TEKST: Gerarda van der Veen

Sommige ouders schrikken
wanneer ze beseffen wat
de veiligheid van hun kind
allemaal kan bedreigen

ouders

Over beschermende

Voor ouders van hoogsensitieve kinderen is het advies
om goed te luisteren naar wat kinderen zelf aangeven,
vriendelijk en begripvol te zijn, maar daarnaast wel
grenzen aan te geven. Wat als ouders doorschieten in
hun beschermende gedrag?
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Tegenslag vormt een
kind, het kan een
krachtig moment van
inzicht en groei zijn
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