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Thema’s in deze workshop

3

Praten over ALS Mantelzorg

School Rouw en verlies



Achtergrond

• ALS beïnvloedt het hele gezin

• Ouders maken zich zorgen om de 
impact van ALS op hun kinderen

• Aandacht voor kinderen en ouderrol 
draagt bij aan kwaliteit van leven

Welbevinden 
kind

Welbevinden 
gezonde ouder

Welbevinden 
zieke ouder



Ouders zijn op zoek naar ondersteuning

Hoe kan ik 

mijn kind 

ondersteunen?

Hoe vertel ik mijn 

kind dat ik ALS heb?

Wanneer vertel 

ik het?

Hoe weet ik of 

het goed gaat 

met mijn kind?

Wat vertel ik 

wel en wat 

niet?



Filmpjes voor ouders en kinderen



Praten over ALS



Waarom de diagnose vertellen?

• Kinderen zien en voelen dat er iets speelt

• U geeft uw kind het vertrouwen dat hij/zij ermee om kan gaan

• Kinderen zijn veerkrachtig

• U voorkomt dat uw kind het via iemand anders hoort



Het gesprek voorbereiden

• Op welk moment?

• Waar?

• Wie gaat het vertellen?

• Wie zijn erbij?

• Wat vertelt u wel en wat niet?

• Welke vragen verwacht u?



Wat vertel ik mijn kind over ALS?

• Begin met basisinformatie over ALS

• Geef informatie stapsgewijs

• Stem af op de ontwikkelingsfase van uw kind

• Bespreek welke veranderingen de kinderen gaan merken

• Bespreek hoe het “normale leven” zoveel mogelijk door kan 
gaan



Hoe houd ik het gesprek gaande?

• Wees open en eerlijk

• Stimuleer het stellen van vragen

• Heropen het gesprek bij veranderingen

• Geef de ruimte om met anderen te praten

• “Praten” kan ook via creatieve activiteiten
Bron: https://nl.freepik.com/

Bron: https://www.me-to-we.nl



MantelzorgMantelzorg



Wat is mantelzorg?

• Huishoudelijke taken

• Persoonlijke verzorging van ouder met ALS

• Helpen bij gebruik communicatiemiddelen

• Eten geven

• Verplaatsen in huis



Welke impact heeft mantelzorg op een kind?

• Kinderen willen graag helpen

• Verantwoordelijkheidsgevoel

• Zelfbewust

• Sociale isolatie

Bron: https://nl.freepik.com/fotos/kind

Bron: https://nl.freepik.com/



Hoe kan ik mijn kind ondersteunen?

• Geef uitleg over zorgtaken of hulpmiddelen

• Stimuleer contact met vrienden

• Wijs op mogelijkheden voor lotgenotencontact

• Schakel hulp in van familie en vrienden

Bron: https://nl.freepik.com/fotos/sport



Praten over ALSSchool en ALS



Hoe wordt de impact van ALS zichtbaar op school?

• Concentratieproblemen

• Verminderde schoolprestaties

• Spijbelen

• Terugtrekken vs opstandig gedrag

Bron: https://nl.freepik.com



Hoe kan de school ondersteunen?

• Veranderingen in gedrag signaleren

• Luisterend oor bieden

• Ruimte geven om ervaringen te delen

• Huiswerkbegeleiding

Bron: https://nl.freepik.com/fotos/familie



Praten over ALSSchool en ALSRouw en verlies



Hoe bereid ik mijn kind voor op het verlies van een ouder?

• Geef informatie over het stervensproces (afgestemd op leeftijd
kind)

• Beantwoord vragen van uw kind

• Betrek uw kind bij het naderende afscheid (bv
herinneringsdoos, uitvaartkist beschilderen)



Welke impact heeft het verlies van een ouder op een kind?

• Rouw komt en gaat, je leert ermee leven

• Stemmingswisselingen, rouwgevoelens

• Persoonlijke groei, meer waardering voor het leven

• Voor de meesten geen negatieve impact op lange termijn



Hoe help ik mijn kind omgaan met rouw en verlies?

• Praat over veranderingen in het gezin

• Laat zien hoe u met gevoelens om gaat

• Stimuleer uw kind om gevoelens te uiten

• Breng uw kind in contact met lotgenoten

• Blijf praten en herinneringen delen, ook na het overlijden van 
de ouder met ALS



Hoe herken ik problemen met rouw?

• Verlies van interesse in dagelijkse bezigheden

• Slaapproblemen

• Verminderde eetlust

• Mijden van vrienden

• Grote verandering in schoolprestaties

Bron: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/professionals/slaapproblemen/



Tijd voor vragen, discussie, …


