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Is je kind bang, boos of onhandelbaar? Kan hij ineens niet meer goed slapen of heeft hij het
plotseling moeilijk op school? Kindertolken Arianne Bronsvoort en Angelique de Vries
helpen ouders bij het oplossen van de problemen. Dat doen ze volgens de methode Het
Fluisterkind. “En daar is niets zweverigs aan.”
De eerste positieve resultaten zijn al binnen. Moeders die vragen hadden over het gedrag van
hun kind. “Na een of twee gesprekken waren de problemen uit de wereld”, vertellen
kindertolken Arianne Bronsvoort (48) uit Holten en Anqelique de Vries (37) uit Goor.
Het tweetal mag zich sinds kort officieel kindertolk noemen. Ze werken volgens de methode
Het Fluisterkind. Dat klinkt vaag. “Maar er is totaal niets zweverigs aan”, klinkt het kordaat.
“We horen dat wel vaker. Ook vragen wel meer mensen of het misschien iets van doen heeft
met Derk Ogylvie, de kinderfluisteraar die beweert dat hij met baby’s kan praten. Nee dus.
Het Fluisterkind is een serieuze methodiek, waarnaar op dit moment wetenschappelijk
onderzoek wordt gedaan.”
“De ouders die zich bij een kindertolk melden zijn geraakt of voelen zich machteloos door het
gedrag van hun kind. Hun kind heeft bijvoorbeeld plotseling boze buien, of is lastig op
school. Wij gaan ervan uit dat het gedrag van een kind vaak iets zegt over de vader of moeder.
Dit gedrag is de boodschap die de ouder krijgt ingefluisterd. Wij vertalen die boodschap en
vertellen de ouders wat er aan de hand is. Vandaar de naam Fluisterkind”, legt Arianne
Bronsvoort uit.
“Kindertolken praten alleen met de ouders. Het kind hoeven wij niet te zien. Ik schrijf het
verhaal op dat bijvoorbeeld de moeder vertelt. Onder de gesproken zinnen zit een ‘onderlaag’.
Die onderliggende laag vertaal ik. Bij een tweede gesprek vertel ik waar ik op gestuit ben.
Kinderen willen graag dat hun ouders gelukkig zijn. Is dat niet zo, dan werkt dat door naar het
kind, en kunnen ze bepaald gedrag gaan vertonen. Als een kind plotseling heel onrustig is en
bijvoorbeeld ineens veel boze buien heeft, dan kan het zijn dat er een deel in de moeder zit dat
ook onrustig is. Of dat er nog oude pijn zit van lang geleden. Intuïtief voelt het kind dat aan.
Dat verklaart zijn gedrag. En als een kind niet meer gemotiveerd is om te leren en altijd
letterlijk achterover leunt op school, kan de boodschap zijn dat juist zijn moeder wel eens wat
meer achterover mag leunen. Zij zit misschien wel veel te veel bovenop haar kind.”
Slecht gedrag van kinderen is dus altijd de schuld van de ouders? “Nee, zo moet je het niet
zien”, zegt Angelique de Vries. Gelukkig niet. Kijk, elk mens groeit op met pijn en verdriet.
Je hebt geleerd om daar mee te leven en ermee om te gaan. Je hebt het misschien zelfs
weggestopt. Maar ouders en kind hebben een hele nauwe band. Kind en ouder zijn met elkaar
verbonden door ontelbare onzichtbare draadjes. Niet alleen de ouder voelt zijn kind hierdoor
goed aan, ditzelfde geldt voor het kind. Een kind neemt ook onbewust de manier van leven
van zijn ouders over: hun gewoontes en gedrag die ze bewust maar ook onbewust laten zien.

Je zou daarmee kunnen zeggen dat het kind de ouders spiegelt. Als je naar het kind kijkt zie je
het kind maar ook een beetje het spiegelbeeld van de ouder. Het kind spiegelt ook
zogenaamde blinde vlekken van de ouder. Ze zijn zich daarvan niet bewust
Het kan dus zijn dat een kind boze buien heeft doordat het onbewust die pijn van zijn moeder
aanvoelt. Dat kan aan het licht komen na een gesprek, waarbij wij volgens volgens een
bepaalde manier de ouder uitvragen. Als de boodschap is vertaald, valt bij de ouder vrijwel
direct ‘het kwartje’. Het is mooi om te zien dat het alleen al door bewustwording bij de ouder,
het zienderogen beter gaat met het kind.
Zijn de opvoeddeskundigen nu overbodig? Nee, lacht Arianne Bronsvoort. “Dit staat los vna
het opvoeden, maar je kunt de methode er prima naast gebruiken.” Zelf is ze van origine
verpleegkundige en geeft ze nu ouders tips bij het opvoeden bij het Opvoedloket Loes. “Je
geeft dan concreet tips aan ouders. Ik kan deze methode het fluisterkind er goed naast
gebruiken. Het gaat iets dieper. Ik werk ook als babyconsulent en ook bij dit werk maak ik
veel gebruik van deze methode.” De meeste kindertolken zijn werkzaam in de hulpverlening
en gebruiken deze methode ernaast, zoals ook Angelique de Vries die een coachingspraktijk
heeft voor mensen die zichzelf willen ontwikkelen.
Informatie: www.fluisterkind.nl,

Kadertje 1
In ons land zijn 150 kindertolken actief, en tien in deze regio. Een kindertolk vertaalt via de
methode 'Het Fluisterkind' het gedrag, spel, de ontwikkeling of klachten van kinderen naar het
leven van de ouders toe. De methode is ontwikkeld door Janita Venema. Zij is behalve
kindertolk, klassiek homeopaat. Ze schreef het boek “Het Fluisterkind, leren luisteren naar
wat jouw kind over jouw leven te vertellen heeft.” De methode heet internationaal The
PresentChild® methode .

