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Intuïtief opvoeden voor gevoelige kinderen
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In deze mini gids voor ouders van gevoelige kinderen vind je 
5 praktische tips die je ondersteunen met intuïtief opvoeden. 

 
Intuïtief opvoeden helpt jou om dicht bij jezelf te komen als 
ouder en helpt je kind om dicht bij zichzelf te blijven. Het 

idee is dat als je een sterke connectie met jezelf hebt, je ook 
een sterkere connectie met je kind ervaart. 

 
Je kunt je kind dan beter begrijpen en ondersteunen, 

duidelijk aanvoelen en ervaart rust en vertrouwen als ouder. 
 

Oftewel: meer connectie - minder stress.

WELKOM

Veel plezier met deze gids.

Liefs,
Leony



We weten allemaal heus wel dat we ook goed voor onszelf ‘moeten’ 
zorgen en dat het goed is om tijd voor onszelf te nemen. Dat we er zelf 
gelukkiger van worden, dat we meer geduld hebben met de kinderen, 

dat we meer te geven hebben als we ons niet ‘leeg’ voelen, dat kinderen 
zelf ook meer baat hebben bij een mama of papa die zich goed voelt… 
 Toch lukt dat niet altijd en zijn we vaak geneigd om anderen prioriteit 

te geven boven onszelf. 

Het goede nieuws is dat hele korte momentjes met jezelf al enorm 
helpen. In 68 seconden kun jij je gevoel al veranderen als je even echt 
bij jezelf komt. Even stoppen, alles loslaten en een paar keer diep en 

rustig ademhalen. Zodat je even echt tot rust komt. Al is het op de wc, 
in de auto onderweg of voor je gaat slapen. 

2x per dag even inchecken met jezelf maakt al een groot verschil. 

STOP - IN THE NAME OF 
LOVE VOOR JEZELF

Intuïtief Opvoeden - 5 praktishe doe-tips

Doe tip: Probeer het nu gelijk. Stop met alles. Doe even je ogen dicht, kom 

terug bij jezelf, haal een paar keer diep adem in je buik en voel even hoe jij 

voelt. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker en je terugkomt bij jezelf. 
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De ijsberg is een bekende metafoor die vaak gebruikt wordt om aan te geven 
dat er ‘onder de oppervlakte’ meer is dan wat je ziet. Als je een ijsberg ziet, zie 
je alleen het bovenste stuk wat boven het water uitsteekt. Onder water zijn ze 

nog veel groter, alleen dat zie je niet direct. Zo is het ook met kinderen. Het 
gedrag is wat je bovenwater ziet, maar onder dat gedrag zit vaak een dieper 
gevoel of oorzaak. Als een kind (bovenwater) heel boos tegen je doet, ben je 
misschien geneigd om op die boosheid te reageren. Als je leert om onder de 
ijsberg te kijken bij je kind, dan zie je dat die boosheid eigenlijk veroorzaakt 
wordt door bijvoorbeeld angst. En dan is het veel makkelijker om anders te 

reageren.

Kinderen die lekker in hun vel zitten zijn geneigd naar het goede. Zijn sneller 
geneigd mee te werken, mee te helpen, te luisteren. Als kinderen zich ‘misdragen’ 
is dat vaak een schreeuw om hulp -op de enige manier die op dat moment lukt. 

Bij gevoelige kinderen zit er onder de ijsberg bijvoorbeeld vaak overprikkeling. 
‘Lastig’  gedrag kan een uiting zijn van te veel prikkels. Gevoelige kinderen zijn 
ook sneller geraakt door schaamte of afwijzing. En gevoelige kinderen met veel 
temperament hebben een enorme behoefte aan autonomie en aan hun eigen 

gevoel volgen (integriteit). Het helpt dan bijzonder goed als ze zich gehoord en 
gezien voelen en het idee hebben dat je hun gevoelens serieus neemt. Ook al 
krijgen ze misschien niet hun zin, als je de gevoelens onder ijsberg ruimte geeft 

kunnen ze sneller weer uit de weerstand. 

ONDER DE IJSBERG KIJKEN

Intuïtief Opvoeden - 5 praktishe doe-tips

Doe tip: Kijk terug naar een situatie waarin je kind erg emotioneel werd. Kijk of je kunt 

zien wat voor jouw kind belangrijk is en welk gevoel er eigenlijk onder zat. Als je 

regelmatig even van een afstandje observeert wat er eigenlijk gebeurd, leer je de 

belangrijkste behoeftes en triggers van je kind steeds beter kennen.
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Kinderen kunnen de meest uiteenlopende dingen roepen als ze boos zijn. 
“Stomme mama!” Of je compleet negeren terwijl je vraagt of ze hun spullen op 

willen ruimten bijvoorbeeld. Het is ontzettend begrijpelijk dat zoiets jou kan 
triggeren. Dat je je daardoor afgewezen voelt, genegeerd, niet gewaardeerd, etc. 

 
Maar wat kinderen roepen is nooit persoonlijk. Zie het als een vorm van 

bijvoorbeeld boosheid die eruit komt. Het is een uiting van wat er onder de 
ijsberg zit. Wat absoluut niet wil zeggen dat je geen grenzen hebt en over je 

heen moet laten lopen, maar jouw triggers gaan over jou. Als een opmerking of 
actie van je kind jouw triggert, raakt het een stukje in jou wat pijn heeft. Een 
pijnplekje uit je eigen kindertijd. Dat wordt geactiveerd en daarom voel je die 

trigger, die emotie opkomen in jezelf. Het voelt persoonlijk daardoor, maar zo is 
het niet bedoeld.

 
Kijk naar het gevoel, niet naar de letterlijke woorden of het gedrag. Iedereen uit 

zich op de manier die lukt op dat moment. Soms met beheersing en rustige 
woorden, soms met een enorme uitbarsting. Voor kleuters is dat uiten anders 

dan voor volwassenen. (Hoewel dat niet voor alle volwassenen geldt natuurlijk). 
Je emoties uiten is heel erg gezond. Uiteindelijk leren kinderen met jouw 
begeleiding steeds gezondere en effectievere manieren om zich te uiten. 

Als het je lukt om je eigen triggers te herkennen en gedrag of woorden niet 
persoonlijk op te vatten kun je rustiger én effectiever reageren. 

NIETS IS PERSOONLIJK - 
TRIGGERS GAAN OVER JOU

Intuïtief Opvoeden - 5 praktishe doe-tips

Doe tip: de volgende keer als je ergens door getriggerd raakt, of als je je nog zo’n 

situatie van recent herinnert. Stap dan even uit de situatie en kijk van een afstandje. 

Wat was de exacte aanleiding, welke opmerking, welk gevoel, welke gebeurtenis, en 

welk gevoel triggerde dat in jou?
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Er zijn zo veel keuzes te maken in het leven van een kind, grote keuzes als 
welke scholen, kleinere keuzes als welke oppas. Welke keuzes passen nou het 
beste bij jouw kind? Wat mij heel vaak opvalt is dat veel ouders eigenlijk het 

zelf best wel goed weten of aanvoelen. Een soort onderbuik gevoel wat richting 
geeft. Maar dat het ontzettend makkelijk is om daar aan te gaan twijfelen. Met 
alle meningen en experts, artikelen, internet, schooljuffen en meesters, etc is het 

soms lastig om je eigen waarheid te voelen. 
 

Het helpt vaak om jezelf eraan te herinneren dat jouw kind jou gekozen heeft 
als ouder. Het is jouw kind en jij kent hem of haar het beste. Je hebt een diepe 
intuïtieve connectie -of je je daar nu bewust van bent of niet- en jouw intuïtie 
weet het vaak heel goed. Vertrouw op jezelf, ook als je omgeving er anders 

over denkt. 
 

Een eenvoudige manier om je intuïtie te gebruiken is als ouder is door in te 
voelen. Jouw intuïtie staat in verbinding met je lichaam, met je gevoel. En via je 

lichaam krijg je vaak signalen van je intuïtie. Zelfs wetenschappers hebben 
aangetoond dat je lichaam al sneller en onbewust reageert dan dat het tot je 
hoofd en in je gedachten doordringt. Wanneer je voor een keuze staat, kun je 

dus ‘je lichaam vragen’. Denk aan de eerste optie en voel wat er gebeurd, is het 
een ja of een nee. Denk dan aan de tweede optie en voel of deze anders voelt. 

Voelt het lichter of zwaarder? Wordt je er blij van of voelt het bedrukt? 

VRAAG HET JE LICHAAM

Intuïtief Opvoeden - 5 praktishe doe-tips

Doe tip: Probeer het nu gelijk. Haal weer even een paar keer diep adem, doe je ogen 

dicht, kom bij jezelf en vraag aan je lichaam hoe een ‘ja’ voelt voor jou. Herhaal het een 

paar keer in je hoofd: “Hoe voelt voor mij een ja”. Doe vervolgens hetzelfde met ‘nee’ en 

kijk of je al verschil kunt voelen. Als dit nog lastig voor je is nu, doe dan wat vaker tip 1 

om weer wat meer contact met jezelf en je gevoel te krijgen.
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Kinderen die zich geliefd en gezien voelen zijn gelukkiger. Ze zijn socialer, 
meer behulpzaam, bereiken meer van wat ze willen en de kans is veel groter 

dat ze opgroeien in gelukkige volwassenen. Best voor de hand liggend. De 
meeste ouders houden heel veel van hun kinderen, maar hoe zorg je er nou 

voor dat je kind dat ook echt zo voelt en ervaart?
 

Het belangrijkste wat jij je kind kunt bieden op dit gebied is oprechte 
aandacht. Zonder afleiding er 100% even zijn voor je kind. Kinderen laden 

daar van op. Vooral gevoelige kinderen hebben een hele sterke behoefte om 
zich gezien en gehoord te voelen, dat je ruimte maakt voor hun gevoelens en 

meningen - hoe irreëel ze ook lijken te zijn. 
 

Sommige kinderen houden heel erg van fysiek contact, andere bloeien op bij 
positieve woorden of als je iets voor ze doet. Veel kinderen houden van 

lachen en laden helemaal op als je samen lol hebt en ontspant. 
 

Het is handig als je je realiseert dat iedereen liefde op een andere manier 
ervaart en uit en regelmatig tijd maakt voor wat jouw kind echt fijn vindt.

 
Die oplaad-momentjes zijn extra belangrijk als je elkaar een tijdje niet gezien 
hebt, als jullie even een botsing hebben gehad en bijvoorbeeld om rustig in te 

kunnen slapen.

I SEE YOU

Intuïtief Opvoeden - 5 praktishe doe-tips

Doe tip: Plan ergens in de komende 24u 20 minuten speciale connectie tijd. Als je 

weet wat de voorkeursmanier is van jouw kind, of wat voor jou kind echt belangrijk is 

besteed daar dan extra aandacht aan. 
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