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WAT GAAN WE DOEN?

STRESS & 
INTENSITEIT

Automatische 
stressreacties bij ouder 

& kind, die elkaar 
aanwakeren.

VEILIGHEID
& VERBINDING

Ouder & kind in contact 
en gereguleerd, grenzen 

gerespecteerd, 
behoeftes worden 

vervuld.

BEWUSTZIJN & 
BEïNVLOEDING



0. Ademruimte  
 Aankomen & verbinden

1.  Stress & co-regulatie 

2.  Sensitiviteit & hoogbegaafdheid 

3.  EHBO in 7 stappen
 Schrijven & uitwisselen

4.  Ouder-kind ademruimte
 Oefenen & uitwisselen

HOE GAAN WE DAT DOEN?



1. WAT IS STRESS?

STRESSOREN verstoren het 

interne evenwicht.

Je SYSTEEM raakt in een 

toestand van stress.

Je zenuwsysteem labelt dit als 

een ONVEILIGE SITUATIE.
STRESSREACTIES nemen de 

regie over, om opnieuw balans 

en veiligheid te brengen.



VORMEN VAN STRESS

FIGHT
verzet,  

gelijk willen, 
controle

FLIGHT
vermijden,  

door rennen, 
afleiden,  

FREEZE
tong verloren, 

uitzitten, 
dissociëren

FAWN
gericht op 

ander, behoeftes 
onderdrukken, 

grenzeloos



VOORBEELDEN VAN STRESS

KIND
Meltdowns, 

jengelen, controle, 
verzet, plakken, dromen, 
wegkijken, wegrennen, 

lethargie, intense emoties, 
bevriezen, spanning, 

overprikkeling, fysieke 
klachten, onrust

OUDER 
Korte lontjes, 

afleiding zoeken, 
haasten, controle, 

agressie, uitschakelen, 
piekeren, intense emoties,  
overprikkeling, spanning,  

fysieke klachten, 
uitputting



STRESS BIJ ONS

ZO UIT ZICH DIT BIJ MIJ ZO UIT ZICH DIT BIJ MIJN KIND



WAT VOEL JE?

het 

gebeurt 

gewoon 

vanzelf...



STRESS WERKT BESMETTELIJK

KIND

LICHAAM +
GEDACHTEN +
GEVOELENS +

GEDRAG =

BEHOEFTES
unieke ervaring

OUDER 

LICHAAM +
GEDACHTEN +
GEVOELENS +

GEDRAG =

BEHOEFTES
unieke ervaring

 

AUTOMATISCHE
STRESSREACTIES 

+ ...

= PINGPONG



REGULATIE OOK

KIND

LICHAAM +
GEDACHTEN +
GEVOELENS +

GEDRAG =

BEHOEFTES
aansluiten!

OUDER 

LICHAAM +
GEDACHTEN +
GEVOELENS +

GEDRAG =

BEHOEFTES
aansluiten!

 
BEWUST ANTWOORD

+ BIJSTUREN ZELF 
+ KIND

= CO-REGULATIE



2. SENSITIVITEIT & HOOGBEGAAFDHEID



SENSITIVITEIT BIJ JE KIND

PRIKKELS 
sneller binnen, 

grotere reactie + 
leefhonger

VAKER 
MISMATCH

minder behoeftes 
samen vervuld 

+ stigma
REGULEREN

kan lastiger zijn, 
door intensiteit en 

asynchroniteit 

ZIET 
DISCREPANTIE
tussen gedrag 
en ervaring > 

onveiliger

KWETSBAARDER
voor stress, 

eenzaamheid en 
trauma



SENSITIVITEIT BIJ JEZELF

PRIKKELS 
sneller binnen,  
grotere reactie 

+ schaamte

VAKER 
MISMATCH

minder behoeftes 
samen vervuld 

+ stigma
REGULATIE 

vaardigheden 
vaak onder-
ontwikkeld

COPING
rationaliseren, 
zelfkritiek en 

onderdrukken

KWETSBAARDER
voor stress, 

eenzaamheid en 
trauma



 HET HELE SYSTEEM

OUDER 

+ 

KIND 

+ 

SITUATIE 

+ 

OMGEVING 

=

GEBEURTENIS & REACTIES
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DE CRUX

de rest zijn 
psychologsiche

toeters en bellen...



3. EERSTE HULP BIJ OUDERSCHAPSSTRESS

Eerst 

zuurstof 

voor jezelf, 

dan je kind.



Veiligheid & 
Regulatie

Bewustzijn & 
Co-regulatie

Bijsturen & verbinden7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
7 STAPPEN:

van zelf > samen



Afremmen

omArmen

Afstemmen

Aansluiten

1.

3.

4.

6.

7 STAPPEN
VAN STRESS > VERBINDING

Antwoorden7.

Ankeren5.

Ademen2.



1. Afremmen

VEILIGHEID & VERTRAGEN VAN STRESSREACTIES

Ik stop waar ik mee bezig ben, of vertraag.
Ik zorg dat iedereen veilig is, en ga zitten op een plek waar ik me  

op mezelf kan richten - zoveel als mogelijk.

ZO ZOU DIT BIJ ONS KUNNEN WERKEN



2. Ademen

FYSIOLOGISCHE ZUCHT: VERLAGEN VAN OPWINDING

Ik zucht een paar keer diep, waarbij ik dubbel inadem en langzaam uitadem. 
Ik geef mijn volle aandacht aan de adem, zo goed en zo kwaad als dat gaat.

ZO ZOU DIT BIJ ONS KUNNEN WERKEN



3. omArmen

EMOTIONELE VEILIGHEID & WEERSTAND LOSLATEN met COMPASSIE

Ik geef mezelf onvoorwaardelijke erkenning. “Dit is lastig voor mij.”
Ik leg mijn handen op mijn hart en steun mezelf met woorden.
“Het hoort bij het leven. Ik ben niet alleen hierin. Het is OK.”

ZO ZOU DIT BIJ ONS KUNNEN WERKEN



4. Afstemmen

BEWUST VAN JEZELF & ACTIVEREN HOGERE HERSENFUNCTIES met MINDFULNESS

Ik geef bewuste en liefdevolle aandacht aan wat ik ervaar.  
Gedachtes, neigingen en reacties, emoties, lichaam en behoeftes.

Ik accepteer het volledig. “Dit is hoe het nu is. Alles gaat voorbij. Laat het me maar voelen.”

ZO ZOU DIT BIJ ONS KUNNEN WERKEN



5. Ankeren

ZO ZOU DIT BIJ ONS KUNNEN WERKEN

BEWUSTZIJN & REGIE VERGROTEN met MEDITATIE

Ik richt mijn volle bewustzijn op mijn lichaam. 
Voeten op de grond, adem in mijn buik, of ik sla een dekentje van aandacht om mijn hele lijf. 

Ik kies een focus die me helpt om me te ankeren in het hier-en-nu.



6. Aansluiten

AFSTEMMEN OP DE ANDER met COMPASSIE & MINDFULNESS

Wat zou de ander kunnen ervaren? Ik kijk met warme belangstelling - naar gedrag, lichaamstaal en 
emoties. Wat zou er in hem/haar om kunnen gaan? En welke behoeftes zouden er kunnen zijn? 

Ik hoef het niet juist te hebben. Ik mag reacties voelen. Ik oefen met het omarmen van de ander.

ZO ZOU DIT BIJ ONS KUNNEN WERKEN



7. Antwoorden

LATEN ONTSTAAN VAN PASSEND ANTWOORD met MINDFULNESS

Ik kijk naar de behoeftes van mezelf en de ander, naar de mogelijkheden en grenzen in de situatie. 
Ik hoef niet alle ongemak weg te nemen. Met dit bewustzijn laat ik een passend antwoord ontstaan.  

Bijvoorbeeld loslaten, steunen, communiceren, bijsturen of praktisch oplossen.

ZO ZOU DIT BIJ ONS KUNNEN WERKEN



Afremmen

omArmen

Afstemmen

Aansluiten

1.

3.

4.

6.

7 STAPPEN
VAN STRESS > VERBINDING

Antwoorden7.

Ankeren5.

Ademen2.



4. OUDER-KIND ADEMRUIMTE

Eerst zuurstof voor jezelf, 

dan je kind.

1. jezelf reguleren

 

2. ruimte maken voor je kind

3. situatie beantwoorden



Afremmen  - stoppen, veilig maken, zitten

omArmen  - erkennen en steunen

Afstemmen - bewustworden van je ervaring

Aansluiten  - bewust van je kind’s ervaring en behoeftes

Antwoorden - passende reacties bij behoeftes en situatie

Ankeren  - aandacht voor je adem

Ademen  - fysiologische zucht

Ankeren  - aandacht voor adem, lichaam, behoeftes

OUDER KIND ADEMRUIMTE



RUSTIG AAN...
•	Oefen eerst op een rustig moment. 

•	Dan na of voor een intense situatie. 

•	Daarna tijdens een intense situatie.

TIPS

STAP VOOR STAP...
•	Zelfregulatie:  

3-minuten ademruimte 

•	Observeren van je kind: 
kijkmeditatie



30 %

match is
 vaak 

genoeg,  

compassi
e &

reparatie
 de 

sle
utel

GEEF JEZELF ADEMRUIMTE



STEL GERUST VRAGEN!

Pagina met materialen
loes@mindfulmetjekindje.nl

Mindful Family

EN HOE NU VERDER?


