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Communicatie,  ‘machtig of onmachtig’? 
Communicatie is een belangrijk onderdeel van de eerste levensbehoefte van kinderen en volwassenen. 
Middels communicatie kun je het contact met de ander aangaan, een gesprekje voeren en je kennis over de 
wereld vergroten. Communicatie geeft je ‘macht’. Je kunt je wensen en verlangens kenbaar maken aan de 
ander, je gevoelens delen met een ander en aangeven wat je niet wil of onprettig vindt. 
Echter, niet iedereen is communicatie ‘machtig’.  
Voor kinderen met een verstandelijke beperking kan communiceren erg lastig zijn en loert het gevaar van 
frustratie en gedragsproblematiek. 
De valkuil bestaat dat de ouder de communicatie sturend of controlerend aangaat, vanuit een gevoel van 
onmacht. Communicatie vindt dan bijvoorbeeld vooral plaats op het niveau van vraag-antwoord of 
opdrachtjes geven. De balans in de interactie raakt verstoord. 
 
Enkele tips om de kans op geslaagde communicatie te vergroten: 
 

1. Kijk goed naar uw kind en probeer te volgen wat hem bezig houdt. Ga in op zijn interesse. 
2. Let op de kleine signaaltjes van uw kind, zoals een blikrichting of gebaar, en voeg daar taal 

aan toe. 
3. Imiteer deze signalen en kijk goed hoe uw kind reageert. Mogelijk ontstaat een 

beurtspelletje en plezier in het contact. 
4. Geef uw kind de tijd om naar u te kijken en luisteren. En vervolgens tijd om te kunnen 

reageren. 
5. Laat regelmatig een stilte vallen, tel even tot 10, en kijk of het kind zelf tot een 

contactinitiatief komt. 
6. Spreek in korte zinnen, met veel mimiek en lichaamstaal . Laat bijbehorende voorwerpen 

zien om het begrip en de aandacht te vergroten. 
7. Een boekje voorlezen kan ook leuk zijn, zonder de verhaallijn te volgen. Het gaat om het 

contact, de gezamenlijke activiteit. 
8. Onderneem samen activiteiten/handelingen en benoem wat je doet.  

 
 
Wilt u meer tips of heeft u behoefte aan de ondersteuning in de communicatieve interactie met uw kind met 
een verstandelijke beperking, neem dan vrijblijvend contact met ons op.  
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