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De moederwond 

 

Als kind heb je jouw moeder hard nodig. Klein en afhankelijk kan 
je niet anders, dan hopen dat je welkom bent en er passend op jou 
wordt afgestemd. Sommige moeders lukt dat te weinig. Door 
bijvoorbeeld onzekerheid, overvraging, botsende karakters, angst, 
moeite met afstemmen, te druk,  hooggevoeligheid, 
onvolwassenheid, symbiose of ontbrekende opvoedtools.  
 
Zo groeien deze kinderen op bij een moederwond en ontwikkelen 
gedrag om zich staande te houden. In hun volwassen leven blijven 
zij dit gedrag herhalen, vanuit die innerlijke wond uit de 
kindertijd. Vaak onbewust en ver weggestopt. Dan komen er 
kinderen, die precies dat stuk raken. Zij nodigen ouders uit, om 
naar zichzelf te kijken en verder te ontwikkelen. Los te komen van 
oude stukken, die er vandaag de dag niet meer toe doen.   
 
 
Om meer bekendheid te geven aan dit thema, heb ik er een ebook 

over gemaakt. Om het overzichtelijk te houden, introduceer ik de 

moederwond aan de hand van 4 type moeders. De agressieve 

moeder werk ik hier niet verder uit.  
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Even voorstellen 

 
Mijn naam is Melanie de Vreede, trotse moeder van drie kinderen. 
Leergierig, creatief, invoelend, een doorzetter en echte doener. 
Ooit gestart na de opleiding SPH in een kindertehuis, 
doorgestroomd naar het onderwijs, privé veel meegemaakt en 
daardoor veel levenservaring opgedaan. Vele opleidingen verder, 
werk ik tegenwoordig als systemisch (gezins)begeleider en 
relatietherapeut. Ik kijk mee met ouders en kinderen om hun 
leven leuker en makkelijker te maken, in verbinding met zichzelf 
en elkaar.  
 
Mijn moeder is opgegroeid bij een afwezige moeder, met een 
diepgewortelde wond van generatie op generatie overgedragen. 
Wat ik heb ervaren, is hoeveel impact dat op mij als kind heeft 
gehad. In mijn zoektocht naar wat er aan de hand was, leerde ik 
over hechtingsthematiek, systemisch werk en de moederwond.   
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Verhalen van moeders 

 

Als ik luister naar verhalen van moeders over hun kind, zijn er 
opvallende verbanden te leggen, als je kijkt naar wat zij vroeger 
zelf hebben meegemaakt. Een afwezige moeder en nu zelf 
behoeftig. Bang om net als toen weer alleen te staan. Of de 
wisselvallige moeder, die heerlijk meespeelt, maar er niet staat als 
het moeilijk wordt. Dat heeft ze vroeger niet geleerd. 
 
Vaak komen ouders met vragen over het gedrag van hun kind, 
maar blijkt het in de kern eigenlijk over zichzelf te gaan. Soms gaat 
dit om het missen van helpende vaardigheden, zoals meer 
structuur bieden, anders afstemmen of steviger staan. Maar het 
kan ook, dat jouw kind precies dat stuk raakt, waar onverwerkte 
thematiek onder zit.  
 
Als jij bent opgegroeid bij een moeder met een onverwerkte 
moederwond, kan dit jou nog altijd beïnvloeden. In een kwetsbare 
levensfase was je moeder onvoldoende in staat om zich passend 
op jou en je ontwikkeling af te stemmen. Dit hoeft niet altijd gelijk 
om bewust traumatische ervaringen te gaan. Maar juist omdat je 
daar opgroeide en nog klein en afhankelijk was, heeft jouw lijf je 
voor toen heel slim in de overleefstand gezet (vechten, vluchten, 
bevriezen, afstemmen.) Wat je vandaag nog kan voelen als 
blijvende onrust, angst, schrik, lichamelijke klachten, moeheid, 
onverklaarbare reacties voor jezelf, een rem op jezelf, etc.  
 
De moederwond wordt van generatie op generatie overgedragen, 
mogelijk in allerlei varianten, tot iemand in het systeem opstaat 
en het anders gaat doen. Dit hele moederwondverhaal heeft zich 
vastgezet in jouw lijf en houdt je (onbewust) tot op de dag van 
vandaag tegen om jouw volledige leven te LEVEN. Het leven is 
kort, het is zo zonde! Herkenbaar? Dan ben ik heel benieuwd naar 
jouw verhaal en welke moeder jij herkent!  
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De stabiele moeder  

 

Opgroeien bij een stabiele moeder leert kinderen om vanuit het 

gevoel van veiligheid, verbinding en vertrouwen het contact aan 

te gaan met de wereld in zichzelf en om hun heen. Deze kinderen 

voelen zich welkom, zonder onderliggende verwachting vanuit 

moeder. Er wordt voldoende afgestemd op het kind, een duidelijk 

opvoedkader geboden en ruimte om te ontdekken.   

 

• Gehoord 

• Gezien 

• Geliefd 

• Voldoende passend afgestemd  
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Beeld stabiele moeder  
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De afwezige moeder  

 

De afwezige moeder heb je in allerlei varianten. Het kan zijn 

letterlijk afwezig of veel op zichzelf gericht, dus geen tijd voor het 

kind. Maar ook emotionele onbereikbaarheid valt onder deze 

categorie. De verwarring kan zitten in ‘maar mijn moeder was 

altijd thuis.’ Dat iemand om je heen is, wil niet zeggen dat er ook 

verbinding is. Kinderen hebben het nodig, dat je contact met ze 

maakt. Ze zich welkom voelen. Jij ze hoort en ziet.  

 

• Te weinig (emotionele) nabijheid 

• Te vroeg alles zelf moeten doen 
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Beeld afwezige moeder   
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De behoeftige moeder  

 

De behoeftige moeder is dat vaak onbewust. Ook de buitenwereld 

heeft dit niet altijd goed door. Of het is juist overduidelijk, 

verstikkend. De moeders, die steeds klaar staan voor hun kind, 

van alles voor ze regelen en genieten van veel samentijd. Maar wel 

met de kanttekening, dat dit is opgebouwd vanuit haar behoeften. 

Kinderen worden onbedoeld afhankelijk gemaakt en komen niet 

goed los. Het kind weet niet beter, beweegt mee met waar er plek 

is en wat er wordt verwacht, willen moeder tevreden houden of 

zijn bang dat moeder het loskomen niet aankan. Tot kinderen er 

klaar mee zijn en zich volkomen kunnen gaan afzetten. 
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Beeld behoeftige moeder  
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De wisselvallige moeder  

 

Als je opgroeit bij een wisselvallige moeder, is het steeds weer de 

vraag, waar je als kind op dat moment aan toe bent. De stemming 

of bereikbaarheid van haar kan in één keer omslaan, meestal 

zonder te weten waarom. Zonder tekst en uitleg, vullen kinderen 

vaak in dat zij hieraan schuldig zijn. Kinderen weten niet, dat 

moeder te weinig in staat is zichzelf te reguleren bij emoties of 

stress. 

Het onvoorspelbaar in en uit contact gaan, zorgt voor een 

overalert systeem bij het kind. Ze signaleren de kleinste details en 

komen vaak moeilijk tot rust, ook als ze inmiddels volwassen 

zijn.)  
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Beeld wisselvallige moeder  
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Wat is jouw verhaal? 

 

• Herken jij jouw moeder in een beschreven type of een 
combinatie daarvan?  

• Hoe is dat voor jou als kind geweest?  
• Wat wil jij als moeder anders doen en lukt dat ook in de 

praktijk?  
• Hoe kunnen jouw antwoorden te maken hebben, met waar jij 

nu in het leven of met je kind tegenaan loopt?   
 

 
Uiteraard zijn de beschrijvingen niet compleet. Ik organiseer 

themadagen en trainingen, om in de praktijk met deze materie te 

kunnen oefenen. Verdieping op helen van de moederwond, 

praktische oefeningen voor inzicht en opstellingenwerk. Voor 

vrouwen, moeders, dochters en hulpverleners.  
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Hoe verder 

 

Inmiddels werk ik alweer een tijd met ouders, kinderen of het hele 
gezin. Ouders zijn zich niet altijd bewust van de relatie tussen 
eigen opgelopen wonden (vanuit hun jeugd, trauma of andere 
ervaringen) en hoe kinderen dat teruggeven via opvallend gedrag.  
 
Het blijft bijzonder om te zien, hoeveel invloed het heeft in jouw 
leven als jij je eigen wonden heelt. Je geeft EN je kinderen dit als 
voorbeeld mee, EN het leven wordt er veel leuker en makkelijker 
door. Dat wil toch iedereen! Deel gerust je verhaal met mij per 
mail, ik ben heel benieuwd! info@samensterkinopvoeden.nl 
 

 

 

Interesse?  

www.samensterkinopvoeden.nl 

www.samensterkinopvoeden.nl/zoomcall-moederwond/ 

https://www.samensterkinopvoeden.nl/themadag/ 

 

Het maken van een ebook kost veel tijd. Bij deze vraag ik dan ook jouw begrip, om niks 
uit deze uitgave te gebruiken voor eigen doeleinden. Copyright  © 2022 

mailto:info@samensterkinopvoeden.nl
http://www.samensterkinopvoeden.nl/
http://www.samensterkinopvoeden.nl/
https://www.samensterkinopvoeden.nl/zoomcall-moederwond/
https://www.samensterkinopvoeden.nl/zoomcall-moederwond/
https://www.samensterkinopvoeden.nl/themadag/

