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Doel

Bewust worden van belang van beweging en ontspanning

om balans te bewaren tussen draagkracht/draaglast

en niet teveel stress op te bouwen



Inhoud workshop

- Wat gaan we bespreken?

- We gaan ideeën opdoen om kinderen functioneel te

laten ontspannen

- Realiseren belang van spelen en even niets doen

- Sport en ontspanning

- Observatie van het kind

- Goede structuur in de dag

- Uitingen van stress 

- Take home message



Waarom stressreductie bij HJK?

- 1 op 12 jongeren psychisch ongezond (CBS)

- 1 op 4 studenten kampt met burn-out klachten

- 1 op 7 jongeren ernstige angst- en depressieklachten

- Ziekteverzuim en emotionele belasting kost 2 miljard

Euro; vaak oorsprong bij HJK

- Early Life Stress: vele onderzoeken (CJG)

- Kinderen hebben hulp nodig om adequaat met 

stressoren om te kunnen gaan

- Economisch onderzoek: Investering in vroege preventie

van chronische stress betaalt zich 10-voudig terug

(Heckmann JJ. Ann NY Acad Sci 2008;1136:307-23)



Workshop HJK: spel en beweging

- Wat heeft een kind nodig om tot rust te komen?

- Via sporten: het brein afgeleid

- Ook bewegen geeft stress-reductie: diverse 

aanleidingen om te bewegen

- Aan de hand van muziek maken

- Door verhaal te vertellen waarbij regelmatig (mee) 

bewogen moet worden (herhaling!)

- Creatief bezig zijn

- etcetera



Opdracht

In ‘break-out rooms’ om te bespreken:

Wat doen jullie op school met de kinderen aan beweging

- tussendoor?

- Welke oefeningen?

(5 min)



Opdracht

Ik denk aan: 

- Beweegkalender

- Liedjes met beweging erin

- Verhaal waarin lichaamsdelen worden benoemd

- Etc

- Etc



Vanuit de spreekkamer

- Zeer veel functionele klachten

- Altijd vragen: ‘wat is het voor kind?’

- ‘Hoe zijn de resultaten op school?’

- Maar vooral: ‘wat moet ze/hij ervoor doen?’

- Nog onlangs met de leerkracht gepraat?

- Wat was zijn/haar indruk van kind in de klas?

- Hoe is het kind eraan toe bij thuiskomst uit school?



Voorbeeld uit praktijk

- Kind vertoont op school wenselijk gedrag

- Thuis blijkt dat hij/zij vermoeid is.

- Voorbeeld uitspraak moeder: ‘De eerste 3 kwartier

hoef ik haar niet aan te spreken, dan wil ze alleen

maar op de bank liggen.’



Vanuit de spreekkamer (2)

- Model belasting – belastbaarheid (draaglast versus 

draagkracht)

- Samen zorgen dat het kind een goede balans houdt

- Ouders: na school even ‘time-out’ voor kind

- Mogen momenten hebben van ‘niets doen’



Vanuit de spreekkamer (3)

- Stress kan ook zijn:

- Belangrijke gebeurtenissen (‘life events’)

- Echtscheiding 

- Ziekte/overlijden familielid/naaste

- Verlies van huisdier

- Verhuizing

- Te weinig slaap

- Technologie (schermtijd! 20-20-2 regel)

- Faalangst / leerproblemen



Draaglast / draagkracht

- Draaglast: Expositie aan fysieke en geestelijke

belasting waaraan kind blootstaat

- Zie eerder: de vormen van stress

- Draagkracht: het vermogen van het kind om de 

belasting op te vangen

- voldoende slaap (hoe ‘s morgens wakker?)

- afweer

- incasseringsvermogen

- zelfbeeld

- voeding/vitamines



Aandacht vanaf het prille begin …….



‘Balanskwesties’ 

- Hoe wordt het kind  ‘s ochtends wakker?

- ‘Hoe komt het kind thuis van school’?

- ‘Hoe gaat het op school’?

- ‘Als ik juf of meester x bel, wat gaat zij of hij dan

over je kind zeggen?

- ‘Hoe is het contact met andere kinderen’?

- Misschien sprake van pesten?



Voorbeeld uit praktijk

Ik zie via de huisarts een kind met buikpijnklachten. Na 

anamnese en onderzoek stel ik vast dat sprake is van 

functionele buikklachten. Huisarts geeft in zijn brief aan

dat kind niet graag naar school gaat. Buikpijn is vooral ‘s 

morgens aanwezig en wordt erger in de loop van de dag. 

Vraag: 

Wat zou je als leerkracht kunnen doen met het oog op de 

buikklachten?



Voorbeeld uit praktijk

In break-out rooms:

Wat zou je als leerkracht kunnen doen met betrekking

tot de buikklachten? 

- (5 min)



Voorbeeld uit praktijk

Ik denk aan:

- Met ouders bespreken: wat vindt het kind fijn, hoe 

kan hij/zij zich het best ontspannen?

- Wat kun je daarvan in de klas toepassen?

- En omgekeerd: je ziet in de klas dat het kind erg op 

muziek reageert en van dansen houdt. Je zou

ouders kunnen suggereren om het kind een

dansactiviteit te laten volgen (in plaats van 

bijvoorbeeld een door ouders gekozen sport)



Voorbeeld uit praktijk (voorbeeld gesprekje over de 

klacht)

- LK: Wat denk je als je moet gaan rekenen?’

- Kind: ‘dat het weer zo’n moeilijke som is en dat ik

het niet snap en dat het me vast wéér niet gaat

lukken’

- LK: ‘Dat zijn wel vervelende gedachten hé? En wat 

voel je dan?’

- Kind: ‘dan krijg ik zo’n kriebel in mijn buik. En dan

gaat mijn hart bonken… en krijg ik opeens van die 

zweterige handen.’

- LK: ‘Hmm…..’

- Kind: ‘Ik ben dan gewoon heel zenuwachtig.’



Ander opvallend voorbeeld van uiting kind

- ‘Ik kan het toch niet’

- ‘Ik ben niet goed.’

- ‘Ik ben bang dat …. (het niet meer goed komt, er

iets naars gebeurt, ik het niet goed doe, etc).’

- ‘Het kan me niets meer schelen!’



Psychosomatische uitingen van stress (‘functionele 

klachten’)

- Buikpijn (‘functionele buikpijn’)

- Hoofdpijn (spanningshoofdpijn, migraine)

- Bedplassen

- Broekpoepen

- ADHD: belang van structuur!

- Oudere kinderen: hyperventilatie

- hartkloppingen



Patronen ziekte afgelopen decennia

- Somatische ziekten: infecties met vaccinaties steeds 

minder (longontsteking meningitis, epiglottitis) 

- Steeds meer functionele klachten: moeheid, 

hoofdpijn, buikpijn, pijnklachten

- (Over)belasting door de vele prikkels: kan niet elk kind 

verdragen.

- Omgaan met teleurstelling/tegenslag?

- ‘Keuze-stress’?

- Te weinig vitamine D?



Andere aandachtsgebieden

- Structurele aandacht voor gezondheid, goed voorbeeld

geven:

- Gezonde voeding

- Beweegvriendelijk schoolplein

- Veiligheid

- Omgang met elkaar: anti-pesten

- Aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling

- Goede observatie van ieder kind

- Bewust bezig zijn met stress-vermindering



Toekomstige ontwikkelingen (1)

- Wat is toekomst: 5 jaar, 10 jaar?

- Veel veranderingen binnen 5 jaar: sociale media, 

privacy, leermiddelen

- Kortere ziekenhuisopnames, steeds meer thuis

- School gaat door: webcam verbindingen

- Dokter: van cure naar care

- Meer van ‘ziekte’ naar ‘gezond blijven’

- Welzijn bij welvaart

- Meer accent op preventie



Toekomst (2)

- Komen oude ziektes weer terug? (bereidwilligheid tot 

vaccinatie)

- Grotere rol van de JGZ

- Jeugdarts als schakel tussen school en kinderarts

- Jeugdarts als ambassadeur voor HJK



Take home messages

- Observeer een kind regelmatig: hoe zit het in 

zijn/haar vel, waar heeft het behoefte aan?

- Doe regelmatig iets ontspannends met het kind 

(beweeg, speel, geef ruimte, liefst buiten!)

- Geef kind gerichte aandacht, neem tijd, ‘kweek

herinneringen’!

- Denk aan de balans tussen draaglast en draagkracht

- Observeer een kind en verminder stress, waar het kan!



Dank voor jullie aandacht!


