
Je kind wil niet 
meer op schoot en 
een zoen op het 
schoolplein is al 
helemáál not done. 
Help, is het knuffel-
tijdperk ten einde? 

Te groot
voor  op
schoot
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opvoeden

nuffelen is belangrijk, daar zijn de 
deskundigen het over eens. Voor 
een baby is fysiek contact een van 
de eerste levensbehoeftes. Maar 
ook oudere kinderen en volwasse-
nen hebben lichamelijke aanraking 
nodig. Bij fysiek contact komt het 
hormoon oxytocine vrij, dat zorgt 
voor ontspanning. Het versterkt 

de onderlinge band. Dus wees niet te zuinig met je knuffels!
‘Aanraking doet iets met je’, vertelt psycholoog Karla Mooy. ‘Het 
is contact op een ander niveau, zonder woorden. Bovendien 
brengt fysiek contact je weer terug in je lijf, terwijl wij vaak ‘in 
ons hoofd’ zitten. Of je nu volwassen bent of een kind: je wordt 
er altijd een stuk rustiger van.’
Dat het fysieke contact tussen ouder en kind verandert, is een 
gegeven. ‘Het is heel natuurlijk dat een kind in de loop der jaren 
een beetje afstand neemt’, stelt haptotherapeut Bob Boot. ‘Als 
ouder moet je aanvaarden dat je een stap terug moet doen. Maar 
blijf wel beschikbaar, stel je open voor wat je kind nodig heeft. 
Het komt dan vanzelf weer naar je toe.’
Wanneer het contact anders wordt, valt niet te voorspellen. De 
behoefte aan lichamelijke nabijheid verschilt per kind. ‘Er zijn 
kleuters die niet meer op schoot willen en twaalfjarigen die nog 
graag je hand vasthouden. Dat is allemaal goed. Een kind geeft 
het zelf aan, er is geen standaard voor’, vertelt Bob.
Als ouder moet je je voelsprieten een beetje uitzetten. Bob: ‘Een 
kind geeft zelf aan of het fysiek contact wil. Het ene kind wil met 
rust gelaten worden als het verdrietig is, het ander kruipt in zo’n 
situatie het liefst op schoot. Geef je kind in beide gevallen de 
ruimte om er op zijn of haar eigen manier mee om te gaan. Durf 
daarbij te vertrouwen op je gevoel. Als je goed kijkt, weet je best 
wanneer je kind een aai over de bol nodig heeft.’
Volgens de haptotherapeut zal een kind groeien wanneer je goed 
luistert naar zijn of haar signalen. ‘Aanvaard wanneer je zoon of 
dochter je nodig heeft en wanneer je hem of haar juist even alleen 
moet laten. Dan merkt een kind: het klopt wat ik voel. Het leert 
op zichzelf te vertrouwen. Als je niet beschikbaar bent wanneer je 
kind daarom vraagt of het juist tegen zijn of haar zin tegen je aan 
trekt, creëer je een gevoel van onzekerheid.’

ErkEnning En opEnhEid
Soms moet je (weer) even zoeken naar wat prettig voelt. Mis-
schien voel je weerstand bij je zoon als je hem op schoot wil 
nemen, maar vindt hij het wel oké als je tijdens het tv-kijken een 
arm om hem heen slaat. Of je laat je dochters hand los tijdens het 
shoppen, maar zij steekt haar arm even later wel door de jouwe. 

‘Als je goed oplet, ontdek je vanzelf welke vorm van lichamelijk 
contact goed voelt. En belangrijker nog: ook je kind wordt zich 
daarvan bewust. Zo leren kinderen voelen wat er in hun lijf  
gebeurt’, vertelt psycholoog Karla. 
Jouw voornaamste taak is de behoefte van je kind respecteren. 
Daarmee geef je hem of haar een belangrijke boodschap mee: je 
bent de baas over je eigen lichaam. ‘Als  je je kind dat wilt bijbren-
gen, moet je daar zelf ook naar handelen’, vindt Karla. ‘Wanneer 
je merkt dat een kind iets niet prettig vindt, kun je zeggen: ‘Oké, 
jij bepaalt, het is jouw lijf.’ Dat is van belang voor de seksuele 
ontwikkeling van een kind. Je leert hem daarmee: je hoeft geen 
dingen te laten gebeuren die je niet wilt.’
Als er plotseling iets verandert in jullie contact, kun je daar samen 
over praten, vindt Karla. ‘Je mag best nieuwsgierig zijn. ‘Het valt 
me op dat je niet meer bij me op schoot komt zitten, wat is er 
veranderd?’ Je kunt veel bespreken, zolang je het maar bij jezelf 
houdt. En als je maar begint met erkenning: het is oké. Daarmee 
creëer je openheid en krijg je meer te horen van je kind.’
Die openheid is ook belangrijk wanneer je zelf even geen behoefte 
hebt aan lichamelijk contact. Omdat je druk bent, omdat je je 
niet lekker voelt of omdat je net iets voor jezelf wilde gaan doen. 
Karla: ‘Doe geen dingen tegen je zin, want dan geef je een dubbele 
boodschap af. Kinderen voelen dat aan. Zeg eerlijk: ‘Ik zie dat je 
op schoot wilt, maar ik ben nu aan het lezen. Zullen we anders 
straks even knuffelen?’

Anderzijds is het soms ook een kwestie van je moment pakken, 
stelt de psycholoog. ‘Zeker als zo’n knuffel niet meer elke dag voor 
komt, is het een idee om je eigen bezigheden even aan de kant te 
zetten en ’m meteen te geven. Een halfuur later hoeft het mis-
schien niet meer. Bedenk zelf hoe belangrijk je het vindt.’
Ook haptotherapeut Bob vindt dat je niet altijd hoeft te beant-
woorden aan een vraag. ‘Je eigen behoefte is ook belangrijk. Heb 
jij geen zin in een kind op schoot, dan kun je dat gewoon zeggen. 
Een kind mag best voelen dat jij er nu even niet voor hem bent, 
maar straks weer wel. Dat is soms nu eenmaal de realiteit. Met die 
frustratie moet een kind leren omgaan. Als je maar laat voelen dat 
de mogelijkheid er wel is.’

‘Het is heel natuurlijk 
dat een kind in de 
loop der jaren wat 
afstand neemt’
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Als je het druk hebt, is het soms lastig om aan te voelen wat je 
kind nodig heeft. Bob: ‘Dan is het gezin even een bedrijf dat 
gemanaged moet worden en sta je bijna niet meer open voor de 
behoeften van een kind. Helemaal niet erg, soms gebeurt dat nu 
eenmaal. Als je je ervan bewust bent, kun je na verloop van tijd 
ook weer een pas op de plaats maken.’

gEEn kus in dE klas
Misschien merk je dat je kind zich thuis anders gedraagt dan 
in het openbaar. Dat je zoon je geen kus meer wil geven op het 
schoolplein, terwijl hij thuis ongegeneerd op schoot kruipt. Karla: 
‘Misschien vind je dat onzin, wil je je kind bijbrengen dat het er 
niet toe doet wat anderen ergens van denken. Toch moet je zijn 
wens respecteren. Als je zoon ervoor openstaat, dan kun je het er 
een keer over hebben. Maar doe dat wel voorzichtig en houd het 

‘Wil je zoon plots 
geen kus meer 
geven? Laat weten 
dat het oké is’

bij jezelf. ‘Ik vind het jammer, maar ik snap wel dat het niet meer 
hoort in deze klas.’ Of je het er nu mee eens bent of niet: laat je 
kind merken dat jij het oké vindt, dat je rekening met hem houdt.’ 
Volgens Bob moet je er vooral niet te veel achter zoeken als je 
kind zich in het openbaar afstandelijker opstelt. ‘Heb daar niet te 
veel gedachten bij, zoals: zal hij zich voor me schamen? Het is een 
heel natuurlijke beweging, die niets met schaamte te maken heeft.’
Jongens uiten hun behoefte aan lichamelijk contact als ze ouder 
worden vaak anders dan meisjes. ‘Zonen zullen eerder stoeien, 
dochters kruipen misschien sneller op schoot’, schetst Bob.  
‘In de puberteit worden die verschillen groter onder invloed van  
hormonen. Bij jongens neemt het testosterongehalte toe, ze  
vragen niet meer om een knuffel of kus. Bij meisjes neemt het  
oestrogeengehalte toe, dat vraagt om een zachte verbinding.  
Al blijft het natuurlijk een ruw onderscheid: er zijn ook jongens 
die wel graag knuffelen en meisjes die liever stoeien.’
Karla stemt daarmee in. ‘Als je respect hebt voor de eigenheid van 
je kind, kun je nog een goed contact hebben met je prepuber. Als 
je kind zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt, hoeft het zich 
ook niet zo hard af te zetten. Dan gaat het allemaal makkelijker.’
Ze waarschuwt ouders om het lichamelijke contact niet zomaar 
weg te laten. ‘Je moet op signalen letten en je gedrag daarop  
afstemmen, maar je moet ook niet te snel opgeven. Je kunt best  
eens een omhelzing uitproberen, een arm om de schouders van 
je zoon leggen of je dochter een aai over de bol geven. Ik heb het 
idee dat ouders soms te snel denken: mijn kind wil dat niet meer. 
Zeker bij jongens.’  

Maar meer nog dan het geslacht, heeft karakter invloed op de 
lichamelijkheid van een kind, meent Karla. ‘Het ene kind is heel 
vrij in fysiek contact, het andere onhandiger. In hoeverre is een 
kind in zichzelf gekeerd en hoe makkelijk kan hij of zij een ander 
toelaten? En hoe gevoelig is je zoon of dochter voor prikkels? Dat 
speelt uiteindelijk allemaal mee.’

niEt moEilijk doEn
De puberteit markeert een nieuwe periode: dan verandert het 
lichaam van een kind en voelt fysiek contact anders. Ook dat 
hoeft niet te betekenen dat je je ineens anders moet gedragen, 

‘Ouders denken soms 
te snel: mijn kind wil 
niet meer knuffelen’

Het knuffelhormoon
Oxytocine wordt ook wel het knuffel-
hormoon genoemd. Het komt vrij bij 
allerlei vormen van onderling contact, 
zoals knuffelen, een massage of een 
vrijpartij en wordt zelfs al aangemaakt 
bij het aankijken. Voorwaarde is dat het 
contact als prettig wordt ervaren.  
Iedereen, jong en oud, maakt dit  
hormoon aan. Het zorgt dat je je prettig 
voelt en dat je spieren ontspannen. Het 
is een goed medicijn tegen stress. Bij 
baby’s speelt het een rol bij de ontwik-
keling van de hersenen. En het zorgt 
voor een goede hechting. 
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Jong geleerd…
Vooral jonge kinderen hebben een 
grote behoefte aan fysiek contact.  
Affectie geeft een kind de bevesti-
ging: ik hou van je om wie je bent. 
Als een kind in de eerste levens-
jaren voldoende is geknuffeld en 
gestreeld, kan het op latere  
leeftijd gemakkelijker aanvoelen 
waar het zelf behoefte aan heeft.

vindt Bob. ‘Besluit niet ineens: mijn kind wordt man of vrouw, 
nu mag ik hem of haar niet meer aanraken. Je kind gaat vanzelf 
de deur van de badkamer dichtdoen.’ Ook hierbij moet je letten 
op signalen, vertelt de haptotherapeut. ‘Merk je dat je tienerzoon 
wegkijkt als je bloot bent, loop dan niet meer pontificaal naakt 
door het huis. Je hoeft er geen woorden aan te wijden: pas je 
gewoon iets aan.’

Het kan best even slikken zijn dat je kind afstand neemt. ‘De ene 
ouder legt zich makkelijker neer bij veranderingen dan de andere’, 
merkt psycholoog Karla. ‘Dat maakt ook niet uit. Wel moet je 
oppassen dat je je eigen behoefte aan lichamelijk contact niet 
vooropstelt.’ Bob sluit zich daarbij aan. ‘Soms voel je zelf een  
gemis dat ingevuld moet worden. Daar moet je even bij stilstaan. 
Het kan best frustrerend zijn als een kind zich losmaakt. Daar 
kun je het met je partner en vriendinnen over hebben, maar  
uiteindelijk heb je het toch maar te aanvaarden.’
Betekent dat dan het einde van het knuffeltijdperk? Welnee!  
Knuffelen krijgt alleen een andere vorm. ‘Je kunt bijvoorbeeld  
een hug geven of je kind even beetpakken. Met zo’n omhelzing 
kun je goed voelen hoe je kind zich daarbij voelt’, stelt Karla. Ook 
een massage is ontspannend voor een kind. Of je gaat ’s avonds 
nog even bij je zoon of dochter op bed zitten of liggen om de dag 
door te praten. ‘Je kunt wat uitproberen en dan ontstaat er vanzelf 
iets wat je kind prettig vindt. Als jij dat zelf ook plezierig vindt, 
heb je een vorm van lijfelijk contact gevonden. Dat kan bij elk 
kind anders zijn.’
Bob benadrukt bovendien dat contact niet altijd lijfelijk hoeft te 
zijn. ‘Affectie tonen of verbinding maken hoeft niet altijd door 
middel van aanraking. Als je met je zoon naar een voetbal-
wedstrijd gaat, kun je bij elkaar zijn zonder dat je elkaar hoeft 
aan te raken. Je deelt de opwinding van er samen zijn.’
Wat je ook doet, ga er in elk geval niet te krampachtig mee om, 
raadt Bob aan. ‘Bedenk niet: fysiek contact is belangrijk, dus ik 
moet mijn zoon of dochter wat vaker knuffelen. Dan is het vanuit 
het hoofd gestuurd, ik denk dat een kind dat voelt. Knuffelen, 
aanraken, nabijheid en intimiteit zijn iets natuurlijks. Doe er niet 
te moeilijk over. Laat het gewoon fijn zijn. En laat je kind voelen: 
als het nodig is, ben ik er voor je.’ 

‘Affectie tonen hoeft 
niet altijd door middel 
van aanraking’
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