ZORGKUNST
met verpleger Bavo Baets Voortgezette Opleiding Verpleegkunde bij stichting PLEGAN

1

de warmteaanraking voor het kleine kind afronden op het einde door het kindje warm in te wikkelen en te
slapen te leggen.

We hadden een zeer leerrijke en stevig onderbouwde workshop met Bavo Baets, verpleger met
‘Voortgezette Opleiding Verpleegkunde bij stichting PLEGAN te Nederland, over hoe het kleine kind te
helpen in zijn incarnatie in het lichaampje, het aanbrengen van de kamillewikkel, de voetinwrijving en
de warmtezorg voor het hele kleine kind. Hiervan enkele foto’s, het verslag volgt nog in onze volgend
Nieuwsbrief.

voorbereidende lap en katoenvlokken wikkeldoekje voor de verwarmende en rustgevende
buikwikkel met chamomilla-buikjesolie van Weleda/Wala. Een wollen sjaal gaat hier omheen,
een warmwaterkruikje erbij.

lekker warm narusten met warmwaterkruikje, kamillebuikwikkel en de inpakking.

In warmte zijn we mens
Thema :
enkele praktische toepassingen van uitwendige therapie
bij het kleine kind

In opdracht van
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Dagindeling :

•

9:30

opmaat met euritmie met Erna Kint

•

9:45

Verwelkoming en Spreuk

•

9:50 – 11:00
◦

korte inleiding : voorstelling van onszelf en uitleg over deze dag

◦

inoefenen kamilleolie-buikkompres / inbakeren / voetinwrijving

◦

narusten

•

11:00 – 11:30

•

11:30 – 12:30

pauze

◦

ervaringen uitwisselen

◦

wat met koorts en koortsstuipen

◦

demonstratie citroen-voet-kuitwikkel

In mijn hart straalt de kracht van de Zon
In mijn ziel werkt de warmte van de wereld
ik wil inademen de kracht van de Zon
Ik wil voelen de warmte van de wereld
Zonnekracht vervult mij
Warmte van de wereld doordringt mij.
(Rudolf Steiner, 1923,GA 268)

Voorwoord

Hoe komt een kind tot bij mij? Als een schichtig reetje? Als een dartel konijntje? Als een gekwetst
vogeltje? Als een dromerig wezentje? …
Hoe neem ik het kind waar? Maar meer nog : hoe neemt het kind mij waar? Wees ervan bewust dat
een klein kind vanuit de geest waarneemt en onze innerlijke gebaren en intenties opneemt. Het
kleine kind neemt ons waar voorbij onze uiterlijke handelingen en gebaren. Als we weten dat dit een
directe uitwerking heeft op het kleine kind, vraagt dit van ons een immer voortdurende scholing om
ons hiervan bewust te zijn, bewust zijn van onze innerlijke toestand.
Samen met het kleine kind op pad gaan, zet ons aan tot een voortdurende groei en ontwikkeling.
Een hartverwarmende gedachte…
Ik hoop dat deze bijscholing een kleine bijdrage kan leveren aan dat ‘samen op pad gaan’.
Deze bundel is hier en daar misschien wat langdradig, maar is opgevat als opfrisser.
Erger nog : hier en daar val ik misschien wat in herhaling. Dit is bewust om daar wat nadruk op te
leggen.

Tenslotte wil ik graag volgende mensen bedanken :
Annelies Sysmans voor de uitnodiging deze dag te mogen vullen en haar geduld,
Birgit De Clercq voor de ondersteuning en feedback
jullie als deelnemer en lezer. Ik hoop dat het aan jullie verwachting voldoet.

Bavo

Inleiding
Indien er overal een gelijke temperatuur zou zijn of die nu onder nul is, 37°C of duizenden graden,
kan je niet spreken van warmte omdat we het andere, het koudere niet kennen en dus ook het
warme niet kunnen kennen.
Warmte is aldoordringend, brengt in beweging en is in zijn oorsprong nietig in vergelijking met de
koude omgeving waarin het zich bevindt; de zon in het heelal, het kampvuur, Adam en Eva net uit het
Aards Paradijs gegooid, de pasgeborene...

Maar warmte, hoe klein haar punt van oorsprong ook is, bezit een onuitputtelijke intense kracht met
een gigantisch potentieel om tot stand te brengen.

Bij de geboorte komt het kind voor het eerst in aanraking met koude. Het geboren worden is een
ware schok. En niet in het minst, naar mijn idee, door het temperatuurverschil.
Daar de pasgeborene en later het kleine kind nog niet in staat is zijn warmte zelf in stand te houden,
omdat het nog in ontwikkeling is, wordt het kind met zorg omhuld. Fysieke en emotionele warmte
zijn onontbeerlijk. Het knusse warme nest geeft het kind een gevoel van behaaglijkheid en veiligheid.
Deze warmte is zijn voorwaarde tot bewegen; van daaruit zal het kind stap voor stap de wereld
rondom gaan ontdekken. Denk aan het beeld van het kindje dat uit zijn warme badje wordt gehaald,
door de plotse afkoeling, hoe kort die ook is, begint te huilen en pas ophoudt wanneer het lekker
warm ingeduffeld tegen de borst van zijn ouder ligt.
De weerstanden uit de koude buitenwereld waar het kleine kind mee in aanraking komt, zijn een
voorwaarde tot ontwikkeling van de bewustwording van zijn omgeving, zichzelf en zijn mogelijkheden
(en beperkingen). -- hechting en de ontwikkeling van de zintuigen -Deze weerstanden moeten niet gecreëerd worden. Ze zijn er gewoon en elkeen komt op zijn manier
met weerstanden in aanraking.

Vanuit de omhulling die het kleine kind nodig heeft om zich te ontwikkelen, evolueert deze geleidelijk
aan tot een volwassene die het vermogen heeft warmte uit te stralen. De warmte kent in deze
levensloop een evolutie. Geleidelijk aan zal de omhullende warmte geïncarneerd worden, worden
eigen gemaakt, hanteerbaar voor hemzelf tot een innerlijke warmte die de mens in staat stelt zichzelf
te handhaven en te kunnen schenken aan anderen. Ik heb hierbij het beeld in gedachte van een heel
klein vuurtje, een vlammetje dat met zorg en aandacht gekoesterd en gevoed wordt tot er een mooi
knetterend houtvuur is dat heerlijk warmte geeft.

Toepassingen van uitwendige therapie :
Aandachtspunten vooraf :

Uitwendige behandeling is in een heel aantal gevallen zelf thuis toe te passen. Het is wel
noodzakelijk omwille van de effectiviteit en om ongevallen te voorkomen (zoals evt. brandwonden)
dat ze met de grootste zorg worden toegepast. Hierbij is zowel het goed verzorgen van de
voorbereiding, de uitvoering én de nazorg van groot belang. De zorgzaamheid die je in je handelen
stopt, draagt op niet te onderschatten wijze bij aan de effectiviteit van dat handelen.

Het gebruik van natuurlijke materialen is hierbij een must (zonder hierin dogmatisch te willen zijn).
Het lichaam reageert namelijk op een gewenste (en gekende ) manier hierop.

Bij kleine kinderen geef ik er zelf de voorkeur aan om een lauw-warm oliekompres te gebruiken in
plaats van hete theewikkel. Kleine kinderen hebben vooral baat bij de omhullende warmte. De
kortstondige hevige hitte van een heet theekompres veroorzaakt eerder een schrikreactie; het trekt je
intens tot bij jezelf. Die schrikreactie heb je bij het kleine kind niet nodig. (Indien je toch met thee
wenst te werken, vergt het wel enige handigheid om deze niet te heet op te brengen en ervoor te
zorgen dat die niet teveel is afgekoeld alvorens de afdekkende wollen omslag eroverheen ligt.) Het is
vooral een warme omhulling, een warm koesteren dat we beogen.

Omdat het kleine kind een indrukwezen is, komen zintuiglijke indrukken vaak heel sterk binnen. Zo
ook geuren. Wat voor ons een aangename geur is (denk bv. aan lavendel), is voor een kind vaak zeer
sterk en wordt als onaangenaam ervaren. Daarom verdun ik meestal oliën tot 50% van de
oorspronkelijke concentratie. De kamilleolie van Wala is bijvoorbeeld 10%; die verdun ik dan tot 5%
door aan de helft van een flesje dezelfde hoeveelheid van een neutrale olie zoals amandelolie toe te
voegen.

Kinderen hebben vaak ook uitgesproken voorkeuren. Als de mogelijkheid er is, is het fijn om uit een
beperkt assortiment het kind te laten kiezen welke olie je gaat gebruiken.

Voetinwrijving
Algemeen
De klassieke voetinwrijving bestaat uit een aantal onderdelen : de tweehandige basisstreek, de
hielinwrijving en de afstreek.
Bij de zuigeling en dit kan je gerust ook bij grotere kinderen toepassen, is het niet zozeer een
inwrijving maar een ademend, luisterend omhullen van de voetjes met beide handen er omheen, als
een kommetje met een dekseltje.

Belangrijke aandachtspunten

Hoe jonger het kind, hoe minder gedifferentieerd de inwrijving
Steeds werken van periferie naar centrum. Het kind is een indrukwezen. Huldig het principe “weniger
ist mehr”, “less is more”. Indrukken komen zeer sterk binnen. Onze wens om een bepaald
programma door te duwen, kan te sterk binnenkomen en een averechts effect hebben.
Warmte
•
•
•
•
•

Warme handen en een goed toedekken van het kind zodat et niet afkoelt.
De temperatuur van de kamer.
De temperatuur van het laken, handdoek of dekentje waar het kind in ligt. Leg eventueel
vooraf een warme kruik tussen het laken, handdoek of dekentje.
De temperatuur van de substantie.
Het kleine kindje kan je (bij voorkeur) inwrijven over de kledij en dus zonder olie. Ook hier
blijven warme handen belangrijk. De kledij voorkomt het afkoelen van het kindje.
Flexibel staan

Probeer zelf in een ontspannen en comfortabele houding te staan zodat je met volle aandacht je op
het kindje kan richten. Let hierbij er ook op dat je jezelf voldoende ruimte geeft om de bewegingen
die je maakt ongehinderd te kunnen uitvoeren.
Tegenbeweging : streven naar een ontmoeten in het aanraken met luisterende handen
Bij het aanraken van een ander is het zo dat we steeds de neiging hebben om onze wil op te leggen
aan de ander. Zeker als we met ons lichaam in dezelfde richting bewegen als onze werkende hand
voelt diegene die wordt aangeraakt onze wil als heel sterk. Het maken van een tegenbeweging met
ons lichaam in relatie tot onze werkende hand zorgt ervoor dat dit veel minder tot niet is. Denk
hierbij aan de oefening die we deden met de hand rustend op de schouder van je buur waarbij we
ons gewicht verplaatste van het ene been naar het andere.
Verdichten en loslaten
Elke inwrijving kent:
ü ¼ deel wakker waarnemend = verdichten en
ü ¾ deel luisterend waarnemen = loslaten zonder te verlaten.
Het verdichten en loslaten zonder te verlaten tijdens het aanraken situeert zich hoofdzakelijk in de
middenhand. Hierbij ontstaat een rustig ritmisch ademende en luisterende beweging met de handen.

Indicaties
•
•
•
•
•
•
•
•

koude voeten
ter aarding bij het niet goed in het lichaam komen
ter bevordering van een goede ademhaling bij een oppervlakkige of verkrampte ademhaling :
de voet inwrijving trekt de aandacht naar beneden/binnen en brengt zo rust en ontspanning
ter afleiding van processen in het hoofd (bv. Hoofdpijn, wattig hoofd)
voor het inslapen of beter om de dag af te sluiten, uit het hoofd kunnen komen
bij slaapstoornissen (eventueel gecombineerd met een onderbeen inwrijving)
(bij de bedlegerige het gevoel van alsof hij/zij op de grond staat te bevorderen)
(als afsluiting van een been- of totaalinwrijving)
houding van het kind

Comfortabel op een verzorgingskussen met een warme doek waarbij er voldoende ruimte is om te
bewegen. Bij de grotere kindjes hou je de kousen aan en wikkel je het kind in een dekentje zodat het
behaaglijk warm is. Als je de voetjes afzonderlijk met olie inwrijft, doe je enkel het kousje uit van het
voetje dat je dan inwrijft. Het andere blijft warm toegedekt. Bij de zuigeling kan je de kleertjes
aanhouden en zonder olie over de kledij inwrijven.
houding van jezelf
in een ontspannen houding aan het voeteinde zodat je oogcontact kan maken met het kind

Voetinwrijving bij het (iets) grotere kind (6mnd – 99j)
Beschrijving van het inwrijven van de rechter voet

1. tweehandige basisstreek
Algemeen
De ene hand aan de voetzool is de inwrijvende hand (= je eigen rechter hand), de andere hand op de
bovenzijde is de omhullende hand. (de duimen zijn aan de binnenzijde van de voet)
het basisgebaar van de voetinwrijving is een vlak, waarbij de voet aan de onderzijde
zoveel mogelijk wordt gevolgd alsof men loopt. Aan de bovenzijde biedt de andere
hand een ontspannen omhulling. Het gebaar loopt vanaf de hielkant (B) bij de
middenvoet tot aan de tenen(E).

E

Doorgaande aandacht
De linker en rechterhand voeren de beweging tegelijkertijd uit maar zijn hieronder
apart beschreven:

B

de linkerhand ligt bovenop de voet aan met de handwortel van de hand tegenover de inwrijvende
hand. Bij de beweging gaan we met een doorgaande aandacht vanuit de handwortel naar de
middenhand en dan door naar de basisgewrichten, de derde, de tweede en eerste vingervlakken van
de vingers waarbij deze dan aan de tenen komen net als de onderhand.
De rechterhand is de inwrijvende hand en is de onderhand. Met deze hand ligt de duimmuis zo dicht
mogelijk bij de hiel van de voet. Bij de beweging gaan we met een doorgaande aandacht vanuit de
duimmuis en de handwortel naar de middenhand en dan door naar de basisgewrichten, de derde, de

tweede en eerste vingervlakken van de vingers waarbij deze dan aan de tenen komen.
– Bij de inwrijving van de linkervoet is de linkerhand aan de voetzool en de rechterhand aan de wreef,
dus : spiegelbeeldig met opnieuw de duimen aan de binnenzijde van de voet –
Verdichten en loslaten, toenemend en afnemend contact
De verdichtingsfase : onderhand en bovenhand zijn tegenover elkaar en de onderhand beweegt met
dromend naar wakker wordende ogen in de hand naar de andere hand toe. Beide handen blijven ter
plekke. De bovenhand is de ontvangende hand.
De loslaatfase : is het vervolg waarbij de beweging wordt gemaakt van de hiel tot de tenen.
De beide inwrijfhanden komen op elkaar terecht.
Vervolgens maken beide handen synchroon een boog door de lucht waarbij je het inwrijfgebaar door
je arm af geeft aan je rug en weer terug opnieuw ontvangt om terug te komen bij de beginpositie aan
de voet van de handen. Hierbij hanteer je ook het ritme van ¼ contact, ¾ van verlaten naar terug
contact maken.
Warmte
De tenen worden door de onder- en bovenhand omhult waarbij het contact minder is maar de
intensiteit van de omhulling des te sterker werkt.

2. Inwrijving van de hiel
Algemeen
Laat het rechter onderbeen rusten in je linkerhand, zonder te knijpen en ideaal is thv de kuit (thv de
achillespees kan dit onaangenaam tot pijnlijk zijn). De inwrijving gebeurt met de rechterhand voor
de rechtervoet.
Deze inwrijving kent drie vlakken :
1.

aan de binnenkant van de hielkant

2. het vlak aan de buitenkant van de hiel, spiegelbeeld aan vlak 1
3. het vlak van de hiel op de voetzool
Stel je sandaalbandjes en zool van de hiel voor. Deze vormen de grens van
deze vlakken. Bij het inwrijven gaan we niet over deze grens (groene lijn op de
tekening).
De inwrijfbeweging ziet er groot uit in vergelijking met het vlak dat je inwrijft.
Het beginpunt is een zeer kwetsbaar plekje, het weke deel van de hiel bij de voetboog. Het gaat erom
licht te beginnen.
Doorgaande aandacht
De doorgaande aandacht loopt van de vingervlakken 1,2(,3 – afhankelijk hoe groot de voet en je
handen zijn), beginnend aan de binnenkant van de voet in de richting van de binnenste enkelknobbel.
Onze aandacht maakt een sprong naar de vingervlakken van de pink en vervolgens gaan we over het
aanhechtingspunt van de achillespees aan de hiel waarbij de aandacht verloopt vanuit de

vingervlakken van de pinkzijde naar die van de wijsvinger.
We komen aan in vlak 2 waarbij de vingervlakken heel dit vlak opvullen.
We verspringen met onze aandacht naar de basisgewrichten van onze vingers en gaan over de zool
van de hiel terug naar de binnenzijde van de voet waarbij onze aandacht naar de vingertoppen loopt.
Tenslotte draait de hand tot deze terug in de beginpositie komt.
Verdichten en loslaten, toenemend en afnemend contact
De verdichtingsfase : de inwrijfhand aan het 1ste vlak
De loslaatfase : de beweging naar vlak 2 en overheen vlak 3

3. De afstreek
Algemeen
Deze inwrijving rond de voorgaande voetinwrijving af. Het vat de voetinwrijving als gebaar
van: “met de aarde verbonden worden of op de voeten gaan staan” samen.

B

Deze inwrijving verloopt over de voetzool van het hoogste punt van de kleine bal van de
voet(B) overheen de middenvoetbeentjes in de richting tot het uiterste puntje van de hiel(E).
Doorgaande aandacht

E

De linkerhand ligt op de bovenkant van de in te wrijven rechtervoet. De rechterhand neemt
met het zachtste deel van de duimmuis plaats op het beginpunt in de holte naast de muis van de
grote teen. Daar begint de doorgaande aandacht die begint van het zachtste deel van de duimmuis
naar de handrugzijde van de duimmuis loopt terwijl we op de voetzool een afrollende beweging
maken naar het uiterste puntje van de hiel.
Verdichten en loslaten, toenemend en afnemend contact
De verdichtingsfase : bij het plaatsen van de duimmuis op de voetzool maak je een beweging in de
richting van de andere hand die de wreef omhult.
De loslaatfase : terwijl de hand de weg van de tenen naar de hiel afloopt.
Vervolgens maak je een cirkelbeweging door de lucht met de inwrijvende hand om terug naar de
beginpositie te komen. Intussen blijft de andere hand de wreef omhullen.
Pas aan het einde neem je de hand van de wreef af.

(Voet)inwrijving bij de zuigeling1
(tot deze begint te kruipen, maar kan ook dan nog worden gebruikt)
Algemeen
Hoe jonger het kind, hoe minder gedifferentieerd de inwrijving. Zo maakt de zuigeling nog geen
onderscheid tussen links en rechts. Daarom verloopt de voetinwrijving bij de zuigeling anders : beide
voetjes worden samen ingewreven.
Omdat het vooropgestelde plan erdoor duwen geen zin heeft, het principe “minder is meer”, is de
behandeling ook korter en ook al spreken we hier van inwrijving, is het meer een ritmisch-ademend
luisterende beweging met de handen.
Het is van belang zich soepel op te stellen en waarnemend te zijn. Het kind geeft geen woordelijke
feedback, maar zal eerder andere signalen geven : onrust, veranderende ademhaling, koude, hitte,…
Jaap van de Wal beschrijft in Dynamische Morfologie2 dat in het embryo uit het verleden werkende
krachten werken in de vorming van het hoofd. De ledematen zijn in de hoofd-stuit-as polair aan
elkaar : de handen groeien vanuit de periferie naar het hart toe en de voeten groeien naar de navel.
Daarom behandelen we de zuigeling en het kleine kind van de periferie naar het centrum.
Een ingang kan ook het gehoor zijn met een versje of een lied, waar vervolgens de aanraking op volgt.
Voor elk kind kan dit anders zijn.
De aanraking van het hoofd is steeds de opmaat voor de behandeling van baby's en kleine kinderen.
houding van het kind
comfortabel op een verzorgingskussen met een warme doek waarbij er voldoende ruimte is om te
bewegen
De inwrijving kan overheen de kledij zonder olie.
houding van jezelf
in een ontspannen houding aan het voeteinde van de zuigeling zodat je oogcontact kan maken met
het kind.
Het kind neemt ons waar voorbij onze houding en onze handelingen. Daarom is het innerlijke gebaar
en de intentie waarmee we naar het kind toe gaan zo belangrijk en zelfs essentieel. Het is op die
intentie en ons innerlijke gebaar dat het kind zal reageren. Het bepaalt de kwaliteit van datgene we
in onze handen brengen.
De keuze van de olie indien je met olie zou inwrijven
omdat een klein kind een indrukwezen is, kan zelfs een heerlijk ruikende lavendelolie (10%) nog te
sterk zijn en te intens binnendringen. Het is dan ook aangewezen de olie met een neutrale drager
zoals bv. Amandelolie de concentratie tot de helft te verdunnen. Een beperkte keuze aan het kind
aanbieden, is zeker geen luxe zodat het kind niet geconfronteerd wordt met een geur die het als te
sterk en daarom als onaangenaam ervaart.

1
2

Deze beschrijving is gebaseerd op de aantekeningen van Anette Beisswenger in 2011 naar aan leiding van
een cursus inwrijven van zuigelingen en kleine kinderen bij stichting Plegan. Deze cursus steunt op het
werk van Eva-Marie Batschko die de inwrijving van zuigelingen en kleine kinderen heeft vorm gegeven..
Van de Wal, J.: “dynamische Morfologie und Entwicklung der Menschlichen Gestalt”. Dornach 1999.

De uitvoering van de inwrijving
Staand aan het voeteneinde van de baby maak je een liefdevolle omhullende beweging met de armen
(het gebaar van de “O” in de euritmie) waarmee je het lichaam van de baby omhult en de handen in
pronatie(handpalm naar beneden gericht) naast het hoofd van het kind komen. Je armen liggen
onder de armen van de zuigeling. Je duimen raken het hoofd lichtjes achter de oren.
Vervolgens til je het hoofdje lichtjes met de duimen en draai je de handen naar binnen zodat ze als
een kommetje onder hoofdje komen waarin het rust. De duimmuizen liggen licht tegen de
achterhoofdrand.
Door een lichtjes opwaartse beweging te maken met de middenhand (verdichten) til je het hoofd van
de zuigeling lichtjes op. Er ontstaat meer huidcontact. Dit verbindend gebaar houd je even aan
terwijl je met je handen en heel je zijn waarneemt. Rustig oogcontact en evt. zachtjes toespreken kan
dit ondersteunen.
Vervolgens los je in de middenhand het contact. Aansluitend maak je zijwaarts draaiing naar buiten
met beide handen tot de pinkzijde op de onderlaag rust samen met hoofd. De handen vormen nog
steeds een warm omhullend gebaar zonder dat er nog direct huidcontact is.
Tenslotte draai je beide handen terug naast het hoofdje en komen ze terug in de beginpositie.
Eventueel zetten we met een hand het mutsje terug op.
Daar op aansluitend ga je met beide handen langsheen het lichaam met een dromerig contact naar
de voeten.
je houdt de linker hand even aan het rechterbeen, terwijl je de rechterhand verder laat geleiden tot
onder beide voetzolen. Je laat de beide voetzolen rusten in de rechtermiddenhand waarbij de vingers
de onderbenen steunen.
De linkerhand breng je nu in een zachte beweging boven de voetruggen zodanig dat deze hand in
een haakse positie komt t.o.v. de onderhand. Op deze manier krijg je een omhullend kommetje met
een dekseltje.
Dan begin je met een warme ademende beweging van de beide handen door ¼ tijd te verdichten in
de middenhand en ¾ tijd loslaten zonder te verlaten. Door deze omhullende ademende beweging
ontstaat er warmte.
Aansluitend trek je evt. terug de warme sokjes aan.
Hierna breng je eerst de linkerhand naar de buitenzijde van het rechteronderbeen en vervolgens de
rechterhand naar de buitenzijde van het linkeronderbeen. Tijdens het rustig verplaatsen houden we
contact met de huid van de zuigeling.
Wanneer beide handen in deze positie zijn, begin je opnieuw met de rustige omhullende ademende
beweging met een verdichten en een loslaten zonder te verlaten in de middenhand.
Bij de hele kleintjes zullen dat de ganse benen zijn. Bij de grotere kinderen kan je dit al differentiëren
en plaatsen we onze handen eerst ter hoogte van de onderbenen en vervolgens de bovenbenen.
Indien je het kindje hebt ontkleed, haal je afsluitend de beide handen weg naar de zijkant en kleed je
het aan.
Dit kan als inwrijving voldoende zijn.

Tenslotte kan er nog een ademende omhulling worden gegeven aan de buik.
Hierbij ligt het kindje op de rug met een dun kussentje of een handdoek dubbel of driedubbel
gevouwen onder het bovenlichaam zodat de halswervels worden ontlast.
Terwijl je met de linkerhand contact houdt aan de zijkant van het lichaam, breng je de rechterhand
onder de stuit van het kindje. Het zitvlak rust op de handwortel, de middenhand is ter hoogte van het
staartbeen met de vingers wijzend in de richting van het hoofd.
Deze hand vormt tijdens de buikinwrijving de rustig ademende steun.
De linkerhand breng je vervolgens op de buik in een haakse positie t.o.v. de onderhand (cfr. het
kommetje tijden de voetinwrijving). De handwortel ligt ter hoogte van het opstijgende deel van de
dikke darm, de pinkzijde boven de navel.
Dan begint de rechterhand met een ademend verdichten en loslaten zonder te verlaten. Aansluitend
maakt de linkerhand eenzelfde ademende beweging. De beide handen communiceren in een warm
omhullende gebaar met elkaar.
Uiteindelijk maken we een overgang naar het afnemen van de handen van de buik. Daarbij
verandert de positie van de handwortel van de linkerhand naar de blaasregio . Er ontstaat op deze
manier een warme holte. Vervolgens maak je je linkerhand los van de buik en breng je hem in een
rustige boog naar de rechterzijde van de buik. Dan haal je de rechterhand vanuit zijn rustig
ademende positie en dek je het kindje terug toe of kleed je het evt. terug aan.
Ter afsluiting raak je het kindje aan beide zijden van de buik weer aan.
(Dit is een vereenvoudigde versie waarbij de ademende kwaliteit en het waarnemende op de
voorgrond blijven. Deze vereenvoudiging leek me noodzakelijk binnen het korte tijdsbestek van deze
cursusdag)

Het aanleggen van een wikkel of kompres
Algemeen
Omslagdoek
Aplicatiedoek
Afdekpolster

Wanneer je een kompres voorbereidt, heb je drie op elkaar liggende lagen :
Applicatiedoek : is een stukje dubbelgevouwen katoen zonder naden (evt. van een oud laken). (Geen
flanel : slorpt teveel olie op en voor een thee-kompres blijft dit te lang heet)
Afdekpolster : een stuk wol (bv. een sjaal)of vilt of een kompres van vette watten dat ongeveer aan
alle zijden 1 à 2 cm groter is dan de applicatiedoek. Deze polster moet ervoor zorgen dat de applicatie
goed is afgedekt zodat de warmte er goed in blijft en er geen contact is van de vochtige doek met de
omgeving daar dit een snelle en ongewenste afkoeling van de applicatie veroorzaakt.
Vette watten is minder geschikt voor een heet theekompres omdat het minder goed isoleert dan wol.
Wol kan daarentegen dan weer te warm zijn bij sommige oliën (bv. een verwarmende rozemarijnolie)
doordat daar teveel de warmte vasthoudt, meer dan gewenst wordt, zodat het eronder broeierig
wordt.
Omslagdoek : dit kan een reep katoen, flanel of een sjaal zijn om het geheel goed op zijn plaats te
houden. De omslag kan je vastmaken met 2 veiligheidsspelden of kleefpleister. Een goed
aansluitende T-shirt of een body kan net zo goed deze functie vervullen. Ook een droge (!) pamper
kan dienen om applicatiedoek en afdekpolster op zijn plaats te houden. Let er dan wel op dat het
het geheel goed omsluit en er geen openingen of kieren zijn onder het afdekpolster zodat er geen
koude onder kan.

Oliën
Essentiële oliën zijn in veel natuurvoedingswinkels en apothekers te vinden. Kies voor biologische of
biodynamische. Nooit zuiver gebruiken. Altijd tot 5% of minder verdunnen op een neutrale drager
zoals biologische amandelolie.
Kant en klare oliën zijn te verkrijgen van het merk Wala, Weleda, Lichterde, Jungebad. Ook bij deze
oliën is het aan te raden om deze tot de helft te verdunnen.

Kamilleolie-buikkompres3
Kamille (chamomilla matricaria)
De echte kamille of Chamomilla matricaria, rijk aan etherische olie, is de kamille waar het meest mee
wordt gewerkt. De roomse kamille of Chamomilla Romana is een variant die zachter is van werking
en kan verkozen worden wanneer de gewone kamille als te intens wordt ervaren.
Kamille is een plant die in ons land veel voorkomt langs wegen, op
braakliggende gronden en tussen puin. Hij verkiest een ‘arme’, kalkachtige
bodem die ook voldoende zout bevat. Hij heeft nood aan licht, lucht en zon. Op
schaduwrijke plekken of op natte gronden zal je de kamille niet aantreffen.
De bloemhoofdjes volgen de zon. Het blad krult in de zon en het licht komt tot
aan de voet van de plant. Kamille behoort tot de composieten (zoals
duizendblad en calendula).
De echte kamille onderscheidt zich van alle andere kamillesoorten
door dat het hoge warmgele hart van de bloempjes hol is. Deze
bloemen worden voor medicinaal gebruik in de ochtend geplukt
voordat de zon haar hoogtepunt heeft bereikt en vóór de langste dag
van het jaar (Sint Jan).
Werking
Als je kijkt naar de plaats waar kamille groeit en de opbouw van de plant, zie je dat licht, lucht en
zonnewarmte de plant kan doordringen van het bovenste blaadje tot aan de voet. De plant kan dit
licht, de lucht en warmte geheel in zich opnemen en ze als processen helemaal beheersen.
Dit kan je zien in het holle bloemhart waar dus ruimte is voor lucht en aan de rijkdom aan etherische
olie die de kamille bezit. Bij overprikkeling kan kamille rust brengen, bij teveel verkramping in
beweging brengen en ontspannen. M.a.w. waar het luchtorganisme van de mens te intens aanwezig
is, werkt de kamille harmoniserend.
Kamille werkt regulerend waar lucht op een plaats zit waar het niet hoort (darmen) of waar de lucht
verdreven is (oorontsteking, sinusitis).
Bij ontregeling in de warmte werkt de kamille regulerend en ontspannend.
De bloemen bevatten een vluchtige etherische olie, azuleenolie, die blauw is van kleur, wat duidt op
de vormkracht. Azuleenolie heeft een sterke aromatische geur. Daarin uit zich de ontmoeting tussen
zout en zwavel in de plant. Hierin zit een vormend principe (=kiezelzuurproces). De vormende
kracht van de kamille is een derde kwaliteit waardoor de kamille ontstekingsremmende en
wondhelende eigenschappen bezit.
Doel en werking
Kamilleolie doorwarmt en ontspant.
Het werkt ordenend in het warmte-organisme; bovenpool (hoofd-zenuwzintuigstelsel) koel en
onderpool (spijsverteringsstelsel-ledematen) warm.
Resorptie van lucht op plaatsen waar geen lucht hoort te zijn wordt bevorderd.

3 Emous-van der Kooij I.,et al, “Uitwendige Therapieën. Wikkels, kompressen, baden”. Christofoor, Zeist 2009.

Indicaties bij kleine kinderen
•

darmkrampen, teveel lucht in de darmen

•

onregelmatig ontlastingspatroon qua frequentie en consistentie

•

inslaapproblemen

•

nerveuze, overactieve kinderen
Contra-indicaties

•

koorts met onbekende oorzaak

•

acute buikklachten (zoals bij appendicitis)
Ritme

•

bij verteringsproblemen na het middagmaal

•

bij inslaapproblemen voor het slapengaan

•

in acute situaties 1 à 2 dagen

•

chronisch gedurende 6 weken tot 2x/d – 6d/w of minder frequent.
Benodigdheden

•

katoenen doek (dubbelgevouwen) ter grootte van het buikje bij een kompres of ter grootte
van de buikomtrek van het kindje bij een wikkel

•

Kamilleolie verdund tot 5%

•

afdekpolster + bevestigingsmateriaal (zie hierboven bij “Aandachtspunten vooraf”)

•

Een voor de helft gevulde kruik, lucht eruit, met water van 50°C

•

plastiek zakje
Voorbereiding

Verdeel de olie over de dubbel gevouwen katoenen doek gelijkmatig zodat die vrijwel geheel met olie
is doordrenkt en vettig aanvoelt
Vouw de applicatie enkele malen op en doe deze in het plastiek zakje en de leg deze tussen de
dubbelgevouwen kruik.
Idealiter gebruiken je een afdekpolster van vette watten die een 2-tal cm groter is dan de applicatie :
een plak vette watten worden in een verbandgaas bijeengehouden door deze eromheen te vouwen.
Je kan dit ook vervangen door een flanellen doek of een wollen doek. Nadeel van de flanel is dat deze
teveel de olie onttrekt aan de applicatie, de wol maakt het snel broeierig.
Bij de kleinsten kan je met een schone luier de applicatie makkelijk op zijn plaats houden en er een
reep van katoen of wol omheen leggen.
Let wel dat als de olie doorheen de polster trekt het de kledij kan besmeuren.
Aanleggen
Doe een schone luier om en laat hem nog open.

Haal de warme lap met kamille-olie uit het plastiek zakje en leg deze op de ontblote buik.
Doe de luier direct dicht over de applicatiedoek heen en sla een flanellen of dunne wollen reep of
sjaal als afsluitende omslag er over heen en plak of speld die vast zodat het geheel goed op zijn
plaats blijft. Kleedt het kindje verder aan en laat het slapen.

Duur
20' tot een ganse nacht.
Reacties

Gewenste reacties op korte termijn(=tijdens of kort na de applicatie ) :
◦

vermindering/verdwijnen van krampen en gasvorming in de darmen

◦

aangenaam warm voelen, ook koude voeten zijn warm geworden

◦

ontspannen

◦

vlotter inslapen

◦

stoelgang is beter van consistentie en frequentie

Gewenste reacties op lange termijn :
Als na het gedurende 5 à 6 weken deze applicatie regelmatig wordt toegepast (bv. 2x/week) zouden
bovenstaande punten ook verbeterd moeten zijn zonder dat de applicatie wordt toegepast en voor
langere tijd.

Citroen-voet-kuitwikkel

Kwaliteiten van de citroen (citrus limon)4: Welk beeld geeft de citroen?
De citroenboom is vanuit Zuid- en Zuidoost Azië omstreeks 4de e. v. Chr. vrij snel verspreidt in gans
het Mediterrane gebied. Opvallend aan de citroen is de overweldigende geur van de bloesem die je
tot kilometers ver kan ruiken. De citroen is niet gebonden aan seizoenen en draagt gans het jaar
door bloesem en vruchten.
Deze boom heeft nood aan veel licht en warmte dat het opvangt met een dicht en wijd, onregelmatig
vertakt bladerdek. Ook de wortels groeien wijd en onregelmatig (over elkaar heen).
De vrucht daarentegen is zeer sterk geordend in de dunne partjes en het vruchtvlees blijft zuur (blijft
dus onrijp).
De dikke stevige schil is rijk aan etherische olie.
Het opzoeken van de ruimte door de boom dat zich toont in de wijde groei en de sterke geur van de
bloemen is tegengesteld aan het samentrekkende (zure) en sterk geordende van de vrucht.
Het is net dit samentrekkende, ordenende principe dat we therapeutisch kunnen inzetten waar teveel
warmte en stofwisselingsprocessen moeten getemperd worden.
Werking
Bij koorts kan door het teveel aan warmte in het hoofd onrust of verwardheid(ijlen) ontstaan. Deze
overvloedige warmte kan door een citroenwikkel rond de onderbenen en kuiten naar beneden
getrokken worden. De warmte wordt gelijkmatiger verdeeld over het lichaam en kan zelfs iets
afnemen. Onrust en ijlen kunnen hierdoor afnemen. Het is de structurerende en samentrekkende
kwaliteit van de citroen die hier werkzaam is.
Indicaties
Koorts met onrust of ijlen
Contra-indicaties
een open huid op de plaats waar de wikkel moet worden aangebracht.
Koude rillingen
Wanneer de benen en voeten nog koud aanvoelen, kan een citroenwikkel het tegenovergestelde
effect hebben dan gewenst en nog meer stuwing naar het hoofd veroorzaken, wat net moet
vermeden worden.
Allergisch voor citroen (zeldzaam)
4

Van Dam J., Van Engelen P., “Werkboek Geneesplanten. En hun toepassingen in de uitwendige therapie”.
Antroposifsche Zorg. 2010.

Te zwakke draagkracht van de zieke (dan denk eerder aan oude, zieke en erg verzwakte mensen)
Ritme
direct toe te passen in een acute situatie (hoge koorts).
Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•
•

•

een onbespoten citroen (biologische of bio-dynamische kwaliteti)
glazen kom
(bad)thermometer
0,5 l water, 1 à 2 °C onder lichaamstemperatuur van de zieke
scherp mesje
badhanddoek (als onderlaag om het bed te beschermen)
veiligheidspelden
katoenen wikkelrepen, lang genoeg om de voeten en onderbenen in te wikkelen. Bij kleine
kindjes kan je dit bv. ook doen met een grote zakdoek of een neteldoek bij het iets grotere
kinderen
wollen omslagrepen, doek (groot genoeg om de voeten en benen te omwikkelen of een paar
wollen lange kniekousen (enkele maten te groot)
Werkwijze

•

•

•

voorbereiden
◦

patiënt ligt in bed en is reeds naar het toilet geweest (indien nodig)

◦

de omgevingstemperatuur moet aangenaam warm zijn

◦

neem de temperatuur van de patiênt op. De temperatuur van het wikkelwater moet 1 à
2 °C lager zijn dan de gemeten lichaamstemperatuur

◦

De voeten en onderbenen moeten warm aanvoelen. Indien dat ze nog koud aanvoelen,
kan nog eerst een warme kruik aan de voeten leggen tot deze warm aanvoelen. Pas las
de kuiten en voeten warm voelen, start je met deze behandeling!

Klaarmaken van de wikkel
◦

breng het water in de glazen kom op de juiste temperatuur

◦

halveer de citroen, kerf ze ondergedompeld in de kom water nog eens diverse malen in
en druk deze onder water uit (op deze manier komen de etherische olie die in de schil zit
in het water terecht.

◦

Dompel de opgerolde katoenen repen in het citroenwater

Aanbrengen van de wikkel
◦

haal vanaf het voeteinde het deken weg

◦

leg de handdoek onder de benen

◦

dek het been af dat je als 2de inwikkelt (bij de hele kleintjes is dit misschien niet zo
praktisch)

◦

knijp de wikkel uit tot die niet meer druipt

◦

wikkel deze reep vertrekkend vanaf de tenen rond de de voet en het onderbeen. Sluit de
wikkel goed aan zodat de huid volledig bedekt is.

◦

Vervolgens wikkel je de wollen reep op dezelfde manier af of maak een omslag met een
wollen doek of trek je de wollen kniekous aan. Dit zodanig dat de katoenen wikkel
volledig is bedekt met de wollen omslag.

◦

Dek de benen van de patiënt terug toe. Bij hoge koorts kan een dun wollen deken
volstaan

◦

laat de patiënt rusten en blijf in de nabijheid dat hij je kan waarschuwen en/of je kan
waarnemen of er geen ongewenste reacties (zoals warmtestuwing naar het hoofd) op
treden.

◦

Als de wikkel na 5 tot 20’ droog en warm is, haal je deze eraf en herhaal je de wikkel nog
eens zolang de patiënt warme voeten en kuiten heeft en het ijlen of de onrust nog nniet
is verminderd. Je gebruikt hetzelfde citroenwater dat je au bain marie op temperatuur
houdt. Heel het proces (inclusief herhalingen) mag niet langer dan een uur duren.

Gewenste reacties
onrust en ijlen verminderen
koorts is mogelijks wat gedaald
algemeen rustiger, ademhaling is rusitger, patiënt voelt zich iets beter, slaapt rustiger
Ongewenste reacties
Warmtestuwing naar het hoofd : opstijgende roodheid in het gelaat, voelt zich onprettig in het hoofd.
Rillerig zijn over het ganse lichaam
Koude voeten en kuiten
Als je een van deze reacties waarneemt, haal je de wikkels weg en zorg je eerst voor deat voeten en
kuiten terug warm aanvoelen (evt. met behulp van een warme kruik). Laat de patiënt rusten.
Als de kuiten en voeten warm voelen, kan je overwegen om de wikkels te herhalen.
Vraag je af of je werkwijze goed was :
◦

was de wikkel niet te nat?

◦

Was het citroenwater niet te koud?

◦

Waren de wikkeldoeken voldoende aansluitend? Kieren zorgen voor tocht en plaatselijk
voor een te sterke afkoeling

◦

Als de patiënt te verzwakt is kan hij de eigen warmte onvoldoende herverdelen en de
wikkels onvoldoende droog krijgen
Als ijlen en onrust verminderen niet ondanks herhaling van de behandeling.
Door irritatie door de citroen kan er op de plek van de wikkel roodheid en een prikkelend gevoel
ontstaan. Als de huid intact is, kan een sterkere verdunning van het citroenwater misschien wel
verdragen worden.

Koorts
Omdat de citroen voet-kuitwikkel wordt toegepast bij koorts zou het logisch zijn om nog eens bij het
fenomeen koorts stil te staan. Omdat dit uitvoerig en zeer goed beschreven is door Edmond Schoorel
in het boekje “Warmte. Het belang van warmte voor het opgroeiende kind”,zou ik je graag
aanbevelen dit eens te lezen.
Ook in “Kinderspreekuur” door Goebel W. en Glöckler M., p.47-54 wordt hier een verhelderende
beschrijving over gegeven.
Wellicht hebben jullie allemaal al eens soortgelijke situatie zoals hieronder meegemaakt :
Een van de kinderen waar je voor instaat maakt flinke koorts en stel dat je ook nog ens 2u moet
wachten alvorens het kind wordt opgehaald en je mag geen citroenwikkel geven en geen suppo? Wat
dan?
Herinner je hoe in de inleiding wordt aangegeven hoe het kind je waarneemt voorbij je handelen.
Daarom is het zo van belang dat je op zulke momenten ook een innerlijke rust probeert te bewaren/te
vinden. Dit betekent dat je niet minder alert moet zijn.
De rust die het koortsige kind nodig heeft begint bij jezelf. Probeer een rustige omgeving te creëren.
Het is van belang het kind bij je te houden.
Laat het voldoende drinken. Beter om de 10’ met en koffielepeltje dan in één keer een gans glas.
Geen ijskoude dranken. Eerder kiezen voor bv. dunne lauwe thee van kamille of venkel. Let wel door
ziek zijn kan de smaakgewaarwording ook veranderen. Als het kind ook diarree heeft, kan het snel
veel vocht verliezen. Doe dan een snuifje zout in het drinken. Lichtjes gezoet proeft het kind het
zout niet.
GEEN eten geven, zeker geen eiwitten.

Uienkompres op het oor
De ui (Allium cepa)
De ui toont zich in een sterk gestructureerde bol. Op een lange steel komt een
bolvormige strikt afgebakende bloemscherm met weinig kleur. Er is dus een sterk
beheerste groei en bloei. Desondanks bezit de hele plant, maar vooral de bol een
hoog gehalte aan zwavel.
Zwavel is een stof die bij de mens
stofwisselingsprocessen bevordert. De sterke vormkracht van de ui, zichtbaar in de
bol, beheerst de sterke zwavelprocessen.
Doel en werking
Het uienkompres stimuleert stofwisselingsprocessen. Het brengt vastzittend, opgehoopt slijm of pus
in beweging : het wordt door het lichaam geresorbeerd of uitgescheiden. Ui kan ook de zwelling
verminderen, waardoor de pijn afneemt.
Indicaties
In deze cursus beperken we ons tot de oorontsteking.
Contra-indicaties
open wonde, eczeem

Ritme
Bij een beginnende oorontsteking kan een uienkompres op het oor zeer effectief zijn.
In acute situaties zo snel mogelijk ermee beginnen. Het kompres 30’ tot een ganse nacht ter plaatse
laten, zolang de pijn aanhoudt.
Nadien 1 à 2 x/d herhalen zolang de pijn aanhoudt.
Als er geen verlichting optreedt binnen de 24u moet je een arts raadplegen of als er geen verbetering
is na 3 dagen.
Aanbrengen
Een uienkompres kan je op verschillende manieren maken en aanbrengen. Voel je vrij om voor jezelf
uit te zoeken welke manier jou het meest ligt.
Daarbij is het van belang volgende aandachtspunten in acht te nemen :
•

de kompres moet goed op het oor ter plaatse blijven

•

tegelijkertijd mag het fixatiemateriaal niet hinderlijk zijn

•

het mag niet verschuiven waarbij het fixatiemateriaal kan beginnen snoeren. Wees daarom
indien je een zwachtel gebruikt extra voorzichtig dat het kind hier zich niet mee verhangt.

•

het hoofd moet voldoende kunnen afkoelen : een muts kan heel handig zijn om het kompres
op zijn plaats te houden. Gebruik dan een dun katoenen mutsje. Liefst geen wollen muts
(broeierig worden daaronder)

Uienkompres : varianten
•

Sap uitgeperst op een watje; voorzichtig in het oor. Kan teveel druk geven op het
trommelvlies en daardoor pijnlijk. Daarom : zeker niet inproppen.

•

Zakdoekje of opengevouwen gaaskompres : kwart tot halve ui fijngesnipperd, dichtgevouwen.
Vervolgens de snippers nog eens kneuzen met een lepel of met het plat van een mes.
Tenslotte op het oor leggen en fixeren

•

uisnippers lichtjes verhitten in een pan ZONDER olie. Vervolgens de werkwijze volgen met
het zakdoekje. Lauw-warm aanbrengen. Het verhitten versterkt de werking.
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Materiaal :
Kant en klare oliën zijn te verkrijgen van het merk Wala, Weleda, Lichterde, Jungebad. Bij deze oliën
is het aan te raden om deze tot de helft te verdunnen.
Essentiële oliën zijn in veel natuurvoedingswinkels en apotheken te vinden. Kies voor biologische of
biodynamische. Ze bieden de meeste garantie op een kwalitatief hoogstaand product en de
afwezigheid van onzuiverheden en contaminanten. Nooit zuiver gebruiken! Altijd tot 5% of minder
verdunnen op een neutrale drager zoals biologische amandelolie. (Bv. bij een essentiële olie van bv.
lavendel meng je 5ml van deze met 95ml amandelolie.)
Wikkels en applicatiedoeken kan je makkelijk maken van een oud katoenen laken (geen flanel).
Kiddybips
www.schaapskleren.nl
De wikkelfee : https://www.wikkelfee.nl
Firma Indruk, therapeutische producten : http://www.firma-indruk.nl
schaapje schaapje : https://www.schaapjeschaapje.com
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