
 

5 Tips voor omgang met het (hoog)gevoelige kind 

 

 

Plan rust momenten in 

 
 Onderzoek welke activiteiten rustgevend zijn voor het kind. Dit kan zijn; rustig tekenen, 

 even op bed liggen met een muziekje aan, voorlezen, douchen of in bad of een stukje lopen 

 in de natuur. Wanneer je weet welke activiteiten rust geven voor het kind kun je deze 

 inzetten na drukke momenten of stress. Bijvoorbeeld na het thuiskomen van school kan het 

 handig zijn om een vast rustmoment te creëren samen met het kind. Zet deze activiteiten 

 vooral ook preventief in, aangezien het soms, wanneer het kind al te erg overprikkeld is, niet 

 meer lukt  om deze activiteiten rustig uit te voeren. Probeer bekend te raken met de mate van 

 overprikkeling en wat dan werkt om te ontladen. Voor het kind kan het een lastige opgave 

 zijn deze gevoelens zelf te gaan herkennen, wanneer dit beter lukt kan het wel veel rust 

 geven.  
    *Licht zijn ook prikkels en het kan dus prettig zijn om in een wat  

    donkere kamer te liggen, te tekenen of te douchen. 
     

    *In bad gaan met zeezout of magnesiumvlokken kan ook helpen om te 

    ontladen. Dit geeft rust voor het zenuwstelsel en helpt het lichaam 

    ontspannen. 

 

    *Ook etherische oliën kunnen ingezet worden om te helpen  

    ontspannen. Doe bijvoorbeeld een paar druppels etherische Lavendel 

    olie in het bad of op het slaapkussen/knuffeldier. 

 

  

 

 Wees voorzichtig met kritiek 

 

 Gevoelige kinderen zijn, je raad het al, extra gevoelig voor kritiek. Het kan soms erg lastig  

 voor hen zijn om dit te verwerken en kunnen nog lang ergens over piekeren. Probeer te 

 achterhalen of het kind zelf al doorheeft iets ‘verkeerd’ te hebben gedaan en ga hierover dan 

 in gesprek. Leg de waarom van de situatie uit en wees vooral eerlijk in je eigen gevoel. 

 Neem wel verantwoordelijkheid voor je eigen gevoel zodat het kind zich niet schuldig hoeft 

 te voelen en een bekrachtigend voorbeeld krijgt. Bijvoorbeeld;  
 

    *Probeer bewustwording creëren bij je kind als het doel te zien. 

 

 

 

  
 

 



 

 Haal het kind uit het hoofd en in het lichaam 
 

 Veel kinderen klagen over een vol hoofd en één van de oplossingen hiervoor is de aandacht 

 richten op het lichaam. Lichamelijke activiteiten zoals lopen, springen etc. helpen met het  

 voelen van het lichaam. Het bewegen van het lichaam helpt ook bij het aarden van het kind. 

 Dit is belangrijk omdat de energie veelal in het hoofd zit en door te aarden verspreid de 

 energie meer door het lichaam. Hierdoor kan het kind beter voelen, beter bij zichzelf blijven 

 en staat letterlijk steviger in de schoenen. Aarden kan op verschillende manieren en bewegen  

 is er één van, ook in de natuur zijn werkt aardend. Dus combineer die twee en je hebt een 

 zeer aardende activiteit. Met de blote voeten op de aarde lopen is één van de meer letterlijke 

 manieren om te aarden maar ook thuis op de bank kun je visualisatie oefeningen doen met je 

 kind om beter te aarden.  
 

    *Begin de dag met een lichaamsoefening. Schud hierbij heel het  

    lichaam los, klop met de handen op heel je lichaam en ga stevig staan. 

    Zie voor je dat er wortels uit je voeten de aarde ingroeien en adem een 

    aantal keer diep in en uit. Glimlach en begin de dag!  

 

    *Als rustgevende activiteit kun je samen met het kind een   

    lichaamsoefening doen. Teken hierbij als ware met je vinger iets op de 

    rug van het kind en laat het kind raden wat je hebt getekend. Draai dan 

    om en maak er een leuk spel van. Hiermee oefen je met voelen van 

    lichaamssensaties en aard je tegelijkertijd.  

   

 

 

 Let op de voeding 

 
 Gevoelig zijn betekend ook vaak gevoeliger zijn voor bepaalde voeding. Mogelijk is het 

 kind ook specifieker in wat het wel en niet wil eten. Het is fijn om te weten of het kind 

 allergieën of een intolerantie heeft voor bepaalde voedingstoffen zodat deze kunnen worden 

 vermeden. Maar elk kind zal baat hebben bij het zoveel mogelijk  vermijden van 

 kleurstoffen en geraffineerde suikers. Wanneer je hier gevoelig voor bent  kunnen deze 

 stoffen belastend werken op je systeem en maakt dit je dus moe. Probeer te kiezen voor 

 pure voeding met natuurlijke ingrediënten.  

 

    *Geraffineerde/witte suiker komt in de ingrediënten lijst van  

    producten onder meerdere namen voor. Bijvoorbeeld als   

    Glucosestroop en Sucrose, probeer deze ook te vermijden. Kies in    

    plaats van geraffineerde suikers voor kokosbloesemsuiker,   

    honing of dadels als zoetstof.  

 

    *Een makkelijk recept voor een zoete snack: Een evenredige  

    hoeveelheid zachte dadels en noten naar keuze in de keukenmachine. 

    Dan platdrukken in een schaal met bakpapier en laten opstijven in de 

    koelkast. Hier kun je oneindig mee variëren en er staan veel recepten 

    op het internet. 

 



 

    *Houd er rekening mee dat ook het honger gevoel een prikkel is die 

    bij een gevoelig kind kan zorgen voor overprikkeling. Zeker als het 

    hongergevoel gepaard gaat met andere prikkels zoals een drukte in een 

    winkel of haasten.  

 

      

 

 Zet samen met het kind intenties 

  
 Door samen met het kind positieve intenties te zetten voor bijvoorbeeld de volgende dag of 

 een activiteit creëer je meer bewustwording. Zo kun je bijvoorbeeld praten met het kind over 

 een toekomstige activiteit en samen verzinnen wat jullie daar graag bij willen bereiken.  

 Hiermee bereid je het kind voor op de activiteit en bespreek je de mogelijkheid van een 

 positieve uitkomst. Ook kun je tijdens de activiteit gemakkelijker terug refereren op de 

 gezette intentie en hierdoor de aandacht hier weer terug naar brengen. Ook na afloop kun je 

 gemakkelijker reflecteren over de activiteit door te reflecteren op de gezette intentie. Dit 

 creëert meer zelfkennis voor het kind en meer verantwoordelijkheid voor het eigen leven. 
 

    *Een voorbeeld van een intentie kan zijn; We gaan straks   

    boodschappen doen, zullen we de intentie zetten om goed ons lichaam 

    te voelen. We kunnen dan voelen hoe we onze benen voelen als we 

    lopen en hoe onze armen voelen als we dingen dragen.  
 

    *Een ander voorbeeld kan zijn; Vandaag hebben we best wat lastige 

    momenten gehad, waarbij we niet zo aardig tegen elkaar waren.  

    Zullen we voor morgen de intentie zetten om aardig tegen elkaar te 

    zijn. Dan proberen we de dingen die we fijn vinden aan elkaar te  

    benoemen.  

          

    *Hoe kleiner het kind des te belangrijker om de intentie te herhalen. 

    Deze zou je ook ergens kunnen opschrijven en dit benoemen. Geef 

    ook het goede voorbeeld en moedig het kind aan om dat te doen wat 

    jullie hebben bedacht.  
 

 

 

 

Er is nog veel meer informatie met betrekking tot het omgaan met (hoog)gevoeligheid bij kinderen. 

Zo zijn er boeken zoals Puur elkaar grootbrengen van Jolijn Hendriks en boekjes zoals De gids 

over hooggevoelige kids met meer tips. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan het lezen van de 5 

bovenstaande tips. Aarzel niet om contact met mij op te nemen wanneer je vragen hebt of de opties 

voor een coachingstraject wilt bespreken. Dit kan via de site 

www.saracecilekindercoaching.nl/contact  
 

 

http://www.saracecilekindercoaching.nl/contact

