	  en	  speel	  door	  
Als	  je	  kind	  oud	  genoeg	  is,	  vraag	  wat	  het	  wil:	  wil	  het	  ‘t	  monster	  doden?	  Wegzetten?	  Er	  
vrienden	  mee	  worden?	  Neem	  de	  ruimte	  om	  samen	  met	  je	  kind	  te	  kijken	  wie	  of	  wat	  het	  
monster	  zou	  kunnen	  zijn	  en	  wat	  je	  er	  mee	  zou	  kunnen	  doen.	  Zo	  krijgt	  je	  kind	  regie.	  
Gaandeweg	  kun	  je	  ook	  samen	  met	  je	  kind	  het	  monster	  worden	  en	  lekker	  gaan	  griezelen.	  
Zo	  komt	  de	  energie	  van	  het	  ‘enge’	  ter	  beschikking	  van	  je	  kind.	  	  
	  
Nieuwe	  nacht,	  nieuwe	  dromen	  
Vanuit	  de	  verwerking	  van	  de	  dromen	  overdag	  komt	  er	  meer	  regie	  bij	  het	  kind.	  Het	  komt	  
meer	  in	  zijn	  kracht	  en	  kan	  zowel	  over	  dag	  als	  in	  de	  nacht	  een	  beter	  antwoord	  geven	  op	  
dat	  wat	  hem	  overkomt.	  Waarschijnlijk	  zullen	  de	  dromen	  dan	  ook	  veranderen.	  
Daarnaast	  is	  het	  ook	  mogelijk	  om	  in	  de	  voorbereiding	  op	  de	  nieuwe	  nacht	  met	  je	  kind	  te	  
kijken	  wat	  het	  misschien	  nog	  nodig	  heeft.	  
	  

• Nodig	  je	  kind	  uit	  een	  dier	  of	  mens	  als	  bewaker	  mee	  in	  de	  dromen	  te	  nemen	  
wanneer	  het	  weer	  in	  slaap	  valt.	  

• Help	  je	  kind	  voor	  de	  nacht	  zich	  te	  herinneren	  wat	  het	  kan	  doen	  in	  de	  nacht;	  een	  
helper	  sturen,	  omdraaien	  en	  terugvechten,	  stop	  zeggen…	  

	  
Zo	  kan	  een	  indringende	  kinderdroom	  van	  iets	  angstig	  of	  indrukwekkends	  worden	  tot	  
een	  bron	  van	  hulp.	  	  
	  
Ook	  als	  volwassene	  kun	  je	  alsnog	  kijken	  naar	  je	  eigen	  of	  andermans	  kinderdromen.	  Ook	  
daar	  kun	  je	  via	  energetische	  ervaren	  of	  via	  een	  creatieve	  ingang	  als	  intuïtief	  tekenen	  of	  
spel,	  opnieuw	  contact	  maken	  met	  de	  energie	  van	  de	  droom.	  Zo	  leer	  je	  over	  een	  
levensthema	  dat	  waarschijnlijk	  al	  je	  hele	  leven	  lang	  in	  jou	  in	  ontwikkeling	  is.	  	  
	  
	  


