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Het is een gekke tijd, alles loopt anders. Veel kinderen (en wij eigenlijk ook) reageren daar anders 
op. Opeens zie je gedrag wat je niet herkent of is het extra lastig. Of je ziet nu waar de leerkracht 
het altijd over heeft: “hij zit nooit stil op school en is constant in de weer” En nu zit jij ermee… Bij 
deze tips! 

- Houd ritme en regelmaat vast. Het ligt op de loer om ook lekker te chillen. Later op te staan 
of lekker even in de pyjama. Maar voor de meeste kids is het echt fijner als ze in een vaste 
structuur zitten. Zeker omdat deze situatie wat langer duurt. Houd bijvoorbeeld 
eetmomenten en bedtijd hetzelfde als altijd. 
 

- Zorg voor voldoende beweegmomenten. Niet even een klein loopje door de buurt, zeker de 
prikkelzoekende kinderen hebben het echt nodig even lekker los te gaan: 10x de glijbaan 
opspringen en er af springen, zand scheppen, tegen een berg oprennen, parcours met veel 
impact. Hoe gekker, hoe intenser, hoe beter! ���� 

o Online worden er nu heel veel beweeg ideeën gedeeld. Ook ik zal regelmatig ideeën 
delen, zodat je niet alles zelf hoeft te verzinnen. 
 

- Zorg voor voldoende momenten van ontladen en reguleren. Voor ons allemaal is het nu een 
spannende tijd. Alles loopt een beetje anders dan anders, geen school, jij bent als ouder 
misschien meer gespannen omdat het met werk anders gaat of dat je niet precies weet hoe 
je het moet doen met opvang of de kids de hele tijd thuis. Dit voelen kinderen ook. Diepe 
druk, bewegen en heavy work helpt hierbij Dit kan bijvoorbeeld door: zware dingen te laten 
sjouwen, zware dingen duwen, touwtrekken, schommelen, springen, zand scheppen in de 
zandbak, strak instoppen etc. Ook iets laten friemelen of kauwen helpt hierbij. Het beste 
reguleer je met handen en mond. Denk aan blazen, kauwen en zuigen. Bijvoorbeeld: drinken 
met een rietje of bidon, bellenblazen, bubbelen met een rietje in je beker, blaasvoetbal op 
tafel of op de grond, (knapperige dingen) kauwen. Je zou bijvoorbeeld elk drinkmoment een 
rietje kunnen geven 
 

- Wanneer schermtijd: Vaak doen we scherm nadat we even druk zijn geweest (bijv. voor 
school) Schermtijd helpt echter niet ontladen: je hoofd zit nog net zo vol als je je tablet 
uitzet! Dus eerst lekker bewegen, tekenen etc. en dan kan evt. daarna schermtijd. Zeker voor 
de prikkelzoeker helpt het niet om vlak voor het eten bijv. tv te kijken o.i.d. Dan is het brein 
heel weinig uitgedaagd en moet hij daarna “stil” zitten aan tafel. Als je iets van je kind wil 
qua “stil” zitten of concentratie, zorg dan dat ze van tevoren even lekker uitrazen en dan aan 
tafel om te eten of te werken. 
 

- Geniet en heb plezier! En last but zeker not least: Zorg goed voor jezelf: als het met jou als 
ouder niet goed gaat, voelt je kind dat ook. Beweeg en ontlaad lekker mee! 

Heb je vragen, kom je er niet uit, wil je leuke dingen delen of word je helemaal gek?! Neem dan 
contact op! Dat kan per mail: info@justseeme.nl of via bellen of whatsapp: 06-29512553 

Liefs Suzanne Strijbosch 
Eigenaar Just see me, praktijk voor kinderfysiocoaching 
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