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Zelf ben ik een groot tijdschriftliefhebber. Toch had ik nooit durven dromen dat ik nog eens 
een eigen e-magazine zou maken. Leuk om te doen, omdat je er zoveel verschillende  
onderwerpen in kwijt kunt. Een tijdschrift heeft toch een beetje de signatuur van de maker: 
wat lijkt mij interessant, wat wil ik graag met jullie delen? Voor het volgende nummer hoor 
ik ook graag van jullie welke onderwerpen je graag eens voorbij ziet komen.
Laat het me weten via de mail, want Opvoeding&Co gaat over communicatie… 
ook tussen jou en mij!

Hallo. Leuk dat je kennis komt maken!

Colofon
Dit e-magazine is een uitgave van 
Opvoeding&Co. 

Tekst: Jantina Kautz

Vormgeving: Rince Bekman
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Karin Rypma laat zien hoe zij in haar prak-
tijk Walking the rainbow door middel van 
tekentherapie emotionele blokkades bij 
kinderen kan wegnemen.

Jantina Kautz vertelt openhartig over haar 
eigen rol als ouder, fouten maken, en wat 
zij met Opvoeding&Co voor ouders en 
opvoeders wil betekenen.

“Aandacht, en dan bedoel ik echte  
aandacht, er helemaal zijn voor je kind, 
zorgt ervoor dat bij je kind er echt  
contact ontstaat.”
Belinda Vollenberg heeft haar eigen prak-
tijk in voetreflexologie en is moeder van 
3 kinderen. We gaan in op wat aanraking 
voor je kind kan betekenen. 



Tekenen  
met je kind

Over kleurtjes, papier en kleine wondertjes

Ergens in een middelgrote plaats in Nieuw-Zeeland voert Karin Rijpma haar praktijk 
‘Walking the Rainbow’. Mensen die vaak al van alles hebben geprobeerd om hun 
problemen op te lossen komen bij haar terecht. Karin en haar man zijn van oor-
sprong Nederlanders, maar wonen inmiddels al meer dan 30 jaar in Nieuw Zeeland. 
Hun (zeer succesvolle) kaasfabriek/makerij hebben zij verkocht, waardoor Karin nu 
meer tijd aan haar cliënten kan besteden. 

In haar praktijk ‘Walking the Rainbow’ gaat Karin met oliepastelkrijt en papier aan de slag. 
Haar cliënten tekenen en kleuren als het ware hun persoonlijke trauma’s van zich af. Blok-
kades worden opgeheven en het zelfhelend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd. 
Natuurlijk vertel ik het nu wat kort door de bocht. Karin weet precies de juiste vragen te 
stellen om het proces in goede banen te leiden. Een vierjarige opleiding op het gebied van 
psychologie en tekentherapie, haar eigen kennis van de betekenis van kleurgebruik en ja-
renlange ervaring met dit werk hebben haar tot een expert op dit gebied gemaakt.
De expert bij uitstek om eens wat vragen aan te stellen over tekenen met je kind. Als ou-
der ben je geen therapeut, dat is ook niet de bedoeling. Maar is er toch een manier om 
je kind te helpen bij problemen door middel van tekenen? Ik laat Karin aan het woord om 
meer te weten te komen.

Karin: “Als je kind ergens mee zit, of er-
gens angstig voor is kun je je kind uitnodi-
gen er eens een tekening over te maken. 
Houd het daarbij wel luchtig, opper het ge-
woon als een voorstel, maak er geen ‘big 
deal’ van. Als je merkt dat je kind maar de 
helft van het papier gebruikt, vraag dan 
eens wat er op de andere helft van het pa-
pier staat. Soms is dat wat ze weglaten in-
teressanter dan wat ze tekenen. Ook een 
tekening die ‘van het papier afloopt’ (een 
huis wat op de zijrand van het papier staat 
en wat je dus maar half ziet) is een vorm 
van weglaten. Plak er gerust een vel aan 
vast en nodig je kind uit verder te tekenen.  
Mochten op de tekening dingen voorko-
men die je niet herkent vraag er dan naar 
zonder direct te vragen “Wat is dat?”  
Nodig je kind uit er gewoon iets meer over 
te vertellen (bijvoorbeeld vertel eens wat 
meer over dat onderste stuk). Als je kind 
de tekening af heeft kun je een volgend 
blad pakken en je kind vragen nu een te-
kening te maken van de situatie zoals hij 
die graag zou willen.”

Jantina: “Bedoel je als je kind bijvoor-
beeld een heel enge clown heeft getekend 
(want je kind vindt clowns eng), je daarna 
vraagt: “Hoe zou een clown eruit moeten 
zien zodat je die leuk vindt?”
Mooi dat je dit zo zegt Karin. In mijn trai-
ningen leg ik er ook altijd de nadruk op 
het woord ‘niet’ in dit soort vragen te ver-
mijden. Focus op wat je WEL wilt, dus 
formuleer het dan ook in positieve vorm. 
In plaats van “Hoe zou het eruit zien als 
je niet bang bent?” zeg je “Hoe zou het 
eruit zien als je het leuk vindt/als je het wel 
durft/als je het grappig vindt” enz. 
Ik begrijp dat er dan vervolgens een teke-
ning wordt gemaakt van de situatie zoals 
je kind die graag zou willen?”

Karin: “Precies, het lijkt te simpel voor 
woorden en toch levert zoiets simpels al 
op dat het kind spanning loslaat en gaat 
focussen op een positief beeld. Let daarbij 
als ouder eens op of je kind meer heldere 
kleuren gebruikt bij de gewenste situatie 
dan bij de ‘angst tekening’.  

“Zoiets simpels  
levert al op  
dat het kind  

spanning loslaat”
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Je kunt, als je merkt dat je kind telkens 
weer donkere kleuren pakt, ook voorstel-
len de tekening nog eens te maken en 
dan met gebruik van de lichtere kleuren. 
Daarna kun je samen de tekeningen ver-
gelijken en je kind laten vertellen / aanwij-
zen wat er anders is en wat maakt dat het 
zo fijner is.”

Jantina: “Zijn er nog andere dingen die je 
uit een tekening kunt halen en waar je als 
ouder op kunt inspelen?”

Karin: “Soms tekent een kind dat waar het 
probleem (bijvoorbeeld de angst) zit veel 
groter dan de rest. Bijvoorbeeld een heel 
grote spin naast een heel klein poppetje. 
Het helpt om daarop te wijzen. Hoe groot 
is het in het echt, ben jij dan ook zo klein? 
Hoe zou het zijn als we jou groot tekenen 
en het spinnetje klein?”

Jantina: “Ja, ik herinner me een cliënt 
van mezelf, een tiener, die doodsbenauwd 
was voor een operatie. Toen we gingen 
tekenen bleek ze het infuus als grootste 
bedreiging te zien. Ze tekende dat ding bij-
na net zo groot als haar arm zelf. Daarna 
hebben we eens gekeken hoe groot zo’n 
dingetje nu werkelijk is en toen zijn we 
opnieuw gaan tekenen. Het bleef span-
nend, maar de grote angst voelde ze wel 
wegvloeien. Mooi hoe je een kind met zo 
eenvoudig kunt helpen. Heb je nog meer 
van die tips?”

Karin: “Kinderen vinden het heerlijk om 
een poppetje in te kleuren. Je kunt een 
mensfiguurtje opzoeken op internet, bij 
voorkeur een kinderpostuur en de omtrek 
daarvan nemen. Laat je kind het verder 
helemaal inkleuren alsof hij/zij het zelf is. 
Vertel ze (als het poppetje is ingekleurd) 
dat iedereen het fijn vindt om vaste grond 
onder zijn/haar voeten te voelen. Er moet 
dus wel grond onder zodat je stevig staat. 
Daarna kun je je kind een ‘ei’ om zichzelf 
heen laten tekenen in een kleur die hij/zij 
fijn vindt. Dat geeft een veilig, beschermd 
gevoel. Je kunt dit gebruiken als je kind 
zich wat onzeker voelt. Het ei funktioneert 
als een cocon, een beschermlaag waar 
niemand in kan komen. Maak er wel een 
deurtje in zodat ze niet het gevoel krijgen 
dat ze er niet uit kunnen, dat ze te allen 
tijde een keuze hebben.

Jantina: “Maakt het nog uit welk materiaal 
je gebruikt?

Karin: “In dit geval niet. Viltstift, kleurpot-
loden, krijtjes, allemaal prima. Het is wel 
belangrijk dat het kind keuze heeft uit veel 
tinten. Dus een kleurdoos met heel veel 
kleurtjes is een prima investering!”

Jantina: “Karin, wat vind je van man-
dala’s?” (Mandala’s zijn cirkelvormige pa-
tronen. Er zijn kleurboeken van, speciaal 
voor kinderen, en ook voor volwassenen 
trouwens.)

Karin:  “Mandala’s zijn bij uitstek geschikt om je kind tot rust te laten komen. De cirkelvorm 
en zich herhalende patronen hebben een rustgevend effect. Ze kunnen ook hun eigen 
mandala’s maken met behulp van een passer.”

Jantina: “Je boft als je een kind hebt dat graag met kleurtjes in de weer is. En je kind boft 
als jij een ouder bent die weet dat je met tekenen soms ook wat lichter kunt maken dan het  
is.”

Mocht je bij Karin een consult willen volgen dan moet je afreizen naar Nieuw-Zeeland...
of een Skype gesprek aanvragen. Tekensessies met kinderen gaan helaas niet via Skype, 
met volwassenen doet Karin dat incidenteel wel. Ben je daarin geïnteresseerd of wil je in-
formatie van haar, neem dan gerust contact met me op via jantina@opvoedingenco.nl. Ik 
breng je dan met haar in contact.

Poppetje inkleuren
Op de laatste pagina van dit magazine vind je een 

voorbeeld van een mensfiguurtje dat je uit  
kunt printen voor je kind. 

1. Laat je kind het poppetje helemaal inkleuren alsof hij/zij het zelf 
is.  

2. Vertel (als het poppetje is ingekleurd) dat iedereen het fijn vindt  
om vaste grond onder zijn/haar voeten te voelen. Er moet dus 
wel grond onder zodat je stevig staat.  

3. Daarna kun je je kind een ‘ei’ om zichzelf heen laten tekenen in 
een kleur die hij/zij fijn vindt. Dat geeft een veilig, beschermd ge-
voel.  

4. Maak er wel een deurtje in zodat je kind niet het gevoel krijgt dat 
hij er niet uit kan.
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Het verhaal achter 
Opvoeding&Co

Van opvoeder tot Opvoeding&Co

Beste ouders, opvoeders,
Het is zo ver: het eerste e-magazine 
staat online. Een mooie gelegenheid 
om elkaar wat beter te leren kennen. 
Mogelijkheden om jullie te leren ken-
nen zijn er gelukkig ook. Door reacties 
via de mail en hopelijk binnenkort op 
een event of training en in een besloten 
Facebookgroep.

Over mezelf praten vind ik niet zo mak-
kelijk. Mijn persoon doet er niet zo toe, 
het gaat om jullie als opvoeders. En toch, 
wederzijdse kennismaking moet natuurlijk 
ook echt wederzijds zijn, dus daar gaan 
we…

Het ouderschap 
Als je wilt weten welke carrière ik achter 
de rug heb, dan raad ik je aan even op 
LinkedIn te kijken. Op deze plek vertel ik 
liever iets persoonlijker dingen.  
Het krijgen van kinderen was voor mij 
geen vaststaand gegeven. Tot mijn 28e 
dacht ik: kinderen? Ik werk al met kinde-
ren, en dan thuis ook nog…pffff!
Pas toen de 30 echt in zicht kwam veran-
derde er iets in mij. Ik kan het niet anders 
verwoorden dan een drang waar niet aan 
te ontkomen viel. Alle rationele bezwaren 
die ik tot dusver had verdwenen als een 
dun laagje ijs in het lentezonnetje.

“Over communi-
catie had ik als  
ouder van jonge 

kinderen en  
pubers maar wat 

graag iets  
geweten!” 

“Ik heb fout 
op fout  

gemaakt.” 

Uiteindelijk werd ik moeder van een zoon 
en een dochter en daarmee werden alle 
clichés waar, vooral die over het ‘je zor-
gen maken’. Met elke dierbare die er in je 
leven komt, voegt zich daar de angst bij 
voor verlies. En met elke verantwoordelijk-
heid die het leven je geeft komt de vraag: 
doe ik het wel goed? Daarmee werd het 
ouderschap voor mij een grote oefening in 
loslaten en zelfvertrouwen.

Fouten maken
Terugkijkend kan ik gerust stellen dat ik 
fout op fout heb gemaakt en dat ik een 
verre van ideale moeder ben geweest 
(en waarschijnlijk nog niet ben). Als we al 
weten wat dat zou moeten zijn, een ideale 
moeder. Fouten maken hoort bij het leven 

en dus ook bij het opvoeden.  
Je kinderen voor het leven psychische 
schade toebrengen is iets waar je als ge-
middelde ouder echt niet toe in staat bent. 
Mijn kinderen zijn gewoon op hun pootjes 
terecht gekomen, fouten mijnerzijds ten 
spijt.
Mijn werk speelt zich al meer dan 30 jaar 
af in het veld van onderwijs en opvoeding. 
En ook daar kan ik terugkijkend hetzelfde 
over zeggen. Ik heb daar wel wat steken 
laten vallen. Wat wil ik daarmee zeggen? 
Wil ik een openbare boetedoening tentoon 
spreiden? Niets daarvan. Wat ik wil zeg-
gen is dat fouten maken inherent is aan 
het leven. Het zijn onze leermomenten, 
onze kansen om te groeien. We kunnen 
niet zonder.

Opvoeding&Co
Met Opvoeding&Co zorgen dat ouders 
vanaf nu behoed worden voor het maken 
van die fouten!? Totaal onmogelijk en (nog 
veel belangrijker) heel onwenselijk.
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Vraag jezelf maar eens af wat de momen-
ten waren in je leven dat je als persoon 
een stap zette in je ontwikkeling. Was dat 
toen alles op rolletjes liep, of waren het de 
momenten waarop het mis ging?
Wat ik met Opvoeding & Co graag wil be-
reiken is dat ouders met elkaar in contact 
komen, elkaar tot steun zijn. Vaak hoor 
ik in trainingen de verzuchting: “wat fijn 
om te merken dat ik niet de enige ben die 
hiermee worstelt” en “nu praat ik voor het 
eerst met andere ouders over dat wat ik 
moeilijk vind”. Een ontmoetingsplaats dus.

Communicatie
En verder is Opvoeding&Co een plek 
waar je leert dat alles eenvoudiger wordt 
als je meer weet over communicatie. Die 
kennis over communicatie, daar had ik 
destijds als ouder van jonge kinderen en 
pubers maar wat graag iets van geweten!
Communicatie dus: met je kind, je gezin, 
je omgeving. En daarnaast de kennis over 
communicatie met jezelf. Op dat laatste 
ga ik wat dieper in.
Al jaren geleden kwam ik tot de conclusie 
dat je als coach/therapeut veel voor kin-
deren kunt betekenen. Dat is mooi, iets 
om dankbaar voor te zijn. Toch merkte ik 
dat de verbeteringen vaak van tijdelijke 
aard waren, omdat de ouders door gingen 
met handelen zoals ze altijd al gehandeld 
hadden. Dat gegeven vormde de start van 
mijn oudertrainingen. Het is namelijk de 
ouder die grotendeels met het kind in de 
weer is. Als de ouder leert begrip te heb-
ben voor de reactie (de communicatie) 
van het kind en vaardigheden ontwikkelt 
om adequaat te reageren, dan zijn we 
(wat mij betreft) waar we wezen moeten.

Dan is er nog het verhaal dat veel ouders 
heel goed ‘weten’ hoe ze zouden moeten 
handelen, alleen de emotie krijgt soms zo 
de overhand dat ze onbewust precies dat 
doen waar ze later spijt van hebben (zich 
schuldig over voelen). Die emoties steken 
vaak de kop op als je kind een ‘blauwe 
plek’ raakt die jij in je kinderjaren hebt op-
gelopen. Een niet-geheelde ‘blauwe plek’ 
waar je kind met zijn/haar gedrag eens 
feilloos zijn vinger in drukt.
En daar komt ‘communicatie met jezelf’ 
om de hoek kijken. In een veilige omge-
ving kijken naar jouw pijnpunten die ma-
ken dat je soms de emotie laat reageren in 
plaats van je bewuste zelf. Dat is een es-
sentieel onderdeel van de training ‘Bewust 
Ouderschap’.

Weet je wat ik me nu realiseer is dat ik het 
toch weer heb gehad over jullie: de ou-
ders. En over wat Opvoeding&Co voor jul-
lie wil betekenen. Ik zei het al, over mezelf 
praten, ik vind het lastig. Nou vooruit, nog 
even dan: Getrouwd met een schat van 
een man. Inmiddels trotse oma van een 
tweeling. Sinds deze zomer loop ik weer 
elke dag met een hond in het park. Eh…
dol op lezen, met name vakliteratuur (ge-
wone boeken zijn voor de vakantie) en dol 
op Italiaans ijs en stroopwafels. En vooral 
heel nieuwsgierig naar jou. Stuur me een 
mail met jouw opvoedingsverhalen, vra-
gen, belevenissen en inzichten.
Wie weet tot ziens, online of live! 

 

Kirren, pruttelen, geluidjes maken. We 
doen het allemaal. Je kleintje laat een 
hoog ‘aahhh’ horen en jij geeft ant-
woord op dezelfde toon, met ook zo’n 
mooie uithaal. Pret voor twee. Jij doet 
je kindje na, je kindje doet jou na. Een 
geweldig staaltje van ‘echt contact’ ma-
ken. Houden zo!!!

Hoezo…houden zo?
Omdat het zo belangrijk is je kind te vol-
gen in taal, toon, lichaamshouding en 
expressie. Kind kun je overigens gewoon 
vervangen door ieder ander persoon, want 
met tieners en volwassenen werkt het net 
zo. Kijk even in gedachten mee naar het 
volgende ‘filmpje’:

Opa/oma/ouder/oppas zit bij de zandbak 
of speeltuin en Joris van 4 komt aange-
rend. Grote ogen, opgewonden toon, snel-
le ademhaling, wijzend naar de struiken: 
”Een beest!”

Reactie 1:   
Rustige lage toon, vriendelijke glimlach: 
“Ja jongen, in de struiken zitten weleens 
beesten. Je kunt beter in de zandbak 
blijven. Blijf maar een beetje bij mij in de 
buurt, er is niets om bang voor te zijn.”

Reactie 2:   
Grote ogen, een snelle ademteug, wijzend 
naar de struiken: “Een beest? In de strui-
ken!?” Om daarna met alle rust in je stem  
voor te stellen samen te gaan kijken.

Joris zal bij de tweede reactie zijn eigen 
opwinding weerspiegeld zien en voelen: jij 
begrijpt mij! In trainingen hoor ik vaak de 
vraag: “Stel dat je kind heel erg geschrok-
ken en overstuur is, dan is het toch juist 
belangrijk dat jij rustig blijft? Dus hoezo 
volgen?” Het gaat bij schrik of verdriet om 
het gevoel van erkenning. Het gevoel dat 
die ander de ernst of heftigheid van jouw 
gevoel ziet, herkent en erkent. Daarna kun 
je overschakelen op rust. 

Hallo… 
contact?
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Professionele rol 
Een politieagent zie je echter zelden zo 
reageren. Dat heeft te maken met zijn/
haar rol. Een politieagent (of welke andere 
uniformdrager dan ook, en daar kun je 
gerust ‘witte jassen’ ook onder rekenen) 
worden geacht te allen tijde rust uit te stra-
len. Je hoort dan ook vaak dat mensen 
zich door een arts niet begrepen voelen, 
de arts zit in zijn professionele rol. Er zijn 
gelukkig artsen die professionele afstand 
kunnen combineren met oprechte betrok-
kenheid. 

Volgen en leiden
Het principe is: Eerst begrijpen, dan be-
grepen worden. Anders gezegd het vol-
gen-leiden principe. Pas als iemand merkt 
dat de ander hem echt heeft gehoord en 
zijn gevoel ziet en erkent (geschrokken, 
huilen, boos) is diegene bereid de ander 
te volgen (luisteren naar advies of gerichte 
vragen, voorbeeld gedrag navolgen).  Als 
iemand zijn/haar eigen taal terughoort in 
jouw reactie versterkt dat het gevoel van 
begrepen worden. 

Die hufter kan doodvallen
Van ouders met tieners komt dan vaak de 
vraag: “Dus ik moet maar afdalen naar 
hun manier van praten?”
Stel je voor: je puberzoon of -dochter komt 
thuis, smijt woedend een rugtas in de 
hoek en roept: “Die hufter van wiskunde 
kan wat mij betreft doodvallen!” En ver-
vang ‘hufter’ en ‘doodvallen’ gerust door 
ander jargon, maar ik houd het hier wat 
rustig. Je kind kijkt er woedend bij en ploft 
op de bank. Als jij op de bank er naast  
komt zitten en oprecht geïnteresseerd 
vraagt: “Oh, je vindt meneer De Vries 
van wiskunde een hufter en hij kan zelfs 
doodvallen wat jou betreft. Vertel, wat is er 
gebeurd?” Dan daal je zeker niet af naar 
het scheldniveau. Je toon blijft rustig en 
oprecht geïnteresseerd. 

Op dat moment vermanen of corrigeren in 
de trend van: “He, let eens op je taal” of 
“Nou nou, dat kan wel wat minder” bete-
kent dat je geen contact maakt. Ook het 
herformuleren in andere woorden werkt 
averechts: “Oh, je vindt de leraar wiskun-
de dus niet zo aardig op dit moment?” Niet 
zo aardig?! Dat is echt veel te zwak uitge-
drukt, jij begrijpt er duidelijk niets van!
Met ‘Vertel’ nodig je de ander uit zijn/
haar verhaal te doen. En jij? Jij knikt be-
grijpend, pikt er af en toe een kernwoord 
uit  (Extra lessen? In je vrije tussenuur?) 
en stelt gerichte vragen. Die zullen je 
kind helpen zijn hart te luchten. Er luistert 
iemand begripvol. Probeer uit de oplos-
singsmodus te blijven. Je kind wil geen 
raadgevingen, advies en commentaar. Je 
kind wil zijn/haar verhaal kwijt.

In mijn trainingen geef ik vaak voorbeel-
den van gelijke strekking uit de volwasse-
nenwereld. Je komt bij je beste vriendin en 
hebt net op je werk een enorme aanvaring 
gehad met je leidinggevende.  

Je ploft op de bank en begint gelijk stoom 
af te blazen. We zullen de woorden hier 
netjes houden. Toch zal het de strekking 
hebben van ‘dat mens van personeelsza-
ken die jou zo nodig moet vertellen dat…” 
enz.
Stel je voor dat jouw vriendin begint met: 
“Nou nou, let een beetje op je woorden 
zeg!” En daarna zegt: “Heb je gelijk de 
vakbond gebeld? Heb je het hier al met 
de hoogste baas over gehad? Ik zou gelijk 
aan de bel trekken als ik jou was.” Hoe 
voelt dat als jij je dit zo voorstelt? Een 
gouden regel in het reageren op je kind: 
Stel je voor dat je beste vriend(in) zo te-
gen jou zou doen?

Echt contact maken zorgt ervoor dat de 
ander een gevoel van veiligheid ervaart en 
daardoor ruimte voelt om zijn/haar verhaal 
te doen. Lekker gekke bekken trekken 
samen met je baby/peuter. Volgen in taal, 
toon, lichaamshouding en expressie met 
je basisschoolkind. 
Echt contact? Houden zo!

Een gouden regel:  
Stel je voor dat je 
beste vriend(in) zo 
tegen jou zou doen?

13



Huidcontact is een eerste levensbe-
hoefte. We kennen vast allemaal de on-
derzoeken die hierover gaan. Een baby 
die niet wordt gekoesterd heeft grote 
kans te sterven. Liefdevolle aanraking 
(streling) zorgt voor de aanmaak van 
oxytocine, het bindingshormoon. Huid-
stimulatie bevordert de fysieke, emoti-
onele, sociale en cognitieve ontwikke-
ling van het kind. Het fysiek in contact 
blijven met je kind (ook na de babytijd) 
is dus van groot belang.

Bewezen effectief
Een onderzoek van het Touch Research 
Institute in Miami laat zien dat te vroeg 
geboren kinderen die gedurende tien da-
gen drie keer per dag werden gemasseerd 
47% harder groeiden dan een vergelijk-
bare groep niet gemasseerde baby’s. Hun 
gedrag bleek alerter en meer gericht op 
hun omgeving. Dit zorgde er weer voor 
dat de verzorgers met deze kinderen 
meer speelden, omdat ze werden ervaren 
als aantrekkelijker. Deze kinderen deden 
daardoor dus meer aanrakingservaring op: 
het werd een sneeuwbaleffect. Zelfs zon-
der massages was het verschil na acht tot 
twaalf maanden nog merkbaar. De kinde-
ren bleven goed groeien en hun verstan-
delijke en motorische vermogens waren 
veel beter ontwikkeld.

Een ander onderzoek naar regelmatig ge-
masseerde peuters liet zien dat zulke kin-
deren intensiever spelen en beter slapen.  

Ze gedragen zich beter en zijn productie-
ver. Niet voor niets hebben grote bedrijven 
de stoelmassage ontdekt. Tests wezen uit 
dat werknemers die gedurende vijf weken 
twee keer per week 15 minuten werden 
gemasseerd, de helft minder fouten maak-
ten en de helft sneller werkten dan voor-
heen. De werknemers zelf merkten dat ze 
minder moe waren, helderder konden den-
ken en zich beter konden concentreren. 
Dit bleek ook uit de verandering van hun 
hersengolfpatroon op de EEG scan.

Een cross-culturele studie tussen culturen 
waar veel wordt aangeraakt (bijvoorbeeld 
Frankrijk) en weinig (bijvorbeeld de Ver-
enigde Staten), liet zien dat de vaker aan-
geraakte kinderen minder agressief waren 
tegen hun leeftijdsgenootjes.

Andere studies laten zien dat kinderen 
met ADD/ADHD (aandachtstoornis) of au-
tisme profijt kunnen hebben van gestruc-
tureerde aanraking. Vermoedelijk is dit te 
danken aan de combinatie van structurele 
positieve aandacht en de verandering in 
de lichaamsbiochemie. Deze laatste wordt 
door de stimulering van huidreceptoren op 
orde gebracht.
Aanraking is kennelijk een  onmisbare 
sleutel tot gezondheid en geestelijk wel-
zijn. Huidstimulatie lijkt geen luxe maar 
eerder noodzaak.

(Bron: Aanraken is een levensbehoefte, 
Marijke Sluijter)

Ik praat hier verder over met Belinda 
Vollenberg, Voetreflexologe in haar 
praktijk VOL Ontspannen, en moeder 
van drie kinderen. Zij zegt hierover het 
volgende:

“Aandacht, en dan bedoel ik echte aan-
dacht, er helemaal zijn voor je kind, zorgt 
ervoor dat bij je kind er echt contact ont-
staat. De voorwaarde om bijvoorbeeld met 
je kind in gesprek te komen. Die echte 
aandacht kun je onder meer bewerkstel-
ligen met aanraken. Gewoon samen op de 
bank, terwijl je de voeten van je kind mas-
seert.

Dat kan bij sommige kinderen echter niet 
zomaar van het een op het andere mo-
ment. Wederzijdse instemming is belang-
rijk. De vraag “Zal ik je voeten masseren?” 
is dus zeker van toepassing. Geeft je 
kind aan dat het niet wil, respecteer dan 
te allen tijde die grens. En houd vooral in 
gedachten dat het ‘nee’ van je kind niet 
betekent dat hij/zij jou afwijst. Je kind geeft 
zijn/haar grenzen voor dat moment aan. 

Een mooie kwaliteit.
Zeker zo belangrijk is de eigen houding 
van de ouder ten aanzien van aangeraakt 
worden. Hoe goed voelt de ouder zijn/
haar eigen lichaam, hoe ervaart de ouder 
het zelf om aangeraakt te worden? Als je 
daar zelf ongemakkelijk onder bent, dan 
is het zaak eerst daar mee aan de slag 
te gaan. Het kind zal anders aanvoelen 
dat je iets aan het doen bent wat tegen je 
eigen gevoel ingaat, het ‘klopt’ dan niet 
(incongruent), en daar hebben kinderen 
echt voelsprieten voor. Als je niet zo ‘aan-
rakerig’ bent (of bent geweest) dan kun je 
ook spelenderwijs samen vertrouwd raken 
met aanraking.”

Een voorbeeld van zulke spelletjes geeft 
Belinda ons op de volgende pagina.

Huidcontact
Wat aanraking voor je kind kan betekenen

“Je kind geeft 
grenzen aan 

voor dat  
moment. Een 

mooie kwaliteit.” 
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Spelletje: Afstoffen

Vraag aan je kind (bijvoorbeeld voor het 
slapen gaan) of je het even mag ‘afstof-
fen’, zodat alles wat van de dag nog is  
blijven hangen eraf gaat.
Als je toestemming krijgt ga je met je han-
den met een harde aai over het lichaam 
van je kind (in banen van de kruin tot en 
met de voeten), Inderdaad… net alsof je 
het afstoft. Je kind kan zijn/haar lichaam 
na het afstoffen voelen tintelen. Deze  
oefening brengt je kind naar het moment 
van hier en nu.

Spelletje : Weerbericht

Weet je het nog uit je eigen kindertijd: 
“Schrijf eens een letter op mijn rug, dan ga 
ik hem raden!” Dit is een variant.  
Maak een ‘weerbericht’ op de rug (het 
hoofd en de armen mogen ook meedoen) 
van je kind. Je kunt beginnen de wind, 
door vegende bewegingen over de rug te 
maken. Daarna kun je er wolken maken 
door met je vlakke hand zacht op de plek-
ken van de wolken te kloppen. Ja, daar 
komt dan waarschijnlijk wel regen uit, of 
hagel of sneeuw. Gebruik je vingers en 
laat het maar druppels en hagelsteentjes 
regenen. Misschien nog wat bliksem (zig-
zag strepen) en onweer (zacht met je vuist 
op de rug slaan). Natuurlijk gaat de zon 
weer schijnen aan het eind. Wrijf met je 
hand een mooie ronde zon (met stralen)
op de rug en houd daarna je hand in het 
midden van de zon. Voel je de warmte van 
de zon?
Gebruik je creativiteit, jullie kunnen vast 
nog meer bedenken. Je kind zal deze 
oefening ook graag zelf willen geven. Zo 
onderga je als ouder ook een fijne  
aanraking.

Dank je wel voor je informatie Belinda. We 
gaan vast nog eens in gesprek hierover, 
want er is zoveel te vertellen over moge-
lijkheden om via aanraking in contact te 
komen en blijven met je kind. Vaak zeg-
gen ouders me: “Mijn kind ziet me aanko-
men, dat doe ik normaal ook nooit. Als ik 
dat ineens ga doen zullen ze me raar aan-
kijken.” Het zou jammer zijn als je dingen 
nalaat uit de angst dat je kind iets ‘raar’ 
vindt. Het is de vanzelfsprekendheid waar-
mee je zelf aan de slag gaat die ervoor 
zorgt dat je kind het ook vanzelfsprekend 
vindt. Als dat nog een stap te ver is pro-
beer dan het volgende:

Ik heb (…) gelezen in een boek/tijdschrift. 
Grappig hè? Ik zou dat best wel eens wil-
len proberen samen met jou, maar ik weet 
nog niet goed hoe het moet. Mag ik het 
eens proberen?

Of

Van (…) heb ik (…) gehoord. Dat vond ik 
zo interessant. Zal ik het eens voordoen?

Op die manier ‘verschuil’ je je eerst nog 
even achter iemand anders. Het is niet 
mama of papa die ineens iets anders doet 
dan gebruikelijk, het is iemand anders en 
jij als ouder doet dat na. 
Veel plezier samen!

Wil je in contact komen met Belinda  
Vollenberg van VOL Ontspannen? 
Neem dan eens een kijkje op haar  
website www.volontspannen.nl of stuur 
een email naar info@volontspannen.nl.

Natuurlijk ben jij sterker en groter dan ik. 
Door mij te overheersen met fysieke of 
verbale kracht leer je mij later ook zo met 
mijn medemens om te gaan. Door te laten 
zien dat je iemand ook kunt leiden door 
hem/haar eerst te volgen geef je mij het 
mooiste voorbeeld.

Als ik je aan het uitproberen ben, bijvoor-
beeld door te zeuren, dan ben ik op zoek 
naar jouw grens. Een grens voelen geeft 
me veiligheid.

Geef me de kans om klusjes te doen, ook 
al maak ik daar nog fouten mee. Ik leer 
door dingen zelf te doen. Jullie zijn ten-
slotte ook geen bedienden van mij.

Leren doe ik door ervaringen op te doen. 
Beperk me niet in mijn bewegingsvrijheid 
door angst dat ik val of me bezeer. Een 
geschaafde knie gaat wel weer over. 
En door me telkens te behoeden voor  
fouten leer ik niet dat ik zelf voor de gevol-
gen moet staan.

Papa, mama, zal ik je 
eens iets vertellen…

…Jullie zijn mijn voorbeeld. Ik leer door jullie na te doen…. 
Later zal ik leven zoals jullie mij dat hebben ‘voorgeleefd’.

Wat jullie zeggen is daarbij ondergeschikt aan wat jullie laten zien.
Als dat wat jullie zeggen en dat wat jullie doen met elkaar klopt, 

dan zijn jullie mijn grootste leermeesters.

Leren doe ik 
door ervaringen 
op te doen.
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Laat me door jullie gedrag zien dat het pri-
ma is om fouten te maken omdat je daar 
van leert. Zonder fouten maken is er geen 
groei.

Doe niet alsof…Ik heb een feilloos gevoel 
voor ‘nep’. Zoals ik ook een feilloos gevoel 
heb voor wat een eerlijk antwoord is en 
wat niet. Als ik geen eerlijke antwoorden 
krijg probeer ik op een ander manier aan 
informatie te komen. Als ik voel dat jul-
lie `doen alsof’ maakt me dat onzeker en 
angstig, want mijn gevoel zegt iets anders 
dan wat ik zie.

Ik heb een goed gevoel voor het verschil 
tussen goed en kwaad. Daar ben ik mee 
geboren en het wordt bevestigd door het 
zien van jullie gedrag.
Als ik jullie dingen zie doen die niet zou-
den mogen, dan ga ik twijfelen aan me-
zelf.
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Ik heb nodig dat jullie begrijpen dat elk 
gedrag erop is gericht een diep gevoelde 
behoefte voor jezelf te vervullen. Kijk dus 
naar mijn gedrag, met dat gegeven voort-
durend in gedachten. 

Als ik midden in een boze bui zit werken 
mijn oren niet zo best. Geef me de kans 
om weer rustig te worden. Haal me uit de 
situatie, blijf bij me en wacht tot  
ik weer gekalmeerd ben.



Poppetje om in te kleuren


