
Toelichting 
Het praatpakket biedt materialen om als ouders makkelijker het open gesprek aan te gaan met je 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Het is ontwikkeld om te helpen antwoord te geven op de 
veelgestelde vraag: Hoe vertel ik het mijn kind? Wat vertel ik wel, wat niet? Wat is goed voor mijn kind? 
Én het kan de veel gehoorde opmerking van (jong) volwassenen: Had er toen maar iemand naar mij 
geluisterd, helpen voorkomen.  
Ook kinderen hebben vragen die ze niet altijd aan hun ouders durven te stellen. Het gezinsleven staat al 
op zijn kop bij een ingrijpende ziekte, kinderen proberen hun ouders dan zo min mogelijk tot last te zijn. 
De vraag: Wordt papa, mama, broer of zus weer beter? wordt dan bijvoorbeeld niet gesteld. En als het 
wel gebeurt, kan er een ontwijkend antwoord volgen omdat ouders ook niet goed weten wat te zeggen. 
Kinderen scheppen met wat ze zien en horen hun eigen beelden over de werkelijkheid, één die soms 
erger is dan de waarheid. Ze kunnen hier flink last van hebben, ook later nog. Het is dus van belang om 
met hen te praten, op hun eigen nivo. 
 
De testgezinnen hebben het praatpakket positief ontvangen, als een echte aanrader. Vooral omdat het 
geen druk legt op de gespreksonderwerpen, alles kan aan bod komen; het zorgt voor ruimte en rust om 
het échte gesprek te kunnen voeren. Het praatpakket wordt gezien als een mogelijkheid om op 
plezierige wijze met je kind(eren) te praten, op een manier die bij hen past en die aansluit bij waar de 
kinderen zelf mee bezig zijn.  
Er zijn verschillende materialen zodat tegemoet gekomen kan worden aan de verschillende leeftijden, 
ontwikkelingsfasen, interesses en communicatiestijlen van kinderen en ouders. Voor ouders is er een 
handleiding met handvatten om de moeilijke onderwerpen te kunnen delen met hun kinderen. 
 

“We hebben erg gelachen met elkaar en dat maakte het makkelijker om ook de moeilijke zaken te 
bespreken en eerlijk te zijn naar elkaar over wat je denkt en voelt.” “Als ouders weten we nu waar de 
kinderen tegenaan lopen. We kunnen ze nu beter ondersteunen.” “Het voelt als een opluchting dat we nu 
openlijk kunnen praten over de ziekte van mijn man.” “De kinderen begrijpen veel meer dan wij dachten. 
Het is fijn om zo met elkaar te kunnen praten. Ook voor mij als ouder voelt het goed te weten hoe de 
andere kinderen met de ziekte van hun zusje omgaan, dat ze graag betrokken worden. Ik voel me nu niet 
meer zo schuldig als ik ze weer alleen moet laten om naar het ziekenhuis te gaan.” 

 
Quotes van ouders uit het behoeftenonderzoek: 
- “Ik vind het niet moeilijk om over mijn ziekte te praten maar wel tegenover mijn kinderen. In hoeverre 

vertel je iets. Ik weet niet hoe mijn zesjarige reageert. Hij weet niet dat ik op deze manier ziek ben.” 

- “We praten op zich wel, maar we hebben het niet altijd door als Martijn ergens mee loopt.”  

 
 
*Naasten in Beeld is een samenwerking van zes patiëntenorganisaties op het gebied van hart-, vaat- en 
bloedziekten. Het doel is naasten letterlijk beter in beeld te krijgen en te ondersteunen op basis van 
door hen zelf aangegeven wensen en behoeften met een website als hulpmiddel.  
Op www.naasteninbeeld.nl ligt de focus op de naaste als mens, niet enkel als verzorger. Het initiatief 
wordt breed gedragen. In 2018 en eerste kwartaal 2019 zullen alle materialen gefaseerd online 
beschikbaar komen, waaronder een gratis digitale scholing van hulpverleners t.b.v. signalering en 
verwijzing. De basis is reeds beschikbaar en nu aangevuld met het praatpakket voor gezinnen. 
De patiëntenorganisaties zijn: Harteraad, Harten Twee, PAH, MPN Stichting, STIN, Alzheimer Nederland. 
 
*Hoor je mij wel? Kinderen van ouders met een ziekte, verslaving of beperking.  
De Kinderombudsman, juni 2018 
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/HoorjemijwelTijdlijnwebversie.pdf 
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