
m
aa

rt
 2

01
8

SE
N

SIK
ID

S 

Sensikids
2018 lente editie

NIEUWSBRIEF SENSIKIDS OPVOEDCOACHING

SENSITIEF OPVOEDEN

Piekeren en 
faalangst bij 

pubers
De kracht van 

gedachten

Visualiseren  met 
hoogsensitieve 

kinderen



4

SENSIKIDS

Uitgelicht:

Digitaal magazine

© Praktijk Wijze Ouders 
Koedijk, lente 2018

Drie tot vier keer per jaar 
verschijnt de nieuwsbrief van 
Platform Sensikids 
opvoedcoaching. 

In onze nieuwsbrief vind je 
informatie over het platform, 
leuke blogs, opvoed-tips en 
informatieve artikelen.

Dit keer is ons nieuws gevat in 
een digitaal magazine. Ik wens je 
veel leesplezier. 

Namens het platform:

Sylvia van Zoeren (eindredactie)

NIEUWSBRIEF SENSIKIDS 
OPVOEDCOACHES
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de kracht van visualiseren
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De wereld van 
een kind bestaat 

uit  spelen



Sensitief opvoeden
Anno 2018 gebeurt opvoeden steeds bewuster. 

Ouders willen steeds vaker bewust keuzes maken 
waar het de opvoeding van hun kind betreft. Niet 
alleen in de opvoeding, ook het moment kiezen 
waarop men ouder wil worden gebeurt steeds 
bewuster. Dat is een mooi gegeven. Ouders 
nemen, bewust als ze zijn, graag zelf de 
verantwoording waar het hun kind betreft.

Er is nog iets aan de gang. Ouders, en dan met 
name de moeders, verdiepen zich meer en meer 
in allerlei zaken die vroeger alleen waren 
weggelegd voor de consultatiebureaus, de 
peuterleidsters, de leerkrachten en zelfs de 
huisarts. Moeders volgens allerlei trainingen en er 
zijn geweldige initiatieven waarbij ze elkaar 
ontmoeten om te praten over de opvoeding van 
hun kind. Ze kiezen er steeds vaker voor om zelf 
een training kindercoaching te volgen en een eigen 
praktijk te starten. Ze worden mondiger en 
hebben ook echt iets te vertellen. Nooit eerder 
zagen we zoveel moeders die allerlei 
opvoedtrainingen volgen, bloggen, boeken 
schrijven of kinderen coachen. 

Het past bij de groei van ons bewustzijn vermoed 
ik, en het geeft mij een heerlijk positief gevoel. 
Het is immers de power van sensitieve en 
doortastende vrouwen die voor forse 
omwentelingen kan zorgen en er is nog veel te 
doen in de wereld.  Kinderen zijn de toekomst, dus 
investeren in kinderen is erg belangrijk.  
Tegelijkertijd zie ik dat veel ouders in de knel 
komen als er met hun kind op school iets aan de 
hand is, want ja, voor hun is bewust opvoeden ook 
zelf problemen oplossen. Ook zie ik leerkrachten 
die hun stinkende best doen, bereid zijn om te 
staken en om meer salaris en vrijheid in de klas 
vragen en soms verzuchten dat ze het al zo druk 
hebben en nu ook nog eens veel tijd kwijt zijn aan 
contacten met al te kritische ouders. 

De opvoeding wordt daarnaast steeds sensitiever 
omdat moeders bewuster worden en hun 
verantwoording nemen. Emoties spelen een grote 
rol bij het opvoeden door bewuste sensitieve 
moeders. Ze bespreken veel met hun kinderen en 
leggen veel uit. Soms zie ik kinderen die daarvan 
juist in de war raken. 
Ik zie ook vaders soms worstelen met dit 
gegeven. Andere vaders worden juist ook 
sensitiever. 

Het is niet erg geloof ik  We leren elke dag en 
groeien nog het hardst als er dingen gebeuren die 
zich niet volgens onze verwachting aan ons 
voordoen. 
We kunnen nu eenmaal niet van elkaar verlangen 
dat we op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo 
groeien in bewustzijn. 
Het is belangrijk dat we elkaar daarin respecteren. 
Dat we accepteren dat een ander het soms 
anders doet, of een andere mening heeft.  Dat we 
begrijpen dat een leerkracht soms met handen en 
voeten gebonden is aan de regels en een gebrek 
aan tijd. Dat ouders het ook best wel zwaar 
kunnen hebben. 
De kenmerken van de tijd waarin we leven 
bepalen de opvoeding van onze kinderen. Er zijn 
zoveel zaken bijgekomen die de aandacht van 
ouders verdienen. Denk aan het voedselprobleem, 
de klimaatverandering. De impact van het 
internet, de games, de social media en de 
smartphones. Het moet niet meevallen al die 
ballen in de lucht te houden. Niet voor ouders en 
niet voor leerkrachten. 

Opvoeden is werken. Elke dag weer.  Je kunt geen 
dag overslaan.  Het is vallen en opstaan. Zuchten 
en kreunen. Grenzen stellen. Maar ook: heerlijk 
lachen met elkaar. Samen aan tafel zitten. Spelen. 
Relaxen. Loslaten. Genieten.

 Sylvia van Zoeren 

www.sensikids.nl

OPVOEDWIJSHEID

http://www.sensikids.nl
http://www.sensikids.nl
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In het loslaten 
van het willen 

oplossen vind je 
de weg naar 
acceptatie
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WAAROM VISUALISEREN 

HOOGSENSITIEVE EN 

PRIKKELGEVOELIGE 

KINDEREN HELPT BIJ HET VERMINDEREN VAN 

HUN KLACHTEN

door Petra van der Gulik

www.petravandergulik.nl

Het leukste aan kinderen vind ik dat ze altijd wel 
een oplossing hebben als ik ergens een probleem 
in zie of een smoesje verzin omdat ik er eigenlijk 
geen zin in heb. Zoals in de regen naar de 
speeltuin gaan of een spelletje spelen op een 
koude vloer terwijl ik even wat voor mijzelf wil 
doen. Door hun vaak simpele en treffende 
oplossingen kan ik niet anders dan hen gelijk 
geven en ga ik overstag. Hun creatieve 
antwoorden en oplossingen op vragen, die soms 
best ingewikkeld zijn, toveren steeds weer een 
lach op mijn gezicht. Zo ook in mijn praktijk waar 
ik hoogsensitieve kinderen (HSK) en hun ouders 
begeleid.  

Twee zeer waardevolle kwaliteiten die sensitieve 
kinderen bezitten waarmee ze tot oplossingen 
voor hun ‘problemen’ kunnen komen en waar ze 
hun klachten/lasten mee kunnen verminderen 
zijn:

1. Sterke verbeeldingskracht

2. Creatief denkvermogen

,Als ouders herken je misschien op dit moment 
meer de negatieve kanten van deze kwaliteiten 
als je kind lasten ervaart. Angstig zijn. Beren op de 
weg zien. Het continue herbeleven. Maar laten 
we het van de positieve kant bekijken. Juist hun 
sterke verbeeldingskracht in combinatie met hun 

creatief denkvermogen kan deze kinderen 
helpen. In mijn praktijk maak ik daar dan ook 
dankbaar gebruik van. 
Visualiseren is succesvol 

Als volwassenen zijn we dit veelal verleerd en is 
het vaak lastiger hier bij te komen. Sneller wordt 
alleen de linker hersenhelft, het denken 
aangesproken om tot oplossingen te komen. En 
dan lopen we al snel tegen de grenzen van de 
denkkaders aan en zien we de mogelijkheden 
niet meer. Kinderen zijn dit gelukkig nog niet 
verleerd. 

In de ‘Ik ben oké’ training zijn de visualisatie 
oefeningen en het maken van droomreisjes een 
belangrijk onderdeel.  Visualiseren is niets anders 
dan het je voor te stellen en erin te geloven. Het 
is wetenschappelijk bewezen dat visualiseren 
helpt. Het gedrag dat je vertoont en de 
bijbehorende handelingen die je daarvoor 
verricht, zijn gevolgen van bepaalde gedachten. 

Positieve gedachten leiden vaak tot positieve 
resultaten. Door te visualiseren kun je met je 
gedachten je toekomstige gedrag positief 
beïnvloeden. 

Veel topsporters visualiseren tot op het detail 
hun race. En geslaagde zakenmensen visualiseren 
wat zij willen bereiken en zijn zeer succesvol. 
Dagelijkse oefening en aandacht voor een 
positieve mindset is een belangrijk onderdeel van 
het behaalde resultaat.  

OVER 
VISUALISEREN

http://www.petravandergulik.nl
http://www.petravandergulik.nl
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Benut de kwaliteiten van HSK

Hoogsensitieve en prikkelgevoelige kinderen 
zijn een kei in uitvinden, fantaseren, voelen en 
beleven, de rechter hersenhelft. En dat biedt 
veel voordelen. De training spreekt aan waar 
ze juist goed in zijn en met een beetje hulp 
kunnen ze het zelf. En dat motiveert en maakt 
ze krachtig en trots. 
Visualiseren helpt ook bij het leren van nieuw 
gedrag en beter in je vel voelen zitten. 
Positieve gedachten leiden tot positieve 
gevoelens en hoe je je voelt heeft invloed op 
gedrag. Hun zelfbeeld wordt verbeterd. De 
oefeningen maakt ze weerbaarder en biedt 
ook tools voor bescherming tegen invloeden 
van buitenaf als prikkels en energieën van 
anderen. Het zijn fijne oefeningen voor 
kinderen (en ook voor volwassenen!) die altijd 
en overal toepasbaar zijn.

Visualisatie oefening: De 
zintuigenboom

Visualiseren maakt ook rustig. Een veel 
gehoorde klacht van HSK is het niet in slaap 
kunnen komen. Er gaat nog van alles in hen 
om. Ze voelen zich onrustig en ervaren een 
vol hoofd. HSK staan erg open voor prikkels 
en energieën daardoor valt er nog een hoop 
te verwerken van wat ze beleeft, gezien en 
gehoord hebben gedurende de dag. Er komen 
vragen, ze gaan piekeren en malen en maken 
zich zorgen. 

De Zintuigenboom is één van de 
visualisatieoefeningen uit de ‘Ik ben oké’ 
training en ook te vinden in het gelijknamige 
boek met bijbehorende luister-CD van Sylvia 
van Zoeren.  Deze oefening helpt hen het 
hoofd weer leeg te maken en rustig te 
worden. Een oefening die ze gemakkelijk zelf 
kunnen doen en door de kinderen als zeer 
prettig wordt ervaren. Ze slapen daardoor 
aanzienlijk beter.

Verwondering

Zelf zet ik het maken van droomreisjes in bij 
het vinden van oplossingen van terugkerende 
klachten waar ze tegenaan lopen. En steeds 
weer ben ik verwonderd over de oplossingen 
waar de kinderen zelf mee komen. Zij weten 
wat ze nodig hebben. Het komt uit henzelf en 
dat werkt. Dat kunnen wij niet bedenken, wel 
van leren.

Petra van der Gulik is kindercoach en 
Sensikids opvoedcoach in Amsterdam

www.petravandergulik.nl 

http://www.petravandergulik.nl
http://www.petravandergulik.nl
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Faalangst is iets wat je regelmatig ziet bij hoog 
sensitieve kinderen en pubers.  Vaak denken ze dat 
ze dingen niet kunnen en dat levert veel stress op. 
Meer over de dingen gaan nadenken, is sowieso 
iets wat in de puberteit gebeurt, doordat het 
denkvermogen van een puber aanzienlijk 
toeneemt. Maar soms werkt het dan averechts en 
gaat een puber piekeren. LOESJE noemt piekeren: 
de verkeerde kant op fantaseren. En dat is niet 
handig. 

Als je piekert, neemt dat een flink deel van je 
werkgeheugen in beslag. Je ontwikkelt als het ware 
piekersporen in je hersenen en dat levert dezelfde 
stress op als dat het in het echt gebeurt. 
Daarom is het handig kinderen te leren hoe ze met 
piekeren en de stress die dat oplevert om kunnen 
gaan. Je kunt ze uitleggen dat door anders te 
denken, ze nieuwe meer positieve sporen in de 
hersenen kunnen maken. Met je verbeeldingskracht 
kun je je voorstellen dat je rustig je tentamen aan 
het maken bent; slimme oplossingen bedenkt als je 
een vraag niet meteen weet enzovoort. Zo leer je 
je hersenen weer te ontstressen.
Leer pubers ook om het allemaal niet te groot te 
maken en meer in perspectief te zien. Natuurlijk is 
het vervelend als je een onvoldoende voor je 
proefwerk haalt, maar dat betekent nog niet 
meteen dat je blijft zitten bijvoorbeeld. 
Zorg dat de situatie als minder stressvol wordt 
ervaren, door bijvoorbeeld vooraf een 
ademhalings- of ontspanningsoefening te doen. 
Door bewust met je aandacht even naar je lijf te 
gaan, ga je vanzelf met je aandacht uit je hoofd.

Wat ook kan helpen, is je zorgen van je af 
schrijven. Dat je jezelf toestaat tien minuutjes te 
piekeren per dag en de rest van de dag de 
piekergedachten gaat vervangen door meer 
positieve gedachten. 
Stress is nooit helemaal te vermijden, dus het is 
handig om onder lichte stress te oefenen om er zo 
beter mee te leren omgaan, bijvoorbeeld door de 
wekker te zetten tijdens het huiswerk maken of 
door je te laten overhoren. 

Wat verder kan helpen, is bewust je 
krachtervaringen op te roepen; die ervaringen 
waarin het allemaal wel lukte en je je sterk en 
krachtig voelde. Bijvoorbeeld de keer dat je alles 
wist en een 9 had voor je tentamen. Als je die 
ervaringen verankert in je lijf, kun je ze weer 
oproepen in situaties waarin je stress voelt. Met je 
aandacht ga je dan weer helemaal terug naar die 
situaties vol krachtige gevoelens en je stelt je 
levendig voor wat je toen dacht, voelde en deed. 

Laat ze er maar een mooi ingekleurd plaatje van 
maken.
Het is handiger om je voor te stellen dat iets wel 
lukt in plaats van vooral de beren op de weg te 
zien. Het gaat erom dat je vooral je aandacht richt 
op wat je wel wilt in plaats van op wat je niet wilt. 

De volgende visualisatie kan wellicht helpen om 
beter met de stress om te gaan. Door dit vaak te 
doen, kun je deze veilige plek en het fijne gevoel 
daarbij steeds gemakkelijker oproepen.

1. Voel hoe je je nu voelt. Ga met je 
aandacht je hele lichaam door.

2. Doe 10 ademhalingen, terwijl je met je 
aandacht bij je ademhaling blijft. Voel het 
rijzen en dalen van je borst en buik. 
Visualiseer dat de adem door je hart 
stroomt.

3. Reis je lichaam langs van hoofd tot 
voeten. Hoe wil je dat je lichaam 
aanvoelt?

4. Hoe wil je dat je hoofd voelt? Stel je 
voor dat je licht, ontspannen en 
onbezorgd bent. 

5. Stel je een fijne zorgeloze plek voor 
waar je je helemaal veilig en geborgen 
voelt. Wat zie je, wat hoor je, wat voel 
je? 

6. Geniet van dit gevoel en anker dit fijne 
gevoel ergens in je lichaam. Leg het 
bijvoorbeeld in gedachten op je hand of 
geef het een plekje in je hart.

PIEKEREN EN FAALANGST
Blogbijdrage: Henriëtte Maas 

www.pacha-mama.nl

http://www.pacha-mama.nl
http://www.pacha-mama.nl


Henriëtte Maas schreef ‘Pubers en jongvolwassenen. 
Als ze maar gelukkig worden’

Deze maand 
met 25% korting op 
www.uitgeverijdeliefde.nl
! ! ! ! Uw kortingscode: Sensikids magazine

http://www.uitgeverijdeliefde.nl
http://www.uitgeverijdeliefde.nl
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Van de vijfjarigen is 98 % een creatieve denker. Na 
veertig jaar is nog maar 2% een creatief denker. Ons 
onderwijs is er geenszins op uit om ons creatieve 
denkers te laten blijven. Dat was de strekking van 
een interview op de radio dat ik eens hoorde 
onderweg. 
 

Dat 'het' onderwijs 'onder vuur' staat is inmiddels wel 
duidelijk. 
 
Ik vertel op mijn beurt graag een verhaal uit de 
praktijk.
 
Afgelopen week is een prachtig meisje van negen jaar 
bij mij in de praktijk geweest.
Lange rode haren, en een open blik en houding.
Een lieve moeder die haar graag wil helpen haar weg 
te vinden in onze toch wel moeilijke wereld.
 
Bij binnenkomst blijft de blik van mijn piepjonge 
bezoekstertje haken aan een schoolbord in mijn kleine 
wachtkamertje.
Ze wil tekenen.
'Dat is goed.' zeg ik.

'Dan wil ik wel graag dat je iets tekent over Oké! en O 
jee!' zeg ik.  'Want daar gaan we het weer over hebben 
vandaag!'
Dat is wat de kinderen immers bij mij leren: 'Voel je je 
O jee? Verzin iets om je weer Oké! te voelen!'
 
We sjouwen het schoolbord naar mijn werkruimte.
Ze zoekt uit met welk materiaal ze wil werken.

Het worden de nieuwe stiften.
Nauwkeurig zet ze het bord vlak bij een stoel.
Ze creëert haar eigen 'veilige' ruimte. Zet haar kopje 
sterremuntthee er naast.
Ze verkneukelt zich op haar werkje.
 
Dan gebeurt er iets verrassends.
Ze loopt naar de hangstoel, die waar de kinderen in 
kunnen relaxen. Ze zegt: 'Ik ga eerst nadenken over 
wat ik wil tekenen.'
Een poosje is het muisstil.
Ik bereid ondertussen in stilte mijn nieuwe lesje voor.
Dan springt ze op: 'Ja! Nu weet ik wat ik wil gaan 
tekenen!'
 
Er wordt weer in alle rust gewerkt.
Dan zegt ze: 'De helft van de tekening is klaar. Straks 
maak ik de andere helft af. Maar dan wil ik eerst weer 
in de stoel hangen. Nadenken!'
 
Korte tijd later springt ze weer op en maakt ze haar 
tekening af.
Die is erg leuk geworden!
 
Hmmm?
Dit meisje is bekend met concentratiestoornissen in de 
klas.
Ze denkt creatief. Associatief. Is hulpvaardig en heeft 
een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Voelt anderen goed 
aan. Kan dus wel zeer gefocust zijn als ze iets doet op 
haar eigen wijze.
 
Ik heb weer veel geleerd deze week!

OVER CREATIEVE 
DENKERS

DOOR SYLVIA VAN ZOEREN
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DOOR 

NICOLE DE GRUIJTER,

www.intensekinderen.nl

Veel kinderen en ouders die ik mijn 
praktijk ontmoet zijn een ster in 
diep nadenken. Ze zijn heel goed 
instaat om alles wat ze zien, voelen 
en ervaren in zich op te nemen en kunnen (soms zelfs 
zonder dat ze zich bewust zijn) hier eindeloos mee bezig 
zijn. Hun energie en gedachten zijn vooral bij alles wat nog 
komen gaat of wellicht misschien (voor hen vaak 
aanvoelend als definitief) gaat gebeuren. 

Met regelmaat komen er kinderen bij mij voor de Sensikids 
Ik ben Oké training of coaching, die zelf klagen dat ze hun 
werk nooit op tijd afhebben, dat ze zoveel moeten. Waarbij 
de juffrouw of meester aangeeft dat er 
concentratieproblemen zijn en ouders benoemen dat de 
kinderen zo afgeleid of gespannen zijn. Ouders vertellen 
dat hun kind snel van slag is als er iets anders gaat dan 
gedacht, dat ze zich aan het begin van de week al erg druk 
maken over het werk dat op vrijdag af moet zijn of dat er 
angsten zijn voor het donker, honden of stormen.

Tijdens de trainingen en coaching die ik bied leg ik aan 
deze kinderen altijd uit hoe hun brein werkt. Dat die 
vooruitziende blik, het met spanning in je lichaam reageren 
of heel boos worden heel erg nuttig was toen we nog in 
de tijd van de sabeltandtijgers en dinosaurussen leefden, 
maar dat we dit nu niet meer nodig hebben. Ik leer de 
kinderen hoe ze hun lijf kunnen ontspannen (en hun 
ouders vinden deze oefeningen ook vaak fijn) en vooral 
ook hoe ze hun eigen magie altijd bij zich hebben in de 
vorm van hun gedachte-kracht. Veel ouders vinden deze 
informatie ook interessant en dan zie ik ook de herkenning 
ontstaan. O, dus daarom reageer ik soms zo. Of hey, ook ik 
kan mijn piekeren aanpakken! 

Wat je denkt bepaalt hoe jij je voelt.  Als je denkt; “Dit lukt 
me niet!” dan voel je veel zwaarder en is alles veel lastiger 
dan wanneer je denkt; ”Ik kan het!” Als je denkt; “O jee!, nu 
ben ik afgeleid,. Zie je wel ik heb “tijd verspild, nu krijg ik 
het nooit meer af!” is alles net veel lastiger dan wanneer je 
denkt; “Oké ik was even afgeleid. Als ik nu me inzet heb ik 
vast nog tijd genoeg!”

Als je denkt:  “O jee het is donker, straks hoort mamma 
me niet, slapen is stom!”, is in slaap komen veel lastiger dan 
wanneer je denkt; “Ik kan een lampje aandoen, mamma 
hoort me altijd als ik roep en na het slapen kan ik de 
wereld weer helemaal aan!”

Vaak is dit een echte eye-opener voor deze kinderen. 
Door ze daadwerkelijk op de negatieve gedachte te laten 
staan en daarna te laten plaatsnemen op de positieve 
gedachte voelen deze kinderen de kracht van 
gedachtekracht werkelijk! De magie die zij zelf altijd bij zich 
hebben! Waar wij volwassenen ze soms nog bij mogen 
helpen is hun magische rugzak vullen met veel fijn 
voelende gedachten, zodat ze altijd zelf dit zakje kunnen 
openen en hun gedachtekracht inzetten op een moment 
dat ze zich even bang, onrustig of gespannen voelen. Een 
mooi onderdeel van de Ik ben Oké trainingen die 
aangeboden worden door de Sensikids opvoedcoaches. 

In de individuele coaching heb ik meegemaakt dat een 
jongen binnen twee sessies in staat was zijn 
gedachtekracht zo goed in te zetten en dat hij hier zoveel 
zelfvertrouwen van kreeg dat hij van alle kanten straalde 
en de coaching eigenlijk afgesloten kon worden. Hoe 
magisch is dat !!!

Wil je meer weten over de trainingen of  over 
gedachtekracht? Kijk dan eens op www.sensikids.nl naar 
een coach bij jou in de buurt.

Groet,

Nicole de Gruijter

Opvoed en Kindercoach bij Intense Kinderen

www.intensekinderen.nl

www.facebook.com/IntenseKinderen/

DE MAGIE VAN 
GEDACHTEN

http://www.intensekinderen.nl
http://www.intensekinderen.nl
http://www.sensikids.nl
http://www.sensikids.nl
http://www.intensekinderen.nl
http://www.intensekinderen.nl
http://www.facebook.com/IntenseKinderen/
http://www.facebook.com/IntenseKinderen/
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Bij de opvoedcoaches van Platform Sensikids komt 
dit onderwerp vaak ter sprake. Ouders houden 
niet van boze kinderen. Zeker als het op het 
schoolplein gebeurt, of in de supermarkt voelen ze 
zich erg ongemakkelijk.  Alsof er elk moment een 
Juf Ank uit de Luizenmoeder om de hoek van een 
schap kan stappen en met een opgeheven vinger 
bestraffend kan zeggen: ‘Nou, nou, wie is er 
eigenlijk de baas bij jullie? Als jullie zelf zwabberen 
en geen duidelijke regels hebben thuis, gaat je kind 
zeker zwabberen.’

Bij Sensikids gebruiken we een stressprotocol. 
Daar hoort de stressladder bij, zodat we kinderen 
en hun ouders makkelijk kunnen uitleggen hoe 
stress werkt en dat ze eenmaal bovenaan de 
ladder een ontlading krijgen, in de vorm van een 
woedeaanval, een huilbui of een angstig gevoel 
(vechten en vluchten). Bij kleine kinderen is een 
woedeaanval vaker gestoeld op angst dan we 
zouden denken.  We kennen kleuters die gaan 
stompen en slaan als ze iets niet weten, of 
wanneer ze niet begrijpen wat ze moeten doen. Bij 
wat oudere kinderen is er vaak eerst irritatie of 
frustratie, die uiteindelijk in woede kan ontladen. 
We kennen pubers die vluchten of vechten 
wanneer ze overprikkeld zijn geraakt, of juist 
onderprikkeld. Tijdens onderprikkeling is er veel 
meer contact met de gevoelens en sensaties in het 
lichaam en als iets saai is of te lang geluisterd moet 
worden gaat de aandacht daar veel meer naar toe 
dan de puber zou willen.   

Wij hebben gelukkig wat tips voor je. We geloven 
niet dat juf Ank er helemaal achter zou staan (zij 

zou misschien zeggen: “Niet zo zielig doen, je bent 
geen konijn...”) maar het zijn zeker tips die je kunt 
gebruiken. 

1. Zorg ervoor dat jij zelf merkt wanneer je kind 
stress aan het ontwikkelen is of bezig is over,- 
of onderprikkeld te raken. Er is nog veel winst 
te behalen voor je kind bovenop de ladder zit.

2. Kleine kinderen leid je af van boosheid. Tot een 
jaar of zes is dit de beste tip. Merk je dat je 
kleuter of peuter boos wordt? Leid af, doe 
even gek, ga dansen, rennen of knippen en 
plakken. 

3. Ga achter of naast je kind staan, niet voor je 
kind. Raak niet aan zonder aankondiging. Leg 
eventueel (aangekondigd) je handen op de 
schouders van je kind en geef lichte druk.

4. Stel nooit de ‘Waarom’ vraag. Dit geeft extra 
prikkels en voedt de ontlading.

5. Kom er op terug wanneer de energie weer is 
genormaliseerd. Vraag aan oudere kinderen: 
wat kun je de volgende keer anders doen?

6. Praat met oudere kinderen op momenten dat 
jullie iets doen. Bewegen tijdens praten is een 
mooi middel.  Tijdens een spel of het winkelen 
kun je best praten. Ook tijdens de afwas of het 
tafel dekken kun je praten. Iets doen leidt af 
van de prikkels. 

Download op www.sensikids.nl de factsheet 
Positieve communicatie

6 TIPS BIJ 
BOOSHEID

http://www.sensikids.nl
http://www.sensikids.nl
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DOOR: ANGELA STOLTING-ALEXANDER

Praktijk Horen, zien en begrijpen, 
Krommenie

Wandelend door het bos, genietend van alles om me 
heen. Prachtige kleuren oranje, geel en groen. 
Vogeltjes die mooie melodieën fluiten. Ritselen van 
bladeren in de wind. Ik kijk van het pad af naar een 
prachtige grote boom links naast me. En dan is daar 
opeens in mijn ooghoek, ergens voor me op het pad, 
iets groots, iets dat vanaf de grond tot ver boven me 
beweegt. Als in een reflex draai ik me naar het beeld 
toe. Een paard dat met hoeven hoog in de lucht 
steigert, weer neerkomt en weer steigert. Mijn 
lichaam bevriest, mijn hart schiet in mijn keel. Het 
enige wat ik nog kan roepen is: “Daar wil ik niet heen, 
ik wil niet verder”. Mijn lichaam keert zich in een 
reflex van het beeld af. Ik wil weg!

Maar laat het nu net zo zijn dat het steigerende paard 
precies voor de doorgang richting ons vakantiehuisje 
staat. “Het is oké”, hoor ik rustig naast me. “Dan 
wachten we even”. Het helpt me om iets rustiger te 
worden. Blijven staan mag! Mijn lichaam ontspant al 
iets. Ik adem een paar keer diep in en uit, mijn 
ademhaling wordt weer rustig. Ik kan weer denken. 
Kunnen we een ander pad nemen? Nee, wat is er dan 
nog mogelijk? Het paard lijkt intussen weer rustig. Als 
ik goed kijk staat hij niet eens zo heel dicht bij de 
doorgang. Als ik rustig loop kan ik daar best langs. 

Wat gebeurde hier nu eigenlijk? 
Het bos, de rust, het genieten zonder woorden. Ik 
was tijdens deze wandeling in een lichte trance 
geraakt. Met een lichte trance bedoel ik dat ik in een 
toestand van lage alertheid rondliep. Een beetje op de 
automatische piloot, dagdromend, een beetje los van 
mijzelf, verbonden met de mooie natuur om me 
heen, vooral kijken, voelen, luisteren, ruiken. De 
plotselinge onrust van het paard haalde me abrupt uit 
deze toestand, onverwacht. Hierdoor schrok ik zo 
enorm dat ik volledig in de stress schoot. Het in lichte 
trance geraken kan sensitieve en prikkelgevoelige 
kinderen ook overkomen omdat ze bijvoorbeeld met 
hun aandacht makkelijk naar binnen gaan waar ze 
informatie diepgaand verwerken.

Wat betekent stress?
Stress maakt dat je lichaam gespannen is, dat je zo 
vast zit in deze spanning dat het denken even 
uitgeschakeld wordt, je bent alleen nog maar dat 
gespannen lichaam. Een rationele beslissing kun je op 
dat moment dan ook niet nemen, je lichaam reageert 
vanuit een reflex. Het lichaam is dan alleen nog maar 

instinctief bezig: vechten of vluchten. Door stress 
verkrampte mijn lichaam. Mijn lichaam wilde instinctief 
vluchten; weg uit de situatie. Tijdens de Ik ben Oké 
training leren we kinderen dat dit een Ojee gevoel is.

Wat hielp.
Wat denk je dat er gebeurt wanneer je instinctief wilt 
vluchten en iemand houdt je tegen? Of je wilt 
vechten om jezelf te redden en iemand houdt je 
tegen? Je zult nog meer willen vluchten of vechten 
omdat je veiligheid eigenlijk nog meer in het gedrang 
lijkt te komen. En dat is nou net wat bij mij in deze 
situatie goed ging. Doordat mijn partner rustig bleef 
en zei dat we wel even konden wachten, voelde ik me 
serieus genomen en had ik het gevoel dat ik mijzelf 
kon beschermen. Ik hoefde niet te vechten om te 
mogen vluchten. Er kwam hiermee ruimte om tot 
rust te komen, te kiezen om te ademen, rustig naar 
mogelijkheden te zoeken en vervolgens te handelen.

Dit hebben sensitieve kinderen ook nodig.
Ik ben een coach die kinderen en ouders leert hun 
emoties, gevoelens en gedachten te leren kennen, 
zodat ze hier op adequate wijze op kunnen reageren. 
En toch kan schrik ook mij nog overvallen. Dit kan 
natuurlijk gebeuren, als je maar leert wat je kunt doen 
om weer een oké gevoel te krijgen. En dit is juist wat 
bij sensitieve prikkelgevoelige kinderen vaak zo 
belangrijk is. Doordat prikkels heftiger bij ze 
binnenkomen en ze informatie intenser verwerken 
bestaat de kans dat ze sneller schrikken.
Ze hierin serieus nemen en ze helpen hun lichaam 
weer tot rust te brengen kan ze helpen steeds beter 
hun schrikmomenten te leren herkennen en zichzelf 
steeds sneller weer rustig te leren maken. Tijdens de 
Ik ben Oké training is dit één van de dingen die we 
de kinderen leren.

Wil jij meer weten over schrik bij sensitieve en 
prikkelgevoelige kinderen en hoe je ze kunt helpen? Ik 
help je daar als Sensikids opvoedcoach graag bij.

www.horenzienenbegrijpen.nl

SCHRIK

http://www.horenzienenbegrijpen.nl
http://www.horenzienenbegrijpen.nl
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DOOR:

Suzan van der Most
Praktijk De Krachtboom
Noordwijk

Je hoeft het niet alleen te doen!

Toen ik er zo’n 15 jaar geleden achter kwam 
dat ik hooggevoelig ben, was dat best nog 
wel een nieuw begrip. Er waren wel wat 
boeken over te vinden en sommigen 
hadden er ook al wel over gehoord. Maar 
heel veel was er niet over te vinden. Voor 
mij is het best wel een zoektocht geweest 
om mezelf te “vinden”. Tegenwoordig lijkt 
het soms wel een “hype”. Ik ben van mening is dat er 
nu eindelijk echt ruimte is ontstaan voor ons 
gevoeligen. Daarom wordt er meer over gesproken 
en herkennen mensen zich er sneller in. Dat is fijn 
want het is een karaktereigenschap die mag stralen! 

Inmiddels ben ik zelf therapeut en mag ik gevoelige 
volwassenen én kinderen begeleiden om hier op een 
positieve manier mee om te leren gaan. En daar is 
behoefte naar. Ik hoor vaak van ouders dat ze zo blij 
zijn dat er coaches zijn die kinderen vanaf 
kleuterleeftijd kunnen begeleiden en ouders 
handvatten kunnen bieden om ermee om te gaan. 
Ook zie ik op verschillende Facebook groepen dat er 
heel veel vragen leven onder ouders van gevoelige 
kinderen. Want zeg nou zelf, dat valt echt niet altijd 
mee.

Meestal is een van de ouders zelf ook hooggevoelig 
en kampt hij of zij ook met eigen stukken. Kinderen 
hebben de kwaliteit om juist deze “pijnpunten” te 
spiegelen. En dat is niet altijd makkelijk!

Ik ben zelf moeder van drie kinderen die allemaal op 
hun eigen manier gevoelig zijn. En op het moment dat 
er één overprikkeld raakt is dit prima op te vangen en 
te ondersteunen. Maar als ik zelf én de rest ook 
overprikkeld is, bijvoorbeeld na een verjaardag, dan 
heb je de poppen aan het dansen. En sta ik ook met 
mijn handen in het haar. En ook al heb ik dan 
verschillende trainingen gevolgd en boeken gelezen, 
dan weet ik het soms ook echt niet meer! De kunst is 
dan om een ander te laten en ook zelf mijn rust en 
ruimte te zoeken. 

Herkenbaar? Gelukkig maar, want je bent zoals je 
leest, echt niet de enige. Wat mij veel heeft geholpen 
is erover te praten met de mensen om mij heen. Ik 

heb gemerkt dat ik echt niet de enige ben die tegen 
deze dingen aanloopt. Want zeker 20% van de 
bevolking is bovengemiddeld gevoelig. Je hoeft het 
wiel dus niet alleen uit te vinden en mag ook hulp 
vragen. We krijgen immers geen handleiding bij de 
geboorte van onze zoon of dochter.

Ook kun je altijd terecht bij Sensikids (Sensikids.nl) 
voor vragen en kun je via deze site een coach vinden 
bij jou in de buurt.

Groet,
Suzan van der Most

Tel: 06-13637975
Info@praktijkdekrachtboom.nl
www.praktijkdekrachtboom.nl 

JE HOEFT HET 
NIET ALLEEN TE 

DOEN

mailto:Info@praktijkdekrachtboom.nl
mailto:Info@praktijkdekrachtboom.nl
http://www.praktijkdekrachtboom.nl
http://www.praktijkdekrachtboom.nl


OPVOEDTIPS EN WEETJES UIT DE (DIGITALE) 
MEDIA: WIST JE DAT?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is een kennisinstituut 
dat overheden adviseert op het gebied van opvoeding. 
Het NJI verzamelt kennis en heeft de ambitie 
vakmanschap te vergroten in het onderwijs en de 
jeugdzorg. Deze maand zetten we hun factsheet Media 
gebruik door kinderen van 9-12 jaar in het licht. 

Gemiddeld besteden kinderen van 9-11 jaar per dag       
3 uur aan tv kijken, computeren en gamen (media). 

Wat zijn de effecten van mediagebruik? 

Door ondertiteling blijkt de technische leesvaardigheid 
licht toe te nemen. Daarnaast pikken kinderen 
onbewust al een vreemde taal mee.

Mediagebruik kan een positief effect hebben op de 
cognitieve ontwikkeling. Met name door het spelen van 
korte en snelle spelletjes neemt het basale vermogen 
tot informatieverwerking toe. Ook leren kinderen zo 
hun aandacht gericht te houden op een opdracht.  De 
oog-hand coördinatie neemt toe. Het ruimtelijke 
vermogen neemt toe. Samen gamen (multi-player 
optie) versterkt samenspel. 

Social media vergroten de vriendschapsvorming. Ook 
kan het zelfvertrouwen vergroot worden. Tevens kan 
de creativiteit worden vergroot omdat kinderen 
zichzelf tot uitdrukking kunnen brengen op bepaalde 
media zoals Instagram. 

Televisie geeft in veel gevallen goede informatie 
(Jeugdjournaal) en spiegelmogelijkheden (Spanga, 
Brugklas). 

Naast positieve zijn er echter ook de negatieve 
effecten. 

Veelvuldig gebruik maken van media kan effect hebben 
op de gezonde ontwikkeling van een kind. Spelen, 
voldoende slapen, bewegen en contacten kunnen in 
het gedrang komen. 

Grof taalgebruik kan toenemen, afhankelijk van welke 
media worden gebruikt. Kinderen zijn nog erg 
beïnvloedbaar, wat ze zien en horen en lezen kan grote 
invloed hebben op hun mentale en morele 
ontwikkeling. Reclame kan ook te beïnvloedend zijn. 
Kinderen zouden beschermd moeten worden tegen al 
te commerciële invloed en het uitgeven van geld 
online.  Te veel tijd doorbrengen met diverse media kan 
negatieve invloed hebben op een gezonde motorische 
ontwikkeling. Ook kinderen kunnen klachten 
ontwikkelen als lage rugpijn en RSI. 

Sociaal-emotioneel leren kinderen reageren op 
gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding. Via een 
scherm lukt dat niet. Kinderen leren reacties van 
anderen te weinig te interpreteren.  

Pesten en sexting zijn belangrijke negatieve 
ontwikkelingen op de digitale media. Ouders zijn hier 
een belangrijke begrenzer en zouden aldoor alert 
moeten zijn op wat zich voordoet. Deze 
grensoverschrijdende gebeurtenissen kunnen lang 
blijven doorwerken in het leven van een kind, ook als 
het eenmaal volwassen is. 

Games met daarin bloederig of realistisch geweld 
kunnen mogelijk schade aanbrengen bij kinderen onder 
de twaalf jaar.  Het repeterende karakter van geweld in 
games kan leiden tot afstomping. Ook kunnen kinderen 
bang worden van realistisch geweld of nieuws. Omdat 
kinderen en pubers hun eigen grenzen nog niet kennen 
hebben ze verstandige ouders nodig die aangeven wat 
wel en niet is toegestaan. 

Tot slot wordt gewaarschuwd voor het te weinig 
ontwikkelen van vaardigheden zoals creatief zijn en 
fantaseren bij veelvuldig gebruik van (nieuwe) media. 

In de factsheet wordt ook stilgestaan bij de normale 
ontwikkeling van kinderen tussen 9 en 11 jaar.  Zo krijg 
je informatie over de morele-, de seksuele -, de 
cognitieve- en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het 
is de moeite waard om te lezen.  

Door het lezen van boeken wordt de sociale 
vaardigheid ook vergroot. Het kind krijgt toegang tot 
de denkwereld van de schrijver en maakt kennis met 
figuren in het boek die van alles meemaken. Het 
vergroot daardoor empathie voor en kennis van de 
omgang met anderen.  Of kinderen steeds minder gaan 
lezen door de opkomst van de nieuwe media is uit de 
factsheet niet af te leiden.  

Het is aan de ouders om zelf een goed standpunt in te 
nemen en de ontwikkelingen op dit gebied goed bij te 
houden. We wensen je media wijsheid toe. 

Download de factsheet http://sensikids.nl/downloads/

WIST JE DAT?
OVER MEDIAWIJSHEID

http://sensikids.nl/downloads/
http://sensikids.nl/downloads/
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De wereld leer je 
in je eigen tempo 
het beste kennen. 
Door te lezen, te 
spelen en door te 
mogen kijken en 

te luisteren
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Dit magazine word je aangeboden door 
een Sensikids opvoedcoach.

Je vindt informatie over ons werk op 
diverse websites. Er zijn Sensikids 
opvoedcoaches actief in Nederland en 
Vlaanderen. 

Er is een korte beroepsopleiding. Deze 
zevendaagse basisopleiding geeft de 
mogelijkheid in je praktijk de Sensikids 
cursussen aan te bieden. De 
eerstvolgende opleidingen starten in 
Utrecht en in Gent in november 2018.

Vragen? sensikids@hotmail.com 

Colofon:

Eindredactie: Sylvia van Zoeren

Bijdragen aan dit magazine zijn van:

Henriëtte Maas, Petra van der Gulik, Nicole de Gruijter, 
Angela Stolting Alexander,  Suzan van der Most, Sylvia van 
Zoeren

Koedijk,  Vof Sensikidsopleidingen/uitgeverijdeliefde

072-5647353

www.sensikidsopleidingen.nl 

www.uitgeverijdeliefde.nl

Foto’s © Shutterstock, of uit privé collectie. 

www.sensikidsopleidingen.nl 

www.sensikids.nl 

mailto:sensikids@hotmail.com
mailto:sensikids@hotmail.com
http://www.sensikidsopleidingen.nl
http://www.sensikidsopleidingen.nl
http://www.uitgeverijdeliefde.nl
http://www.uitgeverijdeliefde.nl
http://www.sensikidsopleidingen.nl
http://www.sensikidsopleidingen.nl
http://www.sensikids.nl
http://www.sensikids.nl

