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Irene Heim is sinds 2005 fulltime werkzaam 
als integratief kindertherapeute. Daarnaast is zij 

schrijfster van o.a. de kinderboekenreeks Kidspower. 
De reeks verhalen bestaat uit verhalen die kinde-
ren zelfvertrouwen en inzicht geven in hun eigen 
mogelijkheden en capaciteiten. De boeken worden 

uitgegeven door Kluitman Uitgeverij.

In mijn praktijk kom ik ze tegen. Kinderen die vaak boos 
zijn, stelen, liegen of een fles limonadesiroop over het 
tapijt laten leeglopen. Kinderen die uit huis worden 
geplaatst omdat ze onhandelbaar zouden zijn omdat 
ze agressief gedrag vertonen en een gevaar zijn voor 
zichzelf of anderen. Kinderen die in de malle molen van 
de hulpverlening terecht zijn gekomen en in een jaar tijd 
wel tien verschillende hulpverleners hebben gezien.
Deze kinderen hebben genoeg van alle hulpverlening. 
Ze hebben het vertrouwen in de hulpverleners verloren. 
Deze kinderen voelen zich niet gehoord en gezien om-
dat alleen is gekeken naar hun gedrag en niet naar wat 
er onder dit gedrag zit. En daar gaat het juist om, naar 
dat laagje er onder.
Als een kind een masker op heeft, zie je alleen het 
masker zelf. Je ziet een clownsgezicht, een boefje of 
een verwende prinses. Je ziet het probleemgedrag. Wat 
je niet ziet is het kind zelf. De vraag is dus; wat zit er 
achter dat masker. Wat voor kind, zie je dan? 
Een van de kinderen in mijn praktijk die al jaren in het 
hulpverleningscircuit zat, is Cato. Cato moest van de 
kinderrechter in therapie. Als zij weigerde in therapie 
te gaan zou ze in een gesloten instelling terecht komen. 
Dit wilde ze natuurlijk niet. Toen zij mijn praktijk bin-
nenstapte zag ik een meisje wat flink beschadigd was 
van alles wat ze in haar leven heeft meegemaakt. Ik liet 
alles wat ik van haar wist los. Ik wilde weten wie Cato 
was. Wat zat er achter haar masker? Wat voor meisje 
is Cato? Waar liggen haar interesses, haar kwaliteiten, 
haar irritaties? Wat maakt dat Cato heeft besloten zich-
zelf te beschermen en een masker op te zetten? Wat is 
er nodig zodat zij haar masker af durft te zetten? 
In de gesprekken die volgden, durfde ze zichzelf steeds 
meer te laten zien. Wel was ze doodsbang dat ook ik als 
hulpverlener haar in de steek zou laten. Het vertrouwen 
dat dit niet zou gebeuren, groeide langzaam. De kern 
van haar gedrag lag bij haar biologische ouders die haar 
hadden afgestaan toen ze nog heel klein was. Ze durfde 
er voor het eerst over te praten, ze durfde te huilen en 
haar masker af te zetten. Nu ze haar masker af durft te 
zetten, laat ze zichzelf zien.; een meisje wat weer naar 
school gaat, een meisje met vriendinnen, een meisje dat 
weer lacht. Een meisje die haar boosheid en verdriet 
een plekje heeft gegeven. 
Als je problemen hebt met het gedrag van je eigen kind; 
wees nieuwsgierig en ontdek wat voor kind je ziet 
achter het masker. Alleen dan kun je je kind begrijpen en 
geven wat hij nodig heeft!

U herkent het vast wel. Je hebt je kind wel 10 keer opnieuw 
ingesmeerd en aan het einde van de dag blijkt je koter toch 
nog op z’n schoudertjes en kuiten verbrand te zijn. En het 
vervelende is: verbranden is niet alleen pijnlijk maar te-
veel UV straling veroorzaakt een soort littekens in de huid 
die later leiden tot een verhoogde kans op huidkanker. De 
huid van kinderen van 0 tot 8 jaar is bovendien het meest 
kwetsbaar. En het zal u niet ontgaan zijn: Het belang van 
UV bescherming wordt ook in Nederland steeds groter!
In Australië hakken ze al veel langer met dit bijltje. Sinds 
1989 is Stingray in Australië dé specialisten marktleider 
op het gebied van UV beschermende badkleding voor 
baby’s, kinderen en volwassenen. 
En sinds een paar jaar ook te koop in Nederland. De 
kleding is ontworpen om u en uw familie te beschermen 
tegen de schadelijke invloed van de zon en zit als een 
tweede huid. De stof is speciaal voor Stingray ontwik-
keld en zodanig geweven dat hij optimaal beschermt. De 
kledinglijn is bovendien leuk om te dragen, droogt snel op, 
is isolerend en 97,5 % UV-werend. En nog een belangrijk 
voordeel: Je hoeft niet de hele dag te blijven smeren!
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