
De laatste jaren heb ik op een 

andere, aanvullende manier 

leren kijken naar gedrag van 

kinderen en mezelf. Een 

verrijking en een verrassing! 

 

Ik snap nu waarom mijn dochter veel friemelt en 

wiebelt, waarom mijn andere dochter niet tegen 

naadjes in haar sokken kan en waarom ik soms 

gek word van geluid om mij heen terwijl ik er op 

een ander moment prima tegen kan. 

 
Ik heb geleerd hoe prikkels binnen komen in je 

lijf, hoe ze verwerkt worden en hoe je er op kunt 

reageren. Ik heb geleerd in theorie en praktijk 

wat er allemaal mis kan gaan en wat je kunt 

doen om weer in balans te komen of, beter nog, 

te blijven.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STERKER SAMEN                                                             NIEUWSBRIEF 
Voor meer ruimte en ontspanning        28-10-2015 

in het dagelijks leven van         Onderwerp: Prikkels & zo   

kinderen en ouders 

 

Ik kijk nu anders naar gedrag. Ik heb veel 

meer begrip voor onrustige, stille, drukke of 

“onhandige’ kinderen. Ik heb geleerd met 

veel minder oordeel te kijken en denken. Ik 

weet dat ik met simpele middelen kan zorgen 

dat je weer in balans komt en het weer fijn 

kunt hebben met jezelf en anderen. Wauw, ik 

ben blij dat ik dit geleerd heb, alleen jammer 

dat ik het niet eerder heb geweten…. 

 

Friemelen en Wiebelen 

 

Een andere kijk….  

Balans 
 

Een voorbeeld 

Mijn dochter  kon soms zomaar ‘ontploffen’ op een 

hele heftige manier. Schreeuwen, slaan, knijpen 

schoppen en weglopen.  

 

Dit gebeurde zo vaak dat ik niet goed meer wist 

wat ik ermee aan moest. Praten, lief zijn, straffen, 

loslaten of apart zetten, wat we ook probeerden, 

het leek alleen maar erger te worden. Ik snapte en 

zag dat bij haar prikkels erg hard en makkelijk 

binnenkwamen.  

 
. 

 

Inmiddels heb ik geleerd hoe dit precies werkt, 

dat je onder of overprikkeld kan raken, prikkel 

zoekend of juist vermijdend kunt zijn en wat je 

kan doen om weer in balans te komen zodat je 

het fijn kan hebben met jezelf en elkaar.  

 

Uiteindelijk leerde ik over prikkelverwerking en 

hoe ik haar kan helpen. De beste methode is 

om haar op de momenten dat ze ontploft (liefst 

net daarvoor) te laten schommelen of even te 

laten douchen.  

Dit werkt! Daarna is ze ‘voor rede vatbaar’ en 

kunnen we weer met haar in contact zijn en zij 

weer met ons.  

Ik dacht: ‘zo makkelijk kan het toch niet zijn?’  
 



Als je deze nieuwsbrief niet eer wilt ontvangen stuur dan een mail naar  

 

 

 

 

 

  

 

Agenda voor de komende tijd: 

 
Basiscursus prikkelverwerking Een andere kijk op gedrag van kinderen! 

2 en 23 november 2015   Voor iedereen die meer wil weten over    

      prikkelverwerking, welke prikkels verstoren en welke 

      juist helpen om in balans te komen.  

 

Blij als een kind    Cursus voor slimme, drukke en/of gevoelige kinderen 

Start 12 januari 2016   tussen 4 en 7 jaar 
 

Groeiender-wijs    Voor ouders die (nog meer) plezier, contact en  

Start 4 januari 2016    ontspanning willen ervaren in hun gezin. 

  

Ho, tot hier en niet verder….! Weerbaarheidstraining voor kinderen tussen 7 en 12  

Start 8 maart 2016    jaar 

 

Om mij heen zie ik, door alle prikkels die er op 

kinderen en volwassenen afkomen, steeds 

meer dingen zoals lijfelijk onrust, schreeuwen 

of hard praten, angst, concentratieproblemen, 

emotionele uitspattingen, terugtrekken, 

uitdagen enz. Haast onvermijdelijk als je ziet 

wat je op een dag allemaal aan prikkels te 

verwerken krijgt. 

 

Ik gun het alle ouders, leerkrachten en 

anderen die met kinderen werken om net als ik 

te leren over prikkelverwerking. Want ik weet 

zeker dat het bijdraagt aan het zelfbeeld, 

plezier en evenwichtig groot worden van alle 

kinderen die nu opgroeien.  

 

Opgroeien met veel prikkels 
 

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt 

ontvangen stuur dan een mail naar: 

karien@sterkersamen.com 

Karien van Gijn  0653567784 

karien@sterkersamen.com 

www.sterkersamen.com 

 

Wil je meer weten over prikkelverwerking: 

Kijk dan eens bij de boekentips in het kader 

of geef je op voor de basiscursus 

prikkelverwerking. 

Zelf leren over prikkelverwerking? 

Boeken tips: 

 

 Uit de pas           

Door Carol Stock Kranowitz 

 

 Met plezier uit de pas     

Door Carol Stock Kranowitz 

 

 Spelen doe je met je hele lijf            

Door Titia Sikkema en Mariette Verdaasdonk 

 

 Prikkels in de groep! 

Door R. de Hoog,  e.a   

 

 Aanraken een levensbehoefte  

Door Marijke Sluijter 
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