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WIL JIJ OOK LID WORDEN? 2017 

U kan zich lid maken door 
15 euro te storten op het rekeningnummer van   

vzw SALUTO-GENESE 
523-0456682-81 of mail ons: 
salutogenese@skynet.be 

Saluto-Genese vzw www.salutogenese.be 
Beweging ter bevordering van een gezonde 
kindertijd 
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Bankrekening bij Triodos 523-0456682-81 
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BIC: TRIOBEBB  

IBAN: BE 36 5230 4566 82 8 
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Kalender 
Cursussen vzw Saluto-Genese 2017 -2018 
 

FEEST!  
KINDERDAGVERBLIJF ‘DE GOUDSBLOEM’ VIERT HAAR 10-JARIG BESTAAN OP ZONDAG 1 OKTOBER 2017.  
 
De Goudsbloem is een ecologisch kinderdagverblijf voor kinderen van 3 maanden tot 3 jaar, waar er gewerkt 
wordt vanuit een warme verbondenheid met mens en natuur. De Goudsbloem stelt duurzaamheid, (dag)ritme, 
gezelligheid, gezonde biologische voeding, verbondenheid en kleinschaligheid voorop. In de Goudsbloem 
worden de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling begeleid vanuit een pedagogische visie die gebaseerd 
is op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner. De Goudsbloemkinderen zijn welkom in de Koetsweg 13 
te Kessel-Lo, waar onze medewerkers trachten om hen elke dag te omhullen en mee te nemen in een warme 
stroom. Het feest zal oak daar in de nieuw verbouwde en ingerichtte ruimten plaats vinden.  
Alvast allen welkom om samen te vieren! Een uitnodiging volgt nog. 
 

ONZE CURSUSSEN: 
Met grote vreugde kunnen we onze nieuwe cursussen aanbieden voor het komende werkjaar. 
(met voorbehoud van kleine wijzigingen) 
 

IN WARMTE WORD IK MENS. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zaterdag, 7 oktober 2017 
 

GEBAREN VAN LEVEN – nader bij het  
menselijke embryo. 
 
09.30  opmaat met pentatonische kinderliederen  
            herfst met Cristina Agace 

09.45 GEBAREN VAN LEVEN – de eerste drie weken 
             met Annelies Sysmans 
11.00   Pauze met koffie, thee en koek 
11.30   verderzetting  - vraagstelling - uitwisseling 
12.30   middagpauze met lekkere warme soep  
13.30   workshop : Vormtekenen met  
            Jan Verlooy  kunstzinnig therapeut  
15.30   Afsluiten: samen zingen van herfstliederen 
            met Cristina Agace  
 

 adres: ‘De Goudsbloem’ Koetsweg,13 3010 Kessel-lo g  
        http://www.levana.be/index.php/de-goudsbloem 
 

Zaterdag, 28 oktober 2016 
 
HET VERHAAL VAN DE NATUURLIJKE 
GEBOORTE. 

 
09.30  opmaat met pentatonische kinderliederen  
            herfst met Cristina Agace 

 en  handgebarenspelen  met Annelies Sysmans 

09.45  Het verhaal van de natuurlijke geboorte,  
            opmaken van bedje, het bakeren, invloed 
            van onze technologie voor de baby.   
             Birgit De Clerq,, vroedvrouw met 
                                       antroposofische  achtergrond) 

   11.00   Pauze met koffie, thee en koek 
11.30   verderzetting  en vragenstelling 
12.30: middagpauze met lekkere warme soep  
13.30   workshop  Calendulazalf maken  
            met Rik Fagard (herborist) 
15.30   Afsluiten: samen zingen van een lied 
            met Cristina Agace    
liefst enkele kleine zalfpotjes meebrengen 

   adres: Kinderdagverblijf Gabriël Hovenierstraat 53A 
             2300 – Turnhout 
             http://www.kinderopvangturnhout.be/ 
 

 

Zaterdag, 9 december  
 
IN WARMTE ZIJN WE MENS.  
 
09.30  opmaat met euritmie - euritmiepantoffels  
           meebrengen   met Erna Kint 
09.45  In warmte zijn we mens:  
            met Bavo Baets (verpleger met antroposofische 
             opleiding te H.Hartkliniek Gent, 
            aanbrengen van wikkels,  kruidenvoetbadjes,   
            de voetinwrijving met koperzalf, een 
            verwarmende inwrijving met olie. 
11.00   Pauze met koffie, thee en koek 
11.30   verderzetting workshop + vragenstelling 
12.30   Afsluiten.!
 adres: R. Steinerschool ‘De Teunisbloem’ (zaal) 
              Elyzeese Velden, 8     9000 – Gent 
 
!!!!

 
 
Zaterdag, 31 maart 2018 
UITWISSELINGSGROEP: ZELFREFLECTIE 
 

09.30  opmaat met pentatonische kinderliederen  
            lente met Cristina Agace 

09.45  We oefenen zelfreflectie op het werkveld 
            a.d.h.v. concrete korte videobeelden en 
            reflectievragen 
             met Annelies Sysmans en Cristina Agace. 
11.00   Pauze met koffie, thee en koek 
11.30   verderzetting    
12.30  middagpauze met lekkere warme soep 

13.30 workshop : poppenspelletje inoefenen, gemaakt  
          met de techniek van het viltprikken in wol. 

   15.30   Afsluiten: samen zingen van een lied 
            met Cristina Agace  

   adres: Kleinschalig, huiselijk kinderopvang . Yolli  
              Koersdreef 88, 2990 Gooreind-Wuustwezel 
              https://yolli.be/ 

   allen van harte WELKOM 
   onthaalouders, crècheleid/sters, ouders en voor alle 

 geïnteresseerden in de opvoeding van 0 tot 3 jaar. 

 

 Vrijdag/Zaterdag,  20 en 21 april 2018 
2-DAAGSE CONFERENTIE TE ZEIST OVER 
  ‘SLAAP’.  Info volgt nog. 

 

 
Vrijdagavond, 27 april 2018  20u 
WANNEER IS HET KLEINE KIND KLAAR 
VOOR DE KLEUTERSCHOOL? 
Avondlezing open voor ouders, ook voor 
ouders van de scholen.  
Annelies Sysmans  

met uitwisseling en vragen. 
 

   adres: Kinderdagonthaal: ‘De Zonnekinderen’  
             Myosotisstraat, 31, 9000 - Gent  
             https://dezonnekinderen.be/ 
 
 
 
 
 
 
 

U kan zich inschrijven per mail 
 salutogenese@skynet.be   
 of tel: 016/623284 
 Deelname halve dag: 25 € 
 Deelname hele dag: 35 €   
 je inschrijving is pas definitief  
 na betaling: 
 IBAN: BE 36 5230 4566 8281      
 www.salutogenese.be 
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Het kind verzekert zichzelf steeds weer of wij er zijn voor hem – in een warme en diepe verbonden-

heid met ons neemt het dan de volgende te zetten stappen. 
 

 
In vele landen worden conferenties (IASWECE) met als thema Slaap ingericht:  

• Switzerland: “Day and Night Experience: How do we support a healthy rhythm of 
waking and sleeping through our pedagogical activity?” With Sibylle Luepold and 
others, September 2, 2017 at the Rudolf Steiner School, Zurich, Plattenstrasse 

• United Kingdom: “To Sleep, Perchance to Dream?”.  Conference with Louise deForest, 
30th  September 2017, London, Rudolf Steiner School Kings Langley. Program 

• Denmark: “About the Sleep of the Little Child. “ With Tanja Almberg and Dr. Elisabeth 
Möller Hansen. October 7th,  2017, St. Johannes Garden, Copenhagen.  Program. 
Registration: waldorfkurser@gmail.com 

• United States: “The Importance of Sleep.Receiving Sustenance from the Night.” Early 
Childhood Conference with Helle Heckmann. October 13th and 14th, 2017. Conference 
announcement.  
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• France: “The Rhythm of Sleeping and Waking and Its Significance for Child 
Development.  Anthroposophical perspectives and suggestions for pedagogical 
practice” – with Michaela Glöckler and others, November 10 and 11, 2017, Ecole R. 
Steiner de Haute Alsace, Mulhouse, France. For further information click here. 

• Germany: Work Day of the Working Group on the Small Child (AKK):”The Significance 
of Sleep in Child Care Settings for the Healthy Development of the Child” With Birgit 
Krohmer and others, November 17 and 18, 2017 at “the “Hof” Frankfurt, Niederursel, 
Germany. Invitation, Program, Registration.  

 

• Nederland:  20-21 april 2018 te Zeist  (datum onder voorbehoud)    

 

 

De slaap van onze kleine kinderen krijgt op die manier wereldwijd aandacht. 
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Geef mij de tijd en de nodige rust om al mijn zintuigen 
kalmpjes en sensitief te kunnen inzetten! 
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Het nieuwe rechtsleven –  
dat kan alleen maar gedáan worden!  

(uitspraak van rechter en notaris Peter Brückmann op de Pinksterconferentie van de Christengemeenschap juni 
2017 ‘s Hertogenbosch) 

 
 
 

 
 

“Mag ik nu met het wortelkindje spelen?”  -   
 

 
 

 “JA!” 
En wat, als er maar één potje met een zo’n interessant dopje is voor ons twee? 
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Siri, 1 ½ jaar oud, speelt al een hele tijd met 
het boeiende doppenflesje. Dan interesseert 
Staf zich ook aan het bijzondere potje, maar 
Siri vindt het geen goed idee; ze lost het op, 
ze reikt hem een kom aan. Met die kom is 
Staf helemaal niet blij en weer vraagt hij of 
hij nu met het potje mag spelen. Kom, 
gebaart Siri, we spelen samen. En zo spelen 
Siri en Staf een lange tijd gezellig samen. Staf 
strooit achtzaam zand in het halsje van de 
pot, Siri houdt het potje achtzaam mooi stil.  
Heerlijk, zo samenspelen!     
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Wezen en verschij-
ning – een onder-

zoekende houding. 

Een mooi artikel over het waar-
nemen van kinderen. 

Franziska Spalinger 

Een tekst van Goethe inspireerde de Zwit-
serse kleuterleidster Franziska Spalinger , 
die trachtte om de kinderen uit haar klas 
op een volledig nieuwe manier waar te 
nemen. In haar onderzoekspraktijk houdt 
ze zich bezig met de relatie tussen ‘Wezen’ 
en ‘Verschijning’. 
Met een hoge sensitiviteit neemt ze kleine 
kinderen liefdevol waar. 
Ik liet me inspireren door Goethe’s tekst 
“Der Versuch als Vermittler zwischen Ob-
jekt und Subjekt” en de studie van Rudolf 
Steiner “Goethe und die platonische Wel-
tansicht” (in: Goethes Weltanschauung, 

GA 6, Kap.4). Hieruit ontwikkelde ik een 
idee hoe een kleuterschool er anders zou 
kunnen uitzien en anders zou kunnen 
worden ingericht. De poging om een le-
vendig beeld van de kinderen te bekomen, 
heeft me aangezet mezelf als ‘onderzoek-
ster’ te ontwikkelen. 

Onderzoek in het algemeen en een poging 
doen om iets heel specifieks te onder-
zoeken kennen de driedelige stap van 
voorbereiding, doorvoeren en evaluatie als 
basiskader. Het was mij vanaf het begin 
duidelijk dat mijn onderzoek zeer gedetail-
leerd kon zijn, maar dat noch een omvat-
tende volledigheid, noch een afsluitende 
evaluatie mogelijk zouden zijn. 

“… die Menschen sollen als gleichgültige 
und gleichsam göttliche Wesen suchen 
und untersuchen, was ist, und nicht, was 
behagt. So soll der echte Botaniker weder 
die Schönheit noch die Nutzbarkeit der 
Pflanze rühren, er soll ihre Bildung, ihr 
Verhältnis zu den übrigen Pflanzenreichen 
untersuchen; und wie sie alle von der Son-
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ne hervorgelockt und beschienen werden, 
so soll er mit einem ruhigen Blicke sie alle 
ansehen und übersehen und den 
Massstab zu dieser Erkenntnis, die Data 
der Beurteilung, nicht aus sich, sondern 
aus dem Kreise der Dinge nehmen, die er 
beobachtet... sobald wir einen Gegenstand 
in Beziehung auf sich selbst und in Ver-
hältnis mit anderen betrachten und 
denselben nicht unmittelbar entweder 
begehren oder verabscheuen, so werden 
wir mit einer ruhigen Aufmerksamkeit und 
bald von ihm, seinen Teilen, seinen Ver-
hältnissen einen ziemlich deutlichen Be-
griff machen können. Je weiter wir diese 
Betrachtungen fortsetzen, je mehr wir 
Gegenstände untereinander verknüpfen, 
desto mehr üben wir die Beobachtungsga-
be, die in uns ist. Wissen wir in Handlun-
gen diese Erkenntnisse auf uns zu 
beziehen, so verdienen wir klug genannt 
zu werden…”   
 
W. Goethe. Der Versuch als Vermittler zwischen 
Objekt und  Subjekt 
Deze woorden van Goethe hebben ook 
vandaag nog hun actuele geldigheid. Voor 
ons als onderzoekende pedagogen kunnen 
zij toegang bieden tot het ontwikkelen van 
een onbevooroordeelde innerlijke houding 
tegenover de kinderen van vandaag. Hoe 
vaak zijn we niet selectief in onze waar-
nemingen, ik bedoel, we nemen slechts 
datgene waar en beoordelen slechts dat-
gene wat ons juist behaagt of anderzijds 
juist onbehagen geeft, ons ergert. Ik moet 
een ruimte scheppen die vrij is van alle 
gemaakte ervaringen en opgedane kennis 
en alleen al dit feit brengt mijn innerlijke 
activiteit in een onmiddellijke, bijna intie-
me nabijheid met de kinderen. Ik kan op-
merken dat door deze strenge innerlijke 
houding bepaalde verschijningsvormen in 
het spel, die ik voordien niet in deze dui-
delijkheid kon zien, zich nu voordoen en 
tonen. 

Zo kan ik plotseling aan de bewegingen 
die zich afspelen tijdens het vrije spel in de 
ruimte, waarnemen en vaststellen dat er 
doelgerichte en schijnbaar zinloze bewe-
gingen zijn. Dit is voor mij geen nieuw 
inzicht – nieuw is, dat ik door de langere 

waarnemingstijd de ‘doelgerichte, nuttige’ 
en de  schijnbaar zinloze elementen in een 
onderlinge relatie met elkaar kan plaatsen, 
wat heel verhelderend is. Plotseling kijk ik 
met volledig andere ogen naar bepaalde 
opeenvolgende bewegingen in het kinder-
spel. De kinderen staan veel sterker in hun 
‘wezenlijkheid’ vóór mij. Er ontstaat ook 
tegelijkertijd een weefwerk, dat zich voor-
doet als een ademend bouwsel. 
Interessant is hierbij ook dat de waarne-
mingen die ik had, een werking op me 
uitoefenen:  de kinderen verschijnen me in 
hun bewegingspatronen maar ook heel 
sterk in hun lichaamsdynamiek, in hun 
blik, die de ene keer meer naar binnen is 
gericht, de andere keer meer naar bui-
ten,…  
In het onderzoek wordt duidelijk dat kin-
deren zich onderling, naargelang met wie 
ze spelen, volledig anders gedragen en een 
volledig ander spel spelen (net als planten 
die je naast een andere plant een ander 
gedrag ziet krijgen). 
Verdere aspecten van het onderzoek zou-
den het speelmateriaal kunnen zijn, de 
thema’s van de speelinhouden, hoe er 
vriendschap ontstaat tussen de kinderen, 
… om zo tot een breder inzicht te komen.  
Ik liet eerst maar de waarnemingen die ik 
gedaan had staan, zodat ze verder op me 
konden inwerken. Ik ging niet overijld aan 
het werk. Het kind dat ik waargenomen 
had liet een sterke indruk op mij na, wat ik 
zijn tijd gaf. 
 
Wat doe ik nu met de opgedane ervarin-
gen? 

 “… man kann sich daher nicht genug in 
Acht nehmen, aus Versuchen nicht zu 
geschwind zu folgern: denn beim Über-
gang von der Erfahrung zum Urteil, von 
der Erkenntnis zur Anwendung ist es, wo 
dem Menschen gleichsam wie an einem 
Passe alle seine inneren Feinde auflauern, 
Einbildungskraft, Ungeduld, Vorschnellig-
keit, Selbstzufriedenheit, Steifheit, Gedan-
kenform, vorgefasste Meinung, 
Bequemlichkeit, Leichtsinn, Veränderlich-
keit und wie die ganze Schar mit ihrem 
Gefolge heissen mag, alle liegen hier im 
Hinterhalte und überwältigen unversehens 
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sowohl den handelnden Weltmann als 
auch den Stillen, vor allen Leidenschaften 
gesichert scheinenden Beobachter....”  

W. Goethe. Der Versuch als Vermittler zwischen 
Objekt und  Subjekt 

Ik beschreef reeds hoe ik vooraf vanuit 
mijn wil een ‘innerlijke lege ruimte’ moest 
scheppen, en dan nog vergezelden mij al 
vlug de gevreesde vijanden. Hoe snel toch 
komen er begrippen en gedachten in mij 
op zoals “zwak ontwikkelde basiszintui-
gen”, “te sterk in het hoofd”, “ kan niet in 
het spel induiken” enzovoort. Ik wilde deze 
begrippen, die ja aan de oorsprong liggen 
van de opgedane waarnemingen en vast-
stellingen, niet bagatelliseren en in vraag 
stellen, ook hierin beweeg ik me. Ik wil 
toch proberen om mij in een open lege 
ruimte te begeven en trachten om voor-
oordeelloos waar te nemen, zonder al di-
rect een resultaat neer te schrijven. 

Het ‘ademende weefwerk’ dat ontstond, 
opende voor mij een totaal nieuwe dimen-
sie om dicht bij het wezen van de  kin-
deren te kunnen komen. Ik kan het 
waargenomene veel sterker ‘gewoon even 
laten staan’ als ik het als verschijnings-
vorm erken. Daardoor staat het wezenlijke 
veel onmiddellijker vóór mij, het wordt als 
het ware grijpbaar. 

Deze beschrijving hoort helemaal niet 
spectaculair aan, ja, zelfs bijna banaal. 
Doch al diegenen die zich zo een keer in 
een open ruimte hebben begeven van on-
vooringenomenheid bij het waarnemen, 
weten dat er hierbij ook iets uit te houden 
is, daar je afziet van een direct behaald 
resultaat en besluit van je onderzoek. 

Een ander aspect van deze nieuwe aanpak 
is dat ruimte en tijd geschapen worden en 
dat ik hierdoor het kind gewoon kan ont-
moeten. Ik kan het werkelijk in me opne-
men en zijn wezen in me laten vloeien. 
Daardoor kan het beeld van het kind, dat 
ik van hem heb, nu door zijn wezenlijkheid 
opnieuw gevoed worden en dieper beleefd 
worden. 

Al onze voorstellingen van hoe we zouden 
moeten opvoeden, worden door zo’n voor-
oordeelvrije waarnemingsoefening gere-
duceerd tot een voor ieder mogelijke wijze 
van opvoeden, daar onze opmerkzaamheid 
gericht is – in dit voorbeeld op de lege 
ruimte -, wat bevrijdend en ontlastend 
werkt. We zetten onszelf namelijk dikwijls 
onder druk en maken onszelf wijs wat we 
zo allemaal niet moeten bereiken en moe-
ten doen en kunnen. 

 “...der Mensch erfreut sich nämlich mehr 
an der Vorstellung als an der Sache, oder 
wir müssen vielmehr sagen: der Mensch 
erfreut sich nur einer Sache, insofern er 
sich dieselbe vorstellt; sie muss in seine 
Sinnesart passen, und er mag seine Vor-
stellungsart noch so hoch über die gemei-
ne erheben, noch so sehr reinigen, so 
bleibt sie doch gewöhnlich nur ein Ver-
such, viele Gegenstände in ein gewisses 
fassliches Verhältnis zu bringen, das sie, 
streng genommen, untereinander nicht 
haben; daher die Neigung zu Hypothesen, 
zu Theorien, Terminologien und Sys-
temen, die wir nicht missbilligen können, 
weil sie aus der Organisation unseres 
Wesens notwendig entspringen…” 

 W. Goethe. Der Versuch als Vermittler zwischen 
Objekt und  Subjekt 

Robert Walsers' citaat:  „in het alledaagse 
rusten de waarheden “. 

Dit helpt me steeds weer opnieuw om me 
niet door – soms zelfs tegengestelde – 
verplichtingen te laten stressen.  
Onspectaculaire aanzetten doen is dikwijls 
werkzamer dan al te hoge en al te bijzon-
dere doelen en idealen te willen bereiken. 
Kan er een gebaar van ambitieloosheid 
geschapen worden, dan komt men zo de 
tover van het moment tegen, dat zacht, 
aanvurend en ook poëtisch kan zijn. 
Wordt dit ogenblik, dit kleine moment van 
afwachten, laten bezinken, uitgehouden 
door ons als opvoeders, dan kan er zich 
een nieuwe cultuur van het vragen ontwik-
kelen, die zich open stelt voor nieuwe in-
zichten en die het gevaar afbouwt om vlug 
over te schakelen naar hypothesen en 
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theorieën die absoluut zouden moet be-
waarheid worden. 
Ook in het werken met ouders helpt me 
deze nieuwe vraagcultuur erg veel, doordat 
door deze vraagcultuur er ook een cultuur 
ontstaat van onderlinge waardering op 
dezelfde ooghoogte en deze samen kan 
geoefend worden.  
Kinderen in hun vitale vraag ‘ik wil waar-
genomen worden” ernstig nemen; kin-
deren aannemen in hun oneindige 
wereldinteresse en bijna onuitputtelijke 
energie, dat betekent hun wezen en hun 
verschijning met elkaar kunnen verbinden. 
Het betekent, de verbondenheid tot het 
kind opnemen en in diepe relatie met hem 
te treden. 
 
 
 
 
 
 
 

“Als het innerlijke wezen overvloeit in de 
verschijning, zodat verschijning zelf het 
wezen in zich draagt, spreken we van 
‘werkelijkheid’….”             Rudolf Steiner 
 “Wenn inneres Wesen hinüber fliesst in 
Erscheinung, sodass Erscheinung selbst 
das Wesen enthält, sprechen wir von 
„Wirklichkeit“... “                 Rudolf Steiner 

Kurzfassung des Kapitels “Wesen und Er-
scheinung” in: Schiller, H. (2008) Idee und 
Wirklichkeit. Stuttgart: Verlag Freies Geis-
tesleben 

dit artikel werd gepubliceerd in Erzie-
hungskunst , März 2014,  
 

Mij doet het denken aan de karmaoefe-
ning van Rudolf Steiner, waarin ons dui-
delijk uitgelegd wordt hoe je iemand in 
zijn ‘ware gestalte’ kan zien, als je zijn 
‘verschijning’ doorzichtig maakt. (A. Sys-
mans)  
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Achtzame verzorging in vreugde aan het samenzijn! 
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Ook al heb je tandjespijn, zoetekoeksdozeke, slaap als een rozeke. 
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uit: “Gouden Liedjes & Versjes voor de Goudskinderen”   
te bestellen bij salutogenese@skynet.be 
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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 

 
WARMTE WERKT! IN WARMTE ZIJN WE MENS! � 
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Achtzame verzorging in vreugde aan het samenzijn. 
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Klaar, nog even rondlopen en dan naar bedje….. 
 

 
 

beelden uit video van ‘der Hof’ 
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Hoe leg ik mijn kindje te slapen? 
 

Annelies Sysmans 
 

Vanaf een kind geboren is, is er behoefte aan omhullende bescherming en warme geborgen-
heid. Eenmaal geboren zijn er temperatuurverschillen, prikkelende geuren, harde geluiden en 
stille geluiden, stemmen, gesprekken, zachte lichtinvallen maar ook schrille lichtflitsen, mu-
ziek maar ook lawaai. Heel vlug kan hieruit een overprikkeling tevoorschijn komen die ons 
kindje onrustig maakt. De overgang van de waakmomenten naar het zelfstandig inslapen en 
doorslapen kan dan moeilijk worden. 
 
Ook bij situaties waar zich een ‘moeilijke’ geboorte met verwikkelingen voordeed, is het in-
slapen en doorslapen van de baby soms wel erg bemoeilijkt.  
 
Ook bij sociale en interrelationele spanningen, bij woede, boosheid, agressie, strijd, conflic-
ten, ergernis, lawaaierigheid, onvrede, luide gesprekken en zware emotionele geladenheid 
(hyper droevig, hypernerveus, hyperblij,..),  bij spanningen, bij stress, bij emotionele labiliteit 
in de omgeving van het kind kunnen inslaap- en doorslaapproblemen optreden.  
 

Enkele behandelingen bij de osteopaat . 
Het is goed om na de geboorte met je kindje een bezoek aan de osteopaat te plannen. Moge-
lijke obstakels in het energetische doorstromingsveld van het kinderlichaampje kunnen ge-
corrigeerd worden. De behandeling moet enkele malen herhaald worden. Dit kan het kind 
welbevinden en ontspanning geven wat ook het zelf inslapen en doorslapen beslist zal be-
vorderen.  
Ook begeleidende gesprekken om de familiesfeer te verbeteren zijn een grote hulp. Er kan 
rust in de dag gebracht worden, vooral bij het drinken, bij het slapen gaan en rond het in bed 
leggen zijn rust en ongestoordheid vertrouwenschenkend voor het kindje. Er kan iemand in 
huis gehaald worden die ‘het runnen van een huishouden’ gewend is. Als je de hulp kan aan-
vaarden is er verandering mogelijk. Een goed gesprek met iemand met een bijzonder  luiste-
rend en begrijpend oor kan veel moeilijke emoties harmoniseren.  
 
In het ‘kraambed’ vertrouwd worden met elkaar. 
De zuigeling is plots overgeleverd aan een leven buiten de baarmoeder. Negen maanden was 
de geluidscoulisse van het embryo nog bepaald door de hartslag van de moeder, haar adem-
haling en de andere gedempte geluiden. De foetus ervaarde zachte waterbewegingen die 
ontheven waren aan de zwaartekracht. De kosmisch uitgespaarde stille plek van de uterus en 
de zeven omhullingsvliezen en omhullingsorganen gaven hem een veilige begrenzing tot aan 
het geboorte-uur. Nu zijn daar plots luide stemmen, al eens een kloppen, een stoot, een luide 
bel, elektronische geluiden, het verkeer, maar ook wind, koude, al eens pijn, het alleen zijn en 
de overgang van waken naar inslapen,….  
Juist in de eerste vier tot acht weken, in de tijd van het kraambed, heeft het borelingetje al 
zijn kracht nodig om zich aan deze nieuwe leefomgeving aan te passen.  Daarom slaapt het 
zoveel, in het begin zowat 14 uren per dag. Het is alleen wakker voor de verzorging, de relatie 
en de voeding. Nu zal de nabijheid tussen moeder en kind heel hecht en intensief worden. 
Moeder en kind zullen een plaats hebben waar ze beiden in warme, innige en veilige hech-
ting aan elkaar kunnen wennen en op ritme kunnen komen. De uiterlijke indrukken van la-
waai, zintuiglijke prikkels van de media, zoals geluiden, klank en beelden van video, telefoon, 
radio, televisie, IPhone, IPad, PC, muziek, luide geëmotioneerde gesprekken, kunnen we best 
zo veel mogelijk beperken, daar de baby dit allemaal heel intensief opneemt, zelfs via de 
huid. Ook prikkelende geuren kunnen we best mijden. Tijdens het geven van borstvoeding is 
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deze omhullende rust van grote tel. Oplaaiende gevoelens kunnen ook belastend zijn voor 
het jonge kind. 
Het is goed om juist zoveel bezoek te ontvangen als nodig is en het telefoneren en achter de 
computer werken te beperken, zeker in het bijzijn van het kind. 
 
De zuigeling een omhulling geven. 
Voor de pasgeborene is er niets mooiers dan aan de borst van moeder, dicht bij haar hart te 
mogen liggen, te drinken en in te slapen.  Moedermelk is de beste voeding, want ze heeft 
steeds de juiste temperatuur, kan door de kinderlijke darmpjes optimaal worden opgenomen 
en past zich aan de groei- en ontwikkelingsbehoefte per leeftijd van het kind aan. In het 
moederlichaam werd de lichaamstemperatuur van het embryo nog steeds volledig via de 
moeder gereguleerd. Pas met de geboorte moet de zuigeling de eigen lichaamswarmte zoe-
ken, bereiken en behouden. Het belangrijkste is nu de huid van het kind als eerste warmte-
omhulling te verzorgen. Zijn hoofd is in verhouding tot zijn lichaampje nog zeer groot, 
meestal heel spaarzaam met zachte haartjes begroeid. Een groot deel van de eigen warmte 
gaat hier verloren.  Daarom is een wollen of zijden mutsje aanbevolen voor een gezond ge-
dijen van het kind in welbevinden. 
 

Warmteverzorging 
 

 Door een verwarmende olie-inwrijving 1 tot 2 x per dag met ‘WALA Malvenöl’ (Malva-olie) en 
eenmaal per week een warm kruidenbadje. 

 
De olie is samengesteld uit de bloemen dragende planten:  bloemen van Linde, Malva (kaas-
jeskruid), Sint Janskruid, Sleedoornbloesem, en Vlierbloesem in een medicinale basisolie. De 
olie stabiliseert de eigen lichaamswarmte van het kind. Om de inwrijving aan te brengen 
moeten de eigen handen en de omgeving op het wikkelkussen of op de inwrijvingsdoek 
warm genoeg zijn. Het is goed om de kleertjes van het kind op een warmwaterzak te ver-
warmen vóór het aankleden.  
Omwille van de warmteomhulling zal het kindje slechts eenmaal per week een badje krijgen, 
bijvoorbeeld met de 10% lavendelolie of het kinder-modderbad (ook met lavendel). De olie 
wordt in een 37°C warm badwater met de hand verdeeld. Na het badje wrijft men het kindje 
zijn huid met goede rozenolie, met de Malva-olie of met de verwarmende Arnica-Calendula 
baby-olie lichtjes in, zoals op de flyer van Weleda met de foto’s.  Deze inwrijvingen schenken 
het kind gezondheid, warmte en geborgenheid.  
 

„Warmte bouwt een brug tussen de zintuiglijke wereld en de geestelijke wereld: in onze  
lichamelijke ontwikkeling hebben we warmte nodig opdat een geest zou kunnen mens  
worden (Novalis). Het verlaten van het lichaam gebeurt ook dikwijls in warmteontwikkeling,  
via koorts. Ons geestelijke wezen is door middel van warmte met ons lichaam verbonden,  
dat de brug bouwt tussen de natuurlijke en de morele wereld.”  (Dornach, med.Sektion) 



 32 

  

 

 

foto’s Weleda 
Download: Broschüre Schwangerschaft und Stillzeit 

Kinderen houden van dit momentje van liefdevol en ongestoord  samenzijn. Ook de ouders 
doet het deugd om een inwrijving te mogen geven aan hun kindje. De ruimte is goed warm 



 33 

en we doen het niet te lang – naargelang de inwrijving vordert kan je het kindje daar weer 
aankleden. 

 Door aan te kleden in laagjes 
 
Door het kind aan te kleden met natuurlijke kleding vervaardigd uit natuurlijke vezels (wol, 
zijde of goed ademende katoen) en dit in laagjes over elkaar, ontwikkelt je kindje een goede 
warmtehuishouding. De lichaamswarmte van het kleine kind is gedurende het eerste levens-
jaar nog helemaal niet constant. Ook het goed leren verdelen van de lichaamswarmte over 
het gehele lichaam kan de gehele kindertijd duren. We moeten de leefkamer niet extra hoog 
verwarmen, maar het kind goed aankleden – de slaapkamer best helemaal niet verwarmen. 
Als handjes en voetjes lekker warm aanvoelen is het goed. De verzorging van warmte voor 
het lichaam heeft zowel bij de drempel van de dood als bij de drempel van de geboorte een 
zeer grote therapeutische waarde. Warmte is helend en harmoniserend. Zo kan bij ziekte  het 
opdrijven van de lichaamswarmte tot koorts (bijvoorbeeld bij kankerpatiënten) het verstoor-
de warmteorganisme herstellen. Koorts en warmte sterken ook het immuunsysteem, werken 
preventief tegen kanker en geven een gevoel van welbevinden. Na koorts treedt dikwijls een 
betere warmteverdeling op in het lichaam en een dagelijks beter warmteritme. “Mensen die in 
hun kindertijd en ook later in hun leven veel koorts hebben gehad, hebben dikwijls betere immuni-
teitsvoorwaarden – en een statistisch lager risico voor kankerziekten.” Arlesheim-Klinik 
 
Door de kinderziekten te willen vermijden, koorts bij je kindje niet toe te laten en infecties 
met antibiotica en koortswerende middelen te behandelen, kan het kleine kind de eigen li-
chaamswarmte niet zelf innerlijk leren regelen. Dit bemoeilijkt ook het kunnen inslapen. 
 
Een huidinwrijving met verwarmende olies, een zachte massage, een warm rustgevend 
kruidenbadje,… zij ondersteunen de lichaamswarmtekwaliteit en vormen ook zeer belangrij-
ke en positieve ondersteuning voor de opvoeding van het weerbare afweersysteem tot in het 
lichamelijke. Door een aandachtsvolle warmteverzorging van het babylichaampje wordt de 
gezondheid gesterkt. www.mistel-therapie.de 

1. Kienle GS, Kiene H. Die Mistel in der Onkologie – Fakten und konzeptionelle Grundlagen. 
Schattauer Verlag, Stuttgart, New York 2003.  

2. Hobohm, H-U. Heilende Hitze: Ein Essay zur Immunabwehr des Krebses.  
3. 4. erweiterte Ausgabe 2012 

Het kind leeft graag in warmte.  

Het is dan ontspannen en ervaart een diep welbevinden in het lichaam.  Het zal veel ge-
makkelijker de overgang naar de slaap vinden, daar het ‘dromen’ mag overdag. Dit kan 
door een warmwaterkruikje bij het ruggetje te leggen (in een zachte handdoek gewik-
keld en niet té warm), door het kind goed in laagjes te kleden, een warm wollen slaap-
zakje te geven,  en het bedje mooi en strak op te maken met lakentje en wollen 
dekentje. Zorg hierbij voor een natuurlijke matras en goede ventilatie in het bedje. De 
slaapkamer is goed verlucht.  Het is ook veel gezonder om het kindje bij het verzorgen 
met lauwwarm water te verzorgen aan de billetjes, of met goede herstellende calendula-
olie, rozenolie of lavendelolie in plaats van met de chemische ‘koude’ lotiondoekjes.  Een 
extra olielaagje over de gehele huid geeft een heerlijke stralingswarmte als het kindje in 
bedje ligt. 
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bedje met lakentjes en wollen dekentje 
 

     

 
beschermend mutsje lekker in wol, zijde of katoen 

 

   
verwarmend voetbadje met salieolie, arnica-olie, calendula-lavendelolie of turfolie voor kin-
deren – Let wel, het badje hoog genoeg nemen voor een goed warmte-effect en drooghand-

doek, kousjes en pantoffeltjes in de buurt houden! 
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“Geen koude lotiondoekjes, maar lauwwarm water.”  
 
Uit: tijdschrift ‘Stroom’ interview met  
Maria Bom, antroposofische kraamverzorgster, opleiding Natuurlijke Kraamzorg NL. 
www.natuurlijkekraamzorg.eu  (opleidingen voor kraamverzorgsters  vanaf september 2016 – specia-
lisatie vanuit de inzichten van de antroposofie.)       
www.geborgenverzorgen.nl  (zelfstandige praktijk van Maria Bom) 
 
 
 
 

verschonen  

met lauwwarm 

water’
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“…Een kind dat niet helemaal goed warm is, is minder ontspannen en dan heb je meer kans 
op spugen, op buikkrampen en op een onrustige baby.”  
 
“ … Na warmte heb ik veel aandacht voor omhulling. Deze wordt voor de baby enerzijds ver-
zorgd door bijvoorbeeld de kleding van natuurlijke materialen en doeken. Ik doe een wollen 
trappelzakje aan voor het slapengaan, waardoor het kindje zijn eigen beentjes en voetjes en 
de begrenzing hiervan kan voelen. Anderzijds gaat het bij omhulling om de omgeving, zoals 
rust rondom de wieg en hoe de mensen om hem hen zich gedragen. Zo praat ik bij de baby 
niet over ‘het nieuws’ bijvoorbeeld of doe ik de hele tijd mijn scherm open. Als een baby te 
weinig omhuld wordt, vindt hij moeilijk rust in zichzelf en slaapt hij moeilijker in. Door om-
hulling en warmte geef je je baby de kans zich zowel aan zijn eigen nieuwe lichamelijkheid  
als aan zijn ouders zich te hechten en zich ermee verbonden te voelen. De kern van natuurlij-
ke kraamzorg is persoonlijke aandacht. Ik zie moeder en kind als individuen en pas mijn zorg 
op hen aan. Dankzij de natuurlijke materialen en eerbiedige, respectvolle verzorging kan de 
tastzin en het zintuig voor waarachtigheid zich optimaal ontwikkelen. Daarmee geef je het 
kindje houvast en help je het om hier op aarde aan te komen.” 
 
Iedere voeding die we geven is warm!   
Waarom slapen kindjes na borstvoeding zo goed? Omdat de voeding volledig wordt opgeno-
men en verteerd wordt. Borstvoeding is niet belastend, is volledig uitgebalanceerd naar de 
behoefte van het kind zijn groei en welbevinden én  is en WARM is. Ook het drinken dicht bij 
het warme moederlichaam, werkt slaapverwekkend en rustgevend en omhullend. We zorgen 
er best voor dat we de bijvoeding langzaam opbouwen. Pas als het kindje een bijgevoegd 
product helemaal heeft leren verteren, voegen we een volgend bij.  Groentemoes en fruitbrei 
worden lekker warm toegediend. Een kleine baby en kindje verliest veel energie als het zich-
zelf steeds moet opwarmen.   
 
Ook in zielenwarmte vindt het kind de nodige innerlijke rust en het nodige vertrouwen om 
goed te kunnen slapen. 
Een omgeving waarin vrede, warme en veilige omhulling en positieve, liefdevolle aandacht is, 
werkt voor het kindje positief ondersteunend. Onvrede, onrust, haast, ergernis, ontevreden-
heid, boosheid, ongeduld, … ze kunnen de kleine baby verhinderen om in slaap te vallen.  
 
Een herkenbaar dagritme, in alle levendigheid en toch met een ritmische voorspelbaarheid 
geven het kleine kind het gevoel van de nodige veiligheid en begrenzing. Als het dagritme 
duidelijk is voor de ouders, voor het kind en de gehele omgeving, in herhaling wederkerend, 
dan wekken eenduidige consequentie juist die krachten in het kind om gezond te kunnen 
opgroeien. Het vermogen om te kunnen inslapen wordt ontwikkeld door duidelijke begren-
zing, ritme, regelmaat en herhaling in het dagverloop van het kind te brengen. 
 
Dagritme: Gewekt worden, geknuffeld worden, gevoed worden, verzorgd en verluierd worden, 
samen spelen (buiten op de arm) , na een half uurtje een warme inwrijving, vrij en alleen 
spelen (zoveel mogelijk buiten op de warme deken), (zo nodig nog eens verzorgen en verluie-
ren) en bedje.  Het kindje zo ongestoord mogelijk laten, rust om hem heen creëren hoe dich-
ter de tijd nadert van het gaan slapen. Hoe zien we dat het kindje vaak heeft? Welke gebaren 
maakt het dan? 
 

 Het wrijft zich in de oogjes 
 Het speelt met zijn oortje 
 Het gaat duimzuigen 
 Het wordt kregelig en ongedurig 
 Het legt zich neer tegen je schouder en sluit de oogjes 
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Als je na dit uurtje van waken, het ogenblik van gaan slapen ‘verpast’, door het kind weer te 
laten spelen, een druk gesprek te beginnen met het kind erbij, nieuwe zintuiglijke prikkels in 
de omgeving van het kind te brengen of samen nog even iets actiefs te ondernemen, dan is 
dat een tegenregulatie van de Adrenalinespiegel. De Adrenaline schiet dan weer in de hoogte 
en het kindje geraakt daarna niet meer goed in slaap. Het kind ongestoord en dromerig laten 
worden door het op de arm te wiegen, te neuriën of het gewoon heel stil en rustig te maken 
in jezelf is een mooie voorbereiding op de slaap van het kind. Tijdens de voormiddaguurtjes  
slapen kleine kinderen meestal heel goed. De namiddagslaapjes zijn al eens op wandel in de 
koets of buiten in de tuin, onder de boom of in de draagzak. Als we de late namiddag in rust 
neerleggen, de namiddag zintuiglijk tot een zekere afronding brengen, gaat het kind dit als 
een voorbereiding op de lange avondslaap ervaren. Een zacht slaapliedje of een neuriënde 
melodie - die het kind na een tijdje ook gaat herkennen -  bereidt hen voor op het nemen 
van de drempel naar de wereld van de nacht. Sommige moeders vertellen ons ook dat het 
tevoorschijn halen van de bakerdoek voldoende is voor hun kindje om zich slaperig te gaan 
voelen. 
 
Dus een harmonisch in- en uitademen van de dag, een gezond afwisselend dagritme tus-
sen ‘binnen’ en ‘buiten’ en herkenbare rituelen en ritmen zijn voorwaarden voor  het ne-
men van de drempel van de slaap.   
 
Het bakeren 
 
Het bakeren is een grote hulp in het nemen van de drempel naar de geestelijke wereld. Hier-
voor vind je de beste info bij Ria Blom, ‘Regelmaat en inbakeren’ en ‘Inbakeren brengt rust’. 
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In het boekje van Ria Blom ‘Regelmaat en inbakeren’ uitgeverij Christofoor, vinden we de 
volgende inzichten: 
 
De ogenblikken dat het kind wakker is, geven we best zó vorm dat er steeds afwisseling is 
tussen in- en uitademing, tussen eten (in), spelen (uit), verzorgingskussen-inwrijving (in), 
wandelen buiten (uit) of bewegend spelen buiten (uit),…) Alle weer is goed weer, alleen onze 
kleren zijn dikwijls niet aangepast. Als een kindje dagelijks veel buiten komt en frisse lucht 
inademt, slaapt en eet het beter. Zo wisselen zich actieve en rustige momenten af. We heb-
ben zelf tal van huishoudelijke werkjes. In de tijd dat wij hier geconcentreerd mee bezig zijn, 
leert het kleine kind geconcentreerd alleen spelen, waarnemen. Op de middag is het een 
warme groentemaaltijd. De namiddag wordt reeds stilletjes tot rust gelegd als voorbereiding 
op de avond en nachtslaap. 
 
Kinderen die niet gemakkelijk zelf tot inslapen komen, of slechts korte ‘hazenslaapjes’ doen 
en niet langer kunnen doorslapen dan een kwartiertje of twintig minuutjes, kan je bakeren. 
(voor de techniek zie boekje Ria Blom). 
 

1. Er voor willen gaan. 
 

Bij een in vrijheid en door inzicht genomen besluit (bijvoorbeeld: je gaat bakeren) , steeds 
jezelf blijven, je eigen accenten leggen, zelf in je eigen gezond evenwicht blijven. Deze inner-
lijke harmonie is nodig om een klein kindje te kunnen opvoeden en maakt je rustig. Een 
kindje verzorgen is een genomen offer, maar mag geen opoffering worden. 
 

2. Een eenmaal uit inzicht genomen besluit standvastig proberen vol te houden. 
 
Kinderen genieten als wij duidelijk zijn, ze voelen zich dan veilig en geborgen en ze voelen 
vertrouwen in jou. Ieder kindje gedijt bij besluitvastigheid. Het kind merkt je zekerheid die 
gestoeld is op een eigen verworven inzicht. Je wilt bijvoorbeeld vanaf nu dat je kindje, dat 
altijd aan de borst in slaap viel en zo in zijn bedje werd gelegd, nu zelfstandig leren inslapen. 
Dus je maakt het wakker na het drinken, geeft de nodige verzorging, er wordt samen ge-
speeld, gewandeld in de tuin en je legt het verzadigde kindje dan te slapen in zijn bedje. Je 
houdt dit enkele dagen en dan drie weken vol – dan is het een nieuwe gewoonte geworden 
zowel bij het kind als bij u. 
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3. Slapen moet geleerd worden. 
 
Een kindje leert het slapen, doordat je regelmaat, eenduidigheid en je dagritme zowel ’s 
nachts als in de dag volhoudt. Je voedt na 3 à 4 uren, verzorgen, even spelen, even alleen zijn, 
….  dan slapen. Als je na de geboorte zo’n 6 weken de tijd neemt om allen in het nieuwe 
ritme te komen, voelt het kind dit al vlug duidelijk aan als een gewoonte.  
Kleine kinderen kunnen nog regelmatig wakker worden in de nacht, mar slapen dan weer 
door, na een troost, of even de wacht houden, even een klein lepeltje thee en er gewoon weer 
in. Zo weet het kind wat er van hem verlangd wordt. Slapen moet immers net nog als ade-
men geleerd worden als een mens pas geboren is. In de baarmoeder ademt het kindje niet 
zelf. Het is er steeds in een ‘nachtbewustzijn’.  
Geef je het kindje ’s nachts geen voeding en haal je het niet uit zijn bedje om bijvoorbeeld 
weer te drinken (bij heel hevig huilen, geef je een klein lepeltje lauwe thee, maar je laat je 
kindje liggen) , dan heeft het al vlug jouw eenduidig optreden begrepen en herkent de vol-
gende keer jouw handelen weer. Dit geeft hem rust en vertrouwen – je weet dat hij weent en 
dit ontspant hem – in de volgende dagen leert hij dan steeds beter om ‘los te laten’ en stille-
tjes aan ook door te slapen. 
 

4. Blijf consequent handelen bij huilen. 
 
Ook als je kindje eens koortsig of ziek is, ook al is er bezoek of ben je op vakantie ergens, je 
houdt de regelmaat en het ritmische dagverloop vol, ook op zondag. Je houdt het ritme en de 
tijd in het oog van voeden, verzorgen, spelen en slapen. 
Het voeden moet je steeds los zien van het inslapen! 
Als je kindje in slaap valt tijdens het oven, het wakker maken en verder voeden, volledig voe-
den, wakker houden, wakker in bedje leggen na frisse buitenlucht. 
Voer steeds ook hetzelfde ritueel en verloop door: 
Ontwaken/ verzorgen/aanleggen, eten, drinken/ spelen, buiten/ verzorgen, inwrijving, bake-
ren/ zelfstandig inslapen. 
 

5. Je kindje mag huilen. 
 
Huilen is ‘loslaten’. Door te huilen kan je kind ook verdriet verwerken (een moeilijke geboorte, 
ziek zijn, tandpijntjes,….) Het is een manier om het ik en astraallichaam los te maken uit het 
fysiek-etherische organisme. Het huilen is soms een hulp bij de overgang naar het ‘op eigen 
kracht in slaap vallen’. Slapen is overgaan over de drempel naar de geestelijke wereld. 
Weet je dat het huilen bij het inslapen al na een korte tijd (enkele dagen) steeds korter, 
zachter en minder wordt?! 
 

6. Kinderen slapen graag. 
 
Als je kindje zelf inslaapt (dat kan in het begin met wat huilen zijn) oefent het vertrouwen en 
zelfvertrouwen. Je helpt het kind door hem deze inslaaptijd te geven in alle rust. Lees terwijl 
een mooie spreuk voor je kindje, bekijk mooie afbeeldingen van kunst, de geestelijke wereld, 
zing een lied voor je kindje, maak een stille innerlijke ruimte in je ziel. Geef het kind over 
vanuit jouw armen in de vleugels van de engel van het kind. Loslaten, het kindje leert iedere 
dag bij. 
Bedek hierbij dat een goede, kwaliteitsvolle en voldoende slaap, veel te veel waard is voor je 
kind, voor jou en voor het hele gezinnetje, om er niet in te investeren! 
Een hemeltje boeven het bedje helpt het inslapen. 
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7. Gouden regels voor het doorslapen! 
 

• Oefen de pedagogische, objectieve afstand met je kind.  
• Laat het kind in zijn eigen bedje slapen. Ook een tweeling slaapt graag ieder in een eigen 

bedje, na de eerste levensmaand. Zet het bed steeds op dezelfde plaats. Ook op reis, best niet 
op een gezamenlijke matras. Behoud op reis of logie ook de herkenbare regelmaat, de 
rituelen en de bedsituatie.  

• Maak de dag niet te druk! Geen extra animatie.  
• Liever eens visite ontvangen dan altijd zelf op visite te gaan. 
• Laat je kind ongestoord. Vooral het vrije spelen en dagdromen zijn gouden ogenblikken van 

verbondenheid voor het kleine kind! Als je kindje geconcentreerd is met iets, laat het dan 
ongestoord, spreken, kijken, praten, in je handen klappen,… dat alles haalt het kind uit zijn 
dromerige concentratie. Kleine kinderen concentreren zich steeds beter nargelang ze 
ontwikkelen en groeien. De eigen concentratie is nog zeer kort. We hoeven dit niet te 
verstoren. Tijdens spelen én ook tijdens slapen is het kind in de wereld van de imaginaties, de 
geestelijke wereld. Het is een aard van ‘kosmisch opgetild en gedragen zijn’. Het spelende 
kind zowel als het slapende kind is dicht bij zijn engel. Als we het kind ongestoord laten, 
werkt de inspiratie voor de volgende ‘te zetten stappen’. We hoeven hem nooit te forceren, 
ook niet in zijn motorische vaardigheden. Alle stappen komen als vanzelf vanuit de inspiratie 
en het contact met de geestelijke wezens  en vanuit de nabootsing van ons voordoen en 
handelen.  

• Houd vol! Als we het nieuw aangeleerde slaapritme drie weken tot een maand volhouden, 
dan grift het zich in in het gewoontelichaam, in het tijdslichaam, in het etherlichaam. Het 
grift zich in in het geheugen en in het ‘goede gewoonteleven’ van het kind. In die ‘oefentijd’ 
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van iets nieuws zullen we dit proces niet onderbreken (oak niet in het weekend, op reis of bij 
het logeren). 

• Voelen wat uitgeslapen zijn is, is een overgelukkige ervaring. Als moeder slaap je best ook 
enkele malen mee met het kind om de nodige reservekrachten te hebben voor je oudertaken.  

• Laat je kindje (dat vroeger moeilijk insliep en doorsliep) nooit meer oververmoeid geraken 
door te lange uitstapjes, reisjes, feestjes,… 

• Pas als je van jezelf weet dat je consequent kan blijven (de pedagogische afstand) en de 
eenduidigheid kan blijven bewaren, kan er eens een rustige vakantietrip worden gepland 
waarbij het ritme kan worden volgehouden. Anders herval je in het oude ‘toegeven’. Het 
kindje op vakantie een eigen bedje geven en eigen herkenbaar beddengoed van thuis geven 
en zijn lievelingslapje. 

• Laat steeds minstens drie, liefst vier uren tussen bij de verschillende voedingen. Zo kom je al 
vlug op 5 voedingen, wat voor de ouders beter haalbaar wordt. De nachten worden dan 
langer om oak zelf slaap in te kunnen halen.  

 
8. Valkuil ziekte. 

 
Als je kindje ziek is, weent het meer. Dit mag! Kinderen mogen ziek zijn, even ongelukkig zijn 
en/of zich eens wat slechter voelen. Dit is voor ons niet comfortabel, maar ziek zijn onder-
drukken is voor het kind op lange termijn oncomfortabel. Door ziekten te overwinnen, door 
koorts te ontwikkelen wordt het immuniteitsvermogen geboren.  Koorts en ziekte zijn ook 
nodig voor de zielsontwikkeling en de verinnerlijking van de mens. We zien steeds een grote 
verinnerlijkingsstap na het doormaken van een ziekte, kinderziekte, tandjespijn,…. 
 

9. Valkuil borstvoeding op vraag 
 
De beste voeding die een kind kan krijgen is borstvoeding. Ook voor het vermijden van stof-
wisselingsproblemen en allergieproblemen wordt dikwijls aangeraden om langere tijd borst-
voeding te geven. 
In de eerste weekjes wordt er gevoed op vraag maar al vlug merken moeder en kind dat er 
een ritme in komt. Hoe meer de melk aanschiet, hoe langere tijd er tussen de voedingen 
komt. Als vlug drinkt de kleine baby dan om de 3 à 4 uur. Na 4 weken of in geval van allergie 
of stofwisselingsprobleempjes na 6maanden komt het eerste wortelsapje, dan groentenbrij, 
na een tijdje de eerste geraspte appel. En fruitbrei.  Naast het drinken van borstmelk leert het 
kindje ook vaste voeding onder de vorm van papjes eten, groentjes met graan, fruit en een 
melk/granenbrij. Kan je je kindje lange tijd borstvoeding geven, is er ook een veel grotere 
immuniteit voor mogelijke infecties en is het kindjes dus minder ziek. 
 
Er is echter een valkuil bij het heel lang borstvoeding geven op vraag. Vele moderne metho-
des raden aan om op vraag te voeden, zoals de Lorna Byrne-methode. Maar nergens lees je 
daar iets van de valkuilen, de gevaren en overdrijvingen ervan. Grenzeloos wordt er gevoed 
op vraag, men gaat voeden om te troosten, men gaat bij het kind liggen. Het kind kan niet 
meer alleen slapen, dan gaat papa bij het kind liggen, want moeder geraakt oververmoeid. 
Beide ouders geraken oververmoeid. Heel dikwijls slaapt moeder en kind samen in één bed, 
wordt er zogend in slaap gevallen en wordt er ook ’s nachts gevoed. Ook is het dikwijls zo 
ingericht dat er gevoed wordt op vraag. Bij een ongelukje, een verdrietje of een ongemak bij 
het kind wordt er aangelegd. Er wordt gevoed als troost?! Het kind leert niet goed om zijn 
plan te trekken. Hij leert eigen emoties niet opvangen, verwerken, harmoniseren. Deze trend 
zien we meer en meer opkomen.  
Er is ook geen geoefend en harmonisch waak- en slaapritme. Hoe ouder het kindje wordt, 
hoe dwingender soms het borstvoedings-patroon wordt. Het kind eist de moeder op. De 
moeder geeft toe en de relatie moeder/kind wordt onvrij. De moeder, maar ook de vader 
geraken oververmoeid en ‘leeggezogen’.  
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Dit dwingende gedrag sluipt op de duur in, in het gehele leefpatroon.  De moeder biedt niet 
voldoende halt en begrenzing voor haar kind; nog wat later, als het kind 2 à 3 jaar is, mag 
het alles kiezen!  Het patroon zet zich door tot ‘dwingelandig gedrag’. 
 
Maar kleine kinderen willen gewoon goede voorbeelden die ze kunnen nadoen en goede 
duidelijke regels die ze willen en kunnen navolgen. Het kind tussen 0 en 7 jaar wil de goede 
gewoonten nabootsen en zo onze cultuur en andere culturen leren kennen – dan zal het later 
ook een nabootsingswaardige volwassene zijn. 
 
Zelf kiezen kan een mens pas als hij zelfstandig en wijs kan oordelen. Als we aan een kind 
vragen om te kiezen, belasten we hiermee zijn ‘mogen kind zijn’. Een klein kind heeft nog een 
dromerig, kosmisch bewustzijn. Vragen van hem om keuzes te maken tussen verschillende 
opties, veronderstellen we hiermee dat hij dit allemaal kan overzien, gevolgen, feiten, oorza-
ken, eigenschapen, … het vraagt een heleboel intellectuele en emotionele kennis te hebben. 
Dat hebben kinderen niet. Keuzes bij een klein kind zijn meestal nog bepaald door begeerte, 
verlangen, sympathieën,… Het is aan ons als ouders, om de keuzes te maken uit wijsheid en 
met een warm hart. 
 
Ouderschap is een competentie en begint reeds bij de manier waarop we ons kindje dragen 
in de zwangerschap, later op de arm. In ouderschap ligt een kans! 
 

10. In ouderschap ligt een kans! 
 
Hoe we de omgeving van ons kleine kindje inrichten, hangt af van onze inzichten, ons mens-
beeld en onze intentie die we hiervoor hebben op dat ogenblik. De eigen waardigheid oefe-
nen en de waardigheid van het kind hierbij respecteren is het allerbelangrijkste. Hoe we ons 
kindje dragen, verzorgen, aanraken, strelen, liefhebben, neerleggen, te slapen leggen, hangt 
af van onze authentieke, waarachtige verbondenheid met hart en wijsheid en onze liefde 
voor het kind.  
Zo wij een verbondenheid voelen met de geestelijke wezens uit de wereld van de slaap, zo 
veel eenvoudiger en natuurlijker zal het zijn voor het kind dat onder onze hoede is om het 
inslapen te leren. Een spreuk, een meditatie, een gebed, een lied een religieuze tekst of af-
beelding kunnen ons hiertoe nader brengen. 

 

11. De gouden zeven ….   en waarachtigheid! 
 
Rust, 
Religie, 
Ritme, 
Regelmaat, 
Rem (in de zin van duidelijke begrenzing) 
Respect, 
Relatie (in de zin van ongedeelde aandacht af en toe, diepe interesse en trouw) 
 
en …. rechtvaardigheid, eerlijkheid en waarachtigheid: Fop je kind niet, maar zeg de waar-
heid! Sluip niet weg, maar neem mooi afscheid. Verwen je kind niet, maar leer hem onaf-
hankelijk en vrij worden van het té veel en het onjuiste. Neem hindernissen en drempels 
niet weg voor je kind, maar maak je kindje hiervoor sterk om deze zelf te nemen. Leef IN de 
wereld, zodat je kindje IN het ogenblik kan zijn. 
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12. De hoofdregel 
 
Als wij niet steeds ons kind willen opvoeden maar ons ook laten opvoeden door ons kind, dan 
wordt het samenzijn met kinderen een inspiratie van de geestelijke wereld, want zij maken 
de sluier naar de wereld van de geest doorzichtig voor ons. 
 
Het kind komt óns iets leren:  
 
“oefen jij je eigen begrenzing, zodat jij mij, daar waar nodig, begrenzen kan?’ 
“oefen jij het aandachtig, achtzaam luisteren, zodat jij mijn boodschap kan horen?” 
“oefen jij warmte in liefde, zodat jij mijn liefde beantwoorden kan.” 
“oefen jij eerbied voor de geestelijke wereld, zodat je mijn thuis vanwaar ik kom in eerbied 
kan kennen.” 
“oefen moed en verbinding, zodat ik incarneren kan in deze wereld zoals hij nu is.” 
 
De juiste kruiden om goed in te slapen:  
 
Lavendula Angustifolia, Berglavendel, Kamille, Valeriaan, Hop, Melisse, Passiflora, Malva, Ha-
ver (‘s avonds een beetje haverslijm geven in de pap of haverdruppels Sativa avena). 
Kalium Phospforicum 7 ch. 
 

 
de eerste levensmaanden, in innige samenhorigheid. 

 
Doch, slaapproblemen horen vandaag de dag tot de meest voorkomende problemen in de 
zuigelingen-, baby-, dreumes-, peuter- en kleutertijd en dit niet altijd doordat er geboorte-
verwikkelingen waren. Hoe zijn de omgevingsinvloeden? 
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Ieder slaapprobleem is een waakprobleem. 
 
Wat hebben omgevingsinvloeden te maken met een erg moeilijk in slaap geraken? Of met 
doorslapen? 
 
Kunnen we een omgeving voor het kind (en voor onszelf) zó scheppen dat ze meer beant-
woordt aan de noden van het kleine kind en zijn grote behoefte aan afwisseling tussen be-
wegend, vrij spelen, natuurindrukken en voldoende slaap? Soms gaan we ervan uit dat ons 
kindje maar weinig slaap nodig heeft en er helemaal niet van afziet dat het zoveel wakker is 
overdag en ook meerdere malen wakker wordt in de nacht. Maar na een tijdje valt dan toch 
op dat het kindje zelden écht blij is, goed gehumeurd, goed uitgeslapen is, overschotskrach-
ten heeft om er tegenaan te gaan al spelend, plat op de mat. Er komt niet voldoende inzet, 
moed en ijver voor de verdere stap in de motorische ontwikkeling of het kindje is vlug ont-
moedigd, gedemotiveerd en is hulpbehoevend, treurig,… veel ziek,… verzwakt immuunsys-
teem. Vooral toont het weinig emotioneel evenwicht en is vlug angstig, ontredderd of 
geïrriteerd. Er is een hoof gehalte aan onrust in het lichaampje en dit leidt tot het feit dat we 
hem gaan animeren dan, …. doch,  is het dat waar het om vraagt? 
Eigenlijk kunnen we het kindje brengen tot een tevreden spelen overdag, tevreden en blij 
genieten van zijn waakmomentjes, door zijn inslapen en doorslapen beter te gaan verzorgen. 
Als we het nieuw in de ogen kijken, is dan zijn slaapprobleem niet eerder een waakprobleem? 
Kunnen we de gsm en smartphone niet dichtlaten in de tijd voor het kind? Kunnen P.C. en 
laptop, radio en telefoon niet even uit als de baby wakker is en speelt? Door onze ware blik 
ongedeeld aan hem te schenken is dit een bevestiging voor de kleine baby dat hij welkom is, 
dat hij hier groeien en bloeien kan, dat hij gezien wordt en wordt liefgehad. Want liefde voor 
het kleine kind gaat doorheen de ogen, de blik, de ongedeelde blik, de diepe verbonden blik 
van verstandhouding, verbondenheid en relatie. Liefde betekent voor het kleine kind een 
warme aanraking, een liefdevol gebaar, een warme verzorging, een handeling van vertrou-
wen en verbond. 

 
foto Herdecke-Klinik (D) 
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In alle seizoenen buiten!  Waterbuitenspel. 
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Vragen die we ons kunnen stellen: 
 

- Is het dagverloop voldoende ritmisch, herhalend, in- en uitademend ingericht? 
- Is het kind voldoende aan frisse lucht blootgesteld? Komt het genoeg buiten in de natuur? 
- Hoe is zijn vrije bewegende spel? Is er al een onafhankelijke, vrije bewegingscultuur bij mijn 

kindje? 
- Moet het kindje zelf voldoende barrières overbruggen in zelfwerkzaamheid of ben ik daar 

altijd om te helpen en hem de problemen uit handen te nemen? 
- Zijn er niet té veel prikkelende zintuigindrukken overdag, vooral ook ’s avonds?    
- Herkent de kleine zuigeling, de baby het dagverloop en dagritme? 
- Doe ik niet alles te haastig? Is er adempauze? 
- Ben ik consequent en eenduidig? 
- Reageer ik accuraat op het geven van begrenzingen? Ben ik besluitkrachtig? Laat ik me 

leiden door zijn nog handelen vanuit willekeur? 
- Geef ik de nodige rem en geborgenheid (aanrakingen aan de huid) en een voorspelbare 

regelmaat? 
- Houd ik mijn besluiten en voornemens vol? Voer ik uit wat ik als inzicht heb opgenomen? 
- Welke zintuigprikkels geef ik mijn kind? Hoe richt ik de omgeving in? 

 
 
 

 
 

de ontwikkeling van de rijke overgangsbewegingen, dát krijgt een ontwikkelingskans op de 
platte, harde vloer. 
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warmte aan het lichaam en in de relatie 
verzorgen! 

 

  
Vrije beweging in het spel bevorderen – 

Emmi Pikler    

 
rust, voldoende tijd, kalmte, stilte, zelf-

werkzaamheid, zintuigontwikkeling, om-
hulling, sensitiviteit, achtzaamheid,… 

 
 
Een klein kind, ja, ook een zuigeling, kan 
soms in een groot spanningsveld komen 
tussen concentratie en onrust doordat 
onze omgeving niet voldoende kindgericht 
is ingericht. Waar is er een rustige plek 
zonder visuele of auditieve media? Tele-
foongerinkel? Zonder drukte en stress? 
We kunnen vanuit eigen verworven inzich-
ten over gezondheid, over de ontwikkeling 
van de mens tot vrijheid en over de feno-
menen en kenmerken van de slaap (de 
slaap met zijn 4-delige curve en zijn fase-
indelingen) tot duidelijk en begrenzend 
handelen komen, reeds bij de opvoeding 
van de kleine boreling en zuigeling!  
Kinderen voelen zich veilig geborgen en 
ontwikkelen tot zelfzekere mensen bij zelf-
zekere en duidelijk handelende vol-
wassenen. Eenduidigheid en vertrouwen 
geven hen ‘halt’ om de willekeur waaraan 
hun wil nog is overgeleverd, tot stoppen te 
brengen. Liefdevolle, verzorgende streng-
heid als van een verpleegster, dát appreci-
eren kleine kinderen in ons. 
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Elke dag buiten spelen! Alle weer is goed weer, alleen zijn we er niet altijd 
goed op gekleed! 
 
Het is goed om bij alle weer, een dagelijkse wandeling te maken met je kindje. 
Als het er goed op gekleed is, kan wind, koude, regen, zon het kindje alleen 
maar deugd doen, want de frisse lucht, de motoriek, het zelfstandig bewegen 
helpt hem veel vooruit in zijn ontwikkeling en groei. Kinderen die veel buiten 
spelen hebben een grotere immuniteit en weerbaarheid en spelen goed. De 
nachtrust alsook het eten en verteren zijn veel beter en harmonischer na een 
goed buitenspel dan na een heel dag binnen zitten. 
 

Opvoeden tot gezondheid en tot vrijheid in het samenspel van li-
chaam, ziel en geest is mogelijk!  

 
ANGSTEN BIJ HET INSLAPEN OF BIJ HET DOORSLAPEN IN DE NACHT. 
 
Het kind kan angst hebben voor een luid blaffende hond, voor een hard roepende of vloe-
kende man, voor een diepe put, voor luide machines, voor een verdwaalde uil, voor een grote 
spin,….. 
 
Het kind kan angsten hebben voor het donker. 
 
Het kind kan zo angsten hebben voor de nacht en het donker onder de vorm van een wild 
dier, vele wilde dieren, een donker grijpend bos, een draak, een spook, een slang,….een vlieg 
op het bed,….een boef onder het bed,… 
Het kind heeft nog een kosmisch bewustzijn en ziet deze angsten in hun ware gestalte, het 
zijn ware beeldverschijningen, het zijn ook soms imaginaties voor een bepaald gevoelen. 
 
Hoe kan het kind dit overwinnen? 
 

 Het roept onze hulp in.  We ontkennen de angst niet, we ontkennen de verschijning niet. We 
troosten het kind en stellen het gerust. Voorbeeld: er wordt gestofzuigerd in de speelhoek – 
de kleine baby neemt zijn knuffel, en trekt aan vaders broekspijp en wil op schoot. 

 
 Het gaat de angst zelf direct te lijf: Het kind neemt een stok, een steen, een speelgoedzwaard 

of geweer en gaat de verschijning te lijf, hierbij luide, wrede geluiden makend. Zo komt het 
kind op zijn manier klaar met zijn angst. 

 
Een voorbeeld: een kleine jongen van 8 maanden ziet een ‘prikbolster’ van een kastanje op de vloer liggen. Hij 
wil het aanraken, maar trekt zijn handje terug en kruipt zelf ook helemaal naar achter. Dan zie ik hoe hij zijn 
popje haalt ‘Pimpernelleke’. Hij neemt nauwkeurig het handje van Pimpernelleke in zijn handje vast en kruipt 
met het popje terug naar de akelige bedreiging. Hij kijkt lange tijd naar het vreselijk ding dat daar doodstil ligt. 
Met een bevend handje brengt hij het poppenhandje naar de ‘prikkebolster’ en laat deze even aanraken – nog 
een keer, nog een keer,..; de bolster blijft stil liggen. Dan laat hij het popje achter op de mat en sluipt naderbij 
bij de bolster en raakt deze met één beverig vingertje even aan. Hij komt iets later het hele verhaal in zijn kin-
dertaaltje aan mij vertellen, moedig, spannend en diep geroerd, trots op zichzelf dat hij de bolster heeft aange-
raakt. 
 
Voorbeeld: het iets oudere kind speelt dat de stofzuiger een wild dier is en gaat het te lijf, gaat het aanvallen, 
vangen en strijdt ermee. 
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 Het vormt het beeld om: Het kind neemt zijn knuffel, pop of ‘lieve draak’ mee en de wilde 
dieren worden door hem op hun plaats gezet, in hun stoel gezet, uit het raam gegooid of in 
de kast opgesloten,.. Meisjes vooral spreken zichzelf moed in door de verschijning te 
veranderen in iets anders, te betoveren,…er een verhaal over uit te vinden waarin deze 
verandert. Voorbeeld: De angstige wetenschappelijke onderzoeker wil weten waar hij angst 
voor heeft, waar het vervelende lawaai in de wekker vandaan komt, legt hem open en 
herbouwt er een totale andere klok mee. 

 
 Het wordt zelf het beeld: Het bange kind speelt zelf spook, tijger, leeuw,… en verdrijft en 

verscheurt het angstbeeld. 
 

 Bij angst voor boosheid, onverwachte uitbarstingen van woede, bedreigingen, overschrijdend 
gedrag, daar kan het kind zijn angst niet overwinnen. Hij is daar slachtoffer. Kinderen die 
onrecht zijn aangedaan door boze mensen, worden later ook heel dikwijls ‘boosaardig’ of 
vertonen gedragsstoornissen met excessen van woede door hun angst voor boze mensen. 
(Het wordt een ingewikkeld verdedigingssysteem van om zich heen slaan in plaats van een 
ongestoord kunnen vrij spelen, daar er verschrikkelijke angsten zijn. Ze gaan op een 
speelplaats bijvoorbeeld steeds eerst zelf kinderen ‘aanvallen’, alvorens ze zelf gekwetst zullen 
worden (want dat kennen ze maar veel te goed en willen ze niet weer meemaken). Wilde, 
slaande, bijtende kinderen zijn dikwijls zelf slachtoffer geweest en zijn lijders van grote en 
vele angsten voor zelfbedreiging.  

 
Het vrijespel, met bijvoorbeeld vele ingebeelde vriendjes, werkt hier therapeutisch. 
Ook streng wetenschappelijk onderzoek doen is een sublimatie van angsten.  Vanuit het IK, worden door middel 
van het verstand, het ontledend, interessevol begrijpen, het onderzoeken door middel van fantasiekrachten, de 
angsten overwonnen. Bepaalde angstige kinderen hebben deze aanleg voor natuurwetenschappelijk onderzoek. 

 
Je hebt bijvoorbeeld hoogtevrees: dan is het goed om studies te doen over afstand, hoogten, afgronden, dalen, 
bergen, landschappen, veel te reizen en te vliegen,…. 
Zo moeten we een bepaalde ‘aanleg’ van een kind steeds stimuleren, want meestal heeft dit kind dat bepaalde 
talent om bepaalde angsten in zichzelf hiermee te overwinnen.  

 
Bijvoorbeeld: een kleine boreling krijgt na de geboorte een longontsteking. Hij ontwikkelt verlatingsangsten 
doordat de moeder er niet vanaf de eerste levensuren altijd bij kon zijn. Later toont hij als jongeling een enorm 
talent voor zweefvliegen, maakt gevaarlijke reizen doorheen de bergen, geeft zichzelf moeilijke opdrachten… en 
deze ondernemingen geven hem het zelfvertrouwen en levensmoed terug. 

 
 Angstige kinderen hebben nood aan liefdevolle en warme, zachte aanrakingen, huid- en 

tastervaringen. Het tastzintuig dat je als kind ontwikkelt, kent een transformatie naar een 
goed werkend ‘Ik –Zintuig’, het zintuig waarmee we onszelf sturen, maar ook waarmee we de 
andere in zijn ‘ik-kracht’ waarnemen  
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Duidelijke begrenzing – preventie voor stress, ge-
schenk voor veerkracht bij ziekte. 

 
lezing Dr. Helena Maryns 13 mei 2017 ‘Rudolf Steinerschool De Teunisbloem’ te Gent. 

 
voor verslag: vzw Saluto-Genese 

 
 

Dr. Helena Maryns is antroposofisch arts in het Therapeuticum te Gent. Ze is moeder van 4 kinderen 
en ex-vrije-schoolleerling van de R. Steinerschool te Gent. 
 
In oude tijden leefde de gedachte:  
“Iedereen is van nature ziek en opvoeden is eigenlijk gezond maken.” 
Met het uitrijpen krijgt het kind de gezondheid die hij voor het leven nodig heeft. Alle handelingen die 
we met kinderen doen zijn bedoeld om gezondheid bij het kind toe te brengen. Opvoeden brengt de 
gezondheid in balans, geeft het kind de ‘tools’ om te leren omgaan met zijn eenzijdigheden. 
 
Een eerste fenomeen: Ons DNA: 
 
Uit de geestelijke wereld daalt een kern af die zich in de aarde wil manifesteren. Om op aarde te 
kunnen leven als geestelijk wezen heeft het kind een lijfje nodig opgebouwd vanuit genetisch materi-
aal van de beide ouders. Het (geestwezen van het) kind zegt hierbij: ‘Ik schik mijn lichaam zo, dat ik 
de opdracht en uitdaging die ik hier wil komen doen, kan vervullen. Geest en fysiek komen samen via 
het DNA van de ouders in het kind. 
 
Tot 99% heeft de mens een ‘vuilbak-DNA’ , Birbeck-DNA (je hebt het niet nodig, vandaar de naam: 
Junk DNA: ons genoom bevat veel DNA dat potentieel gevaarlijk is. Als deze stukken DNA actief 
zouden zijn, zouden mutaties ontstaan en zou een chromosomengroep 'instabiel' worden. Om dit te 
voorkomen, worden deze stukken DNA zo inactief mogelijk gehouden via epigenetische 
mechanismen.) 
Van die 99% zijn 98% gelijk aan het DNA van apen (die hebben dat ook niet nodig) en dan is er 1% 
dat nog extra tot ontwikkeling komt.  
Je kan de vraag stellen: “Wie en wat bepaalt dat de overige 1% bij jou tot ontwikkeling komt? 
Bovenop de gewone genetica van 99% zit die ene 1% genetica: je epigenetica 
 
Kenmerkend voor epigenetische mechanismen is dat ze niet het basispaar-volgorde van het DNA zelf 
veranderen maar “boven op” (epi) de genetica werken. 
Als het kind stress ervaart in zijn omgeving ontwikkelt het deze 1% niet optimaal: Men heeft ontdekt 
(via een onderzoek op muizen onder stress dat deze diabetes kregen, minder gingen eten en er onder 
gingen lijden) dat de mens meer kans heeft om depressiviteit te ontwikkelen onder stress,  daar je 
een andere zone in de hersenen tot ontwikkeling brengt. 
 
 
Je kan hier de vraag stellen of, het tegenovergestelde van stress, namelijk rust, bescherming, gebor-
genheid en de juiste begrenzing ons helpen om die 1% bovenop de gewone genetica goed te kunnen 
ontwikkelen? 
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Was het Rosalind Franklin die de helix-structuur van het DNA ontdekte? 
 

 
 
Wikipedia: Bij haar studie in Parijs leerde ze de röntgendiffractietechnieken van de kristallografie die 
zouden bijdragen aan de ontdekking van de structuur van DNA kennen. 
 
Waarom sleuren we 99% DNA met ons mee? Waarom behoeden we dat?  
We hebben toch ontwikkelingskansen. Aan de beïnvloeding van buitenaf, vanuit onze omgeving, van-
uit de ons omringende mensen, de aard van opleiding die we volgen, de milieu-invloeden,…. zien we 
hoe ons fysieke lichaam en onze gezondheid helemaal niet zo vastgelegd zijn. Bij een tweeling zie je 
dat ze, als ze beiden in een andere omgeving opgroeien, verschillend opgroeien. 
 
Een tweede fenomeen: onze spiegelneuronen: 
 
De Italiaanse arts Giacomo Rizzolatti ontdekte dat er spiegelneuronen zijn: ook al beweeg je niet mee 
bij een gebaar of een gebeuren voor je dan beweeg je toch innerlijk mee. Je bootst innerlijk na! 
Het zijn zenuwcellen die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van empathie. Vooral in de eerste twee à 
drie levensjaren ontwikkelt de mens deze spiegelneuronen. Als ze niet gebruikt worden gaan ze terug 
verloren. 
“You used them or you losed them!” 
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Daarom is het van zo’n groot belang dat wij aandacht geven aan onze eigen handelingen, onze geba-
ren, onze mimiek, onze lichaamstaal, onze gevoelens, gedachten,…onze levenshouding, … Alles wat 
we voordoen, welke ‘imput’ we geven aan een klein kind, wordt nagebootst tot in hun innerlijk. 

Wikipedia: Een spiegelneuron of spiegelcel is een neuron die niet alleen vuurt als een dier een handeling uit-
voert, maar ook als het dier een handeling ziet uitvoeren door een ander dier (vooral van dezelfde diersoort). 
Het neuron weerspiegelt dus als het ware het gedrag van een ander dier en is op dezelfde manier actief als 
wanneer het dier de handeling zelf uitvoert. Dergelijke neuronen zijn gevonden bij primaten, waaronder de 
mens, en bij sommige vogels. Bij mensen bevinden ze zich in de premotorische schors en in de pariëtale kwab-
ben van de hersenen. De aanwezigheid van spiegelneuronen in de hersenen werd ontdekt door Giacomo 
Rizzolatti, Leonardo Fogassi en Vittorio Gallese van de universiteit van Parma. Zij deden onderzoek naar hand-
acties bij makaken, bijvoorbeeld het grijpen en oppakken van objecten. Ze ontdekten dat bepaalde hersenge-
bieden actief werden bij het uitvoeren van deze handelingen, maar ook als wordt waargenomen dat een ander 
eenzelfde handeling uitvoert. Onderzoek met behulp van functionele MRI, transcraniële magnetische stimulatie 
en elektro-encefalografie deed sterk vermoeden dat een dergelijk systeem zich ook in de menselijke hersenen 
bevindt. Sommige wetenschappers beschouwen spiegelneuronen als één van de belangrijkste ontdekkingen in 
de recente geschiedenis van de neurowetenschap. 

Als we deze twee eerste fenomenen al kennen is het dus erg belangrijk dat we de personeelssleutel in 
het kinderonthaal in het oog houden. 
Gezond is 1:4.  Eén opvoeder voor 4 kinderen van 0 tot 3 à 4 jaar, waarvan 1 baby in deze groep. 
In een crèche dient één opvoeder te zijn voor maximum 4 kleine kinderen tussen 0 en 3 jaar, zodat er 
rust kan zijn en de spiegelneuronen voldoende worden aangesproken en gewekt. Om op positieve, 
ondersteunende en liefdevolle wijze diep contact te maken met ieder kind in de groep is ook een 
extra opleiding nodig. 
 
 
Je kan hier de vraag stellen:  
“Zijn de spiegelneuronen bij de kinderen die ik onder mijn hoede heb, aan het werk?’ 
“Hoe kan ik er voor zorgen dat het kind optimaal deze 1% haalt uit zijn leventje om te doen wat hij 
geestelijk te doen heeft?” 
“Hoe kan ik ervoor zorgen als pedagoog van het kleine kind dat het kind zich zo goed mogelijk in zijn 
lijfje voelt en zijn lichaam zo goed en gezond mogelijk kan opbouwen?” 
 
Hypothese: stel dat er epigenese is, stel dat er spiegelneuronen zijn, wat geef ik het kind dan mee dat 
het later geen diabetes krijgt, zwaarlijvig wordt of kans heeft op een ernstige ziekte …..? 
 
Dan kom je op de volgende opvoedingswaarden: 

1. WARMTE 
2. RUST, RITME, REGELMAAT 
3. RIJKE ZINTUIGLIJKE OPVOEDING MET ZORG EN AANDACHT 
4. GEZONDE, VERSE VOEDING 
5. GEEN PERFECTE OUDER WILLEN ZIJN 
6. EVENWICHT IN MEDIAGEBRUIK 

 
Vraagje uit het publiek: Zijn er spiegelneuronen aan het werk bij het slapen, want een kind ontwikkelt 
zich toch vooral tijdens het slapen? 
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Het derde fenomeen: Het 4- ledige mensbeeld.  
 
 
                
               

                               . 
      
geboorte fysiek Lichaam 
 
0 tot 7 jaar:  
Je wordt geboren met je fysieke lichaam, je 
wordt uitgestoten, de ontbinding heeft plaats. 
Je leert vrij bewegen, stappen, spreken, den-
ken,… Je richt je op. 
Rond het 7de levensjaar komen de eigen per-
soonlijkheids-tanden en leg je je erfelijkheid 
af.  
Je hebt je fysieke lichaam dan zo ongeveer in 
eigen beheer. 
Het etherlichaam plakt nog aan de opvoeder. 
 
Wij, als opvoeders, dragen zorg voor het leven, 
de gezonde opgroei, de emotionele ontwikke-
ling en de geestontwikkeling van het kleine 
kind. Wij zijn zo moe omdat hier het kleine 
kind nog in onze etherkrachtenveld is. Opvoe-
ders van het jongste kind zijn het meest be-
vraagd daar zij hun etherkrachten schenken 
aan het opgroeiende kind. We moeten over tal 
van sociale vragen en regelingen ook naden-
ken, bijvoorbeeld, gaat mijn kind nu naar oma 
slapen of niet? Is mijn kind voldoende gene-
zen? Vertel ik een sprookje? Hoe bouw ik het 
avondritueel op? 
Steeds houden we rekening met de aanleg tot 
gezondheid: 
Hoeveel slaap heeft mijn kindje nodig? Heeft 
mijn kind voldoende vitaliteit, regeneratiever-
mogen,  welke voeding geef ik? 
Risicofase is de zwanger-schapstijd en de 
babytijd tussen 0 en 2 jaar. 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
                      . 
 
 

geboorte etherlichaam 
 
7 tot 14 jaar:  
Het kind krijgt het ether-lichaam in eigen 
beheer. Hij kan zichzelf aankleden, ook schoe-
nen,…. wassen,… er komt een vrij voorstel-
lingsvermogen, geheugen, beeldvermogen, 
beeldend leren. Het eigen etherlichaam wordt 
geboren. 
De sociale ontwikkeling wordt nu erg belang-
rijk: gaan spelen met vriendjes op een ander, 
ze vergelijken zich met anderen, ze merken op 
dat gezinnen andere leefstijl hebben (daar 
kijken ze TV, ik moet nog broekkousen aan,…)  
 
We zien hier dat het kind een goed regenera-
tievermogen heeft  en over een goede vitaliteit 
beschikt. Ritme, regelmaat, warmte, vrij spel, 
voldoende beweging, gezonde voeding, goede 
begrenzende huisregeltjes, afspraken, ge-
woonten…  blijven van tel en geven het lagere 
schoolkind veerkracht. 
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          . 
 
 
 
geboorte astraallichaam 
 
14 tot 21 jaar:  
Het kind krijgt langzaamaan het astrale 
lichaam in eigen beheer – ze accepteren 
een sociale context. Het sociale komt in 
eigen beheer: waar ze naartoe willen gaan, 
welke cursussen, hobby’s ze willen gaan 
volgen, … Ze voelen dat ze hun persoon-
lijkheid willen gaan ontwikkelen. 
De ontwikkeling en begeleiding van de 
eigen moraliteit is hier erg belangrijk. Een 
eerste eigen ik-kracht wordt geboren. Het 
kind leert op deze leeftijd eigen keuzes 
maken, maar een goede begrenzing en 
goede afspraken zijn erg belangrijk: “Hoe 
laat mag ik uitgaan?” 
De opvoeder neemt tijd voor inzichtelijke 
gesprekken. Weer een risicofase is de pu-
berteit. Duidelijke begrenzing en diepe 
relatie geven in de puberteit! 
 

 

 
 
 
                      . 
 
 
 
geboorte Ik-lichaam 
 
21 jaar: 
Nu kan de jongere in principe voor zichzelf 
instaan. Hij heeft de eigen authenticiteit 
gevonden. De 21-jarige weet hoe hij wil 
leven. Doch ben je er nog lang voor hen als 
luisterpaal. Ze kloppen nog lang en dik-
wijls bij ons aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een vierde fenomeen: stress 
 
Bij het kleine kind tussen 0 en 3 jaar ontstaat primaire binding en dan hechting als de vertrouwens-
persoon daar voldoende aanwezig is. Bij al het sociale en het interactieve werken de spiegelneuronen. 
Het kind vraagt constant: “Waar kan ik aanmeren, waaraan kan ik mij aanhechten? Bij wie kan ik 
mijn nog ongeboren etherlichaam, mijn astrale lichaam en mijn ik-lichaam in beheer geven? Als er 
bijvoorbeeld in de crèche vele ander verzorgingspersonen zijn, die steeds weer wisselen, dan is er 
geen hechting mogelijk voor de kleine baby – hechting bouwt zich op met een vertrouwenspersoon in 
diepe onderlinge relatie met elkaar. 
 
We weten ook dat een shock-gebeuren bij de moeder tijdens haar zwangerschap het ongeboren kind 
reeds stress kan bezorgen. Als de baby stress voelt, scheidt de hypothalamus in de hersenen een 
hormoon af waardoor het voorste deel van de hypofyse een hormoon gaat afscheiden, dat er voor 
zorgt dat de bijnieren cortisol gaan produceren. 
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Omdat zulke kleine kindjes nog geen groepsdynamiek hebben, is de personeelsleutel voor de opvoe-
ding van de allerkleinsten in een crèche: 1 : 4. 
Haasten, rennen, niets afmaken, verwarde lichaamstaal geven, onaandachtzaamheid, tekort aan 
concentratievolle, ongedeelde  aandacht voor ieder kind in de groep ontreddert het kleine kind en het 
voelt stress. 
 
Wikipedia: De Hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, die beter bekend is onder de Engelse afkorting HPA-as (Hy-
pothalamic-Pituitary-Adrenal axis), speelt een belangrijke rol in de stressrespons. Na een stressvolle gebeurte-
nis scheidt de hypothalamus corticotropin-releasing hormone (CRH) uit, dat er op zijn beurt voor zorgt dat het 
voorste deel van de hypofyse adreno-corticotroop hormoon (ACTH) uitscheidt, ook wel bekend onder de naam 
corticotropine. Deze stof zorgt er vervolgens voor dat de bijnieren glucocorticoïden gaan produceren, zoals corti-
sol bij mensen of corticosteron bij diverse andere dieren. De HPA-as is een langzame respons op stress: het 
duurt ongeveer 30 minuten voordat cortisol in het bloed gemeten kan worden. De aanmaak van adrenaline als 
respons op stress gaat veel sneller, dat is namelijk na 60 seconden al te meten in het bloed. 
 

 
 

Basisschema van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as: De hypothalamus scheidt CRH uit, dat er op zijn beurt 
voor zorgt dat de hypofyse (anterior pituitary) ACTH uitscheidt. Uiteindelijk produceren de bijnieren cortisol. 
Vooral de frontale cortex ontwikkelt zich nog maar pas in de eerste twee levensjaren. In de frontale hersenen 
zetelt het limbische systeem welk zorgt voor empathie-aanleg en goede angstmodulatie. Als er rust is in een 
hechte, diepe relatie tussen opvoeder en kind, als er hechting is met de vertrouwenspersoon die voor het kind 
zorgt, dan kan het kind goed angst moduleren en leert het met onverwachte situaties goed om te gaan. Een 
goede hechting maakt het mogelijk dat het kindje zich goed leert concentreren, een beter vrij spel heeft, leer-
gierig is en een beter leervermogen kent, zich rustiger en steviger  in zichzelf voelt, een hoger welbevinden kent. 
 
Tussen 0 en 2 jaar bevindt het kleine kind zich in een risicoleeftijd. Als er te veel stress en geen goede 
hechting zijn, verliest het impulscontrole, er kan een verslavingsproblematiek ontstaan en een con-
centratieproblematiek. 
Een kleine baby in de crèche die juist niet veel weent, heel veel slaapt, zich stil houdt, kan een hech-
tingsproblematiek hebben. Hij wil zoveel slapen omdat hij zich niet vrij en geborgen kan ontwikkelen 
in de grote groep. 
In een gewone rustige omgeving is de concentratie van het hormoon Cortisol ’s morgens hoog en ’s 
avonds daalt het. Bij kinderen in grote crèches met veel wisselingen van de vertrouwenspersoon en 
met vele zintuigindrukken en prikkels is bij 80% van de kinderen er een stijging van de cortisol in de 
urine naar de avond toe. Voor hen is de crèche een stressbeleving. Dit wordt dan normaal voor deze 
kinderen. Op 12 jaar hebben ze nog steeds zo’n verhoogd cortisolpercentage in de urine. De hypothe-
se is dat dit zo blijft – dit is nog niet kunnen onderzocht worden op latere leeftijd bij deze kinderen. 
Kinderen met stress hebben meer kans op depressiviteit, hartproblemen en meer leerproblemen. 
 
P.S. Bij oorlogssoldaten en bij astronauten merkt men ook ‘s avonds een hoger cortisolgehalte in de 
urine  dan ’s ochtends! 
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Wat is dan voor het kleine kind belangrijk als we deze vier fe-
nomenen weten? 
 

1. Het kind kan boven zijn erfelijkheid uitgroeien.  
2. In een diepe hechting ontwikkelt het kind veel spiegelneuronen. 
3. Vanuit het vierledige mensbeeld weten we dat het kleine kind nog een ongeboren ether-, 

astraal- en ik-lichaam heeft. 
4. In grote groep ervaart de baby (0 tot 2 jaar) stress. 

 
De World Health Organization WHO, of Wereldgezondheids-organisatie  zegt dat het kleine kind het 
eerste levensjaar bij de moeder moet blijven. Na dit eerste levensjaar is het dan al iets zelfstandiger, 
beweegt zich zelfstandiger, enkele oerreflexen zijn al geïntegreerd, het zet eerste kleine stapjes en er 
is een mooie hechting thuis. 
 
Het kind kan maar langzaamaan de afwezigheid van de vertrouwenspersoon aan. De ‘afwezigheids-
curve van de ouder’  loopt lange tijd vlak om dan na 2 à 3jaar een iets meer steile boog in de hoogte 
te maken. Het kind moet zich gedurende een volledig jaar primair leren hechten aan de ouder.  
De maatschappij zou de ouders de keuze moeten kunnen laten maken door financieel bij te springen 
gedurende de eerste levensjaren van het kind.  
In Duitsland is er ‘parents support’ om 1 ouder thuis te kunnen laten blijven om voor het kindje te 
zorgen. Slechts 2% van de crèches kennen een hoge kwaliteit en..  dus: breng je hele kleine kind er zo 
weinig mogelijk naartoe. 
Het kind heeft hechting, rust, ritme, regelmaat, warmte en ongedeelde aandacht nodig in concentra-
tie en verbinding. Het moet eerst nog maar helemaal bij zichzelf aankomen. Dit gebeurt vooral door 
de vier basiszintuigen én het warmtezintuig goed tot ontwikkeling te laten komen en rijke en gezonde 
prikkels aan te reiken op dat vlak. 
 
 

De Zintuigzorg van de 12 zintuigen! 
 
De basiszintuigen + het warmtezintuig 
 

1. Het tastzintuig 
 
Na de ‘ontbinding’ verliest de boreling de stevige en nauwe omhulling van de baarmoederspier die 
hem helemaal omhulde en aanraakte; hij verliest zichzelf in de ‘te grote ruimte’ (toont ons de mo-
roreflex) als wij het kind bij de geboorte niet zouden aanraken, in onze armen dragen, omhullen en 
warmte geven , inpakken, inbakeren, warme kleertjes zouden geven en in de armen zouden wiegen. 
 
Door het kind de juiste aanraking te geven ontwikkelt het zijn tastzintuig. Door de tastindrukken op 
de huid ervaart het kind zich in de eigen begrenzing van de huid en kan zo tot zichzelf komen. Dank 
zij de ontwikkeling van het tastzintuig is het kind in staat zijn ouder ook als een ‘ik’ waar te nemen. 
Aan het tastzintuig ontwikkelt het kind het ik-zintuig. 
 
Tot 7 jaar is dit tastzintuig heel belangrijk: op tijd in bed, eigen plek, warme, ademende kleding, sla-
pen in eigen bedje dat stevig is opgemaakt. 
 
Het kind leert rond het tweede levensjaar zichzelf helemaal betasten, zo wordt zijn lijfje zijn ‘thuis’ 
voor zijn geest en ziel. Maar pas rond 3 jaar kan het kind ook aan zijn eigen ruggetje, zijn achter-
hoofdje,…  Het kind is nog aan het uitrijpen. 
 
Een kind met post-traumatische stress kan je een aanrakingstherapie geven: ik heb je neutraal vast, 
zo kan je bij jezelf komen. 
 
Een goed ontwikkeld tastzintuig is preventie voor angst. 
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2. Het levenszintuig 

 
Het levenszintuig is het zintuig dat ons vertelt of er welbevinden in ons is of onbehagen, pijn, honger, 
dorst, koude, kramp, angst, slaap,… 
Bij een levensgevoel van welbevinden kan het kind het allerbest zijn leergierigheid doorzetten. Bij 
onbehagen lukt het niet om goed te leren. We kunnen echter niet altijd onbehagen wegnemen.  
We moeten het kind toch ook laten wachten om bijvoorbeeld te mogen eten, te drinken, even wach-
ten… dat hoort er ook bij. Het kind leert zijn levensindrukken steeds gedifferentieerder  waarnemen. 
Vanuit een gezond levenszintuig ontstaat milieubewustzijn, een Godsbeleven,…  
Welbevinden is preventie voor zenuwachtigheid en onrust. 
 

3. Het bewegingszintuig 
 
Merkwaardig genoeg, maar door het kind soms te beperken (het park, de beveiligde keukenstoel aan 
het aanrecht, het poortje naar de grote tuin, even in de speelhoek blijven, gebakerd in het bedje sla-
pen…), door het te begrenzen in zijn spontane (maar soms nog ongestructureerde) bewegingsdrang 
en hem even warm in te bakeren, kan het kind de oerreflex-bewegingen beter gaan integreren en 
gaat het daarna mooie, rustige, zelfgestuurde bewegingen maken. Er komt orde en structuur in het 
bewegingsorganisme van het kind door de juiste begrenzing. We moeten het kleine kind ook begren-
zen waar het heen loopt. Door de bewegingsruimte soms te beperken geef je de juiste bewegingsvrij-
heid.  
 
Bij een gezond bewegingszintuig ga je ontmoeten en laat je iets of iemand op je toekomen. Mooi vrij 
bewegen stimuleert het spreken en denken. 
 
Bewegen geeft dan vreugde. Een vrije bewegingsontwikkeling is preventie voor neerslachtigheid. 
 

4. Het evenwichtszintuig 
 
We balanceren als we staan als mens in de verticale oprichting op het zeer kleine steunvlak van onze 
voeten, met een hoger gelegen steunpunt dan bij voorwerpen en toch vallen we niet om.  
We staan in ons ‘standpunt’. Dit moet lang en veelzijdig geoefend worden. Kleine kinderen geven we 
daarom rijkelijk de mogelijkheid om hindernissen te nemen en hun evenwicht te oefenen in het vrije 
spel.  Met een goed evenwicht kan je later beter in het sociale functioneren. Een goed ontwikkeld 
evenwichtszintuig helpt ons niet zo veel meer te twijfelen. Het geeft ons een standpunt, rechtlijnig-
heid en standvastigheid. We worden besluitvaardiger. 
 

5. Het warmtezintuig. 
 
De kleine baby heeft gedurende het eerste levensjaar nog geen warmteregulatie in eigen beheer. Zijn 
lichaamstemperatuur schommelt nog regelmatig. Pas op 3 à 4 jaar weet een kind of het echt te koud 
of te warm heeft. Wol, zijde en katoen zijn natuurlijke vezels. Katoen wordt bij erg zweten nat, wol en 
zijde nemen het lichaamsvocht goed op en houden de lichaamswarmte op gelijke temperatuur. Geen 
fleece gebruiken! 
 
Bakeren doe je met speciaal ademende en beetje rekkende bakerdoeken in wol of katoen.  
 
De slaap 
 
Het bedje is met natuurlijke materialen opgemaakt en het kindje ligt ‘in de wol’. Het is té belangrijk 
dat het kind goed slaapt om hier niet de nodige aandacht aan te besteden. Hoe is het bedje opge-
maakt: natuurmatrasje, schapenvacht, onderbed lakentje erover, geen kussen, open spijltjes, aan het 
hoofdje, een sluier goed vastgemaakt aan de buitenkanten, geen dons wel een katoenen lakentje en 
wollen dekentje, het bedje laag opmaken zodat het kleine kindje met de voetjes tegen de achterwand 
van het bedje steun voelt. Aanraking en tastindruk geeft geborgenheid.  
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Door het kindje in te bakeren ondersteun je de innerlijke organisatie van het bewegingspatroon, 
oerreflexen worden geïnternaliseerd. Door het bakeren worden ongecontroleerde bewegingen, zoals 
met de armpjes, tot rust gebracht. Gebakerde kindjes slapen beter door en slapen ook langer. Na de 
slaap zien we dikwijls een grote coördinatiesprong in het vrij bewegen, bijvoorbeeld, plots kan het 
kind zich op zijn buikje draaien, tijgeren, sluipen, kruipen. 
Het kindje steeds wakker in bedje leggen (niet vanuit de borstvoedingsslaap, de draagdoek of het 
inslapen in de auto). Het kindje moet zelfstandig leren inslapen in zijn eigen bedje terwijl het nog 
even wakker is. 
Het kind met een regelmaat en een goed levendig ritme te slapen leggen, helpt het kind om het in-
slapen te leren. 
Steeds in bedje op dezelfde plaats! 
Even wennen, 15 minuten wenen mag! 
Opletten dat de beentjes goed breed open blijven liggen (tegen heupdysplasie), maar dit is sowieso 
goed bij kinderen met een stoffen luierbroekje en overbroekje in wol. . Je kan je kindje bakeren tot 1 ½ 
jaar als je je kindje goed kent , nooit het hoofdje inbakeren. 
Met het bakeren ondersteun je de bewegingsorganisatie door even ongecontroleerde bewegingen tot 
stilstand te leggen. 
 
In een goede slaap gaat het kind 
  

 regenereren,  
 hersenmassa opbouwen,  
 spiermassa aanmaken,  
 groeien  
 en méér synapsvorming vertonen, 
 Gevoelens en ervaringen verwerken, 
 Daarna uitgeslapen zijn en heeft het een gezond basaal gevoel – het voelt zich goed en op 

energie wat meer veerkracht bij ziekte geeft. 

 
En.. de perfecte ouder bestaat niet – een kind vindt niets saaier dan 
een perfecte ouder, een kind is liefst samen op weg met ons !  
 
Lieve ouders, sta voor uw keuze(s)! 

 

de info van Wikipedia is bijgevoegd bij het verslag ter verduidelijking van benamingen en begrippen. 
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Huidcontact is de basis voor een beter leven. 
 

Uit ‘De Standaard’ 
 

ANTWERPEN 22/03/17 - Wetenschappers en dokters kunnen het niet genoeg benadrukken: 
huid-op-huidcontact is van het uiterste belang voor pasgeborenen, en zeker voor prematu-
ren.  

 

 
 
Er was een tijd dat baby's meteen na de geboorte werden weggenomen bij de ouders. Vol-
dragen kinderen kregen na een wasbeurt kleertjes aan en werden onderzocht, vooraleer ze 
zich eindelijk in mama's of papa's armen mochten neervlijen. En dan nog werden ze vaak in 
aparte ruimtes te slapen gelegd. Voor premature baby's was er van snelle hechting al hele-
maal geen sprake: die moesten zonder dralen de couveuse in, om er nog amper uit te komen 
tot ze sterk genoeg waren om mee naar huis te mogen. 
Het kan keren. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) reikt intussen certificaten uit aan 
'babyvriendelijke ziekenhuizen', met als een van de (vele) voorwaarden dat baby's er onmid-
dellijk na de geboorte naakt (en ongewassen) op moeders of vaders borst worden gelegd. 
Moeders en baby's mogen niet - tenzij het medisch gezien niet anders kan - van elkaar ge-
scheiden worden. 
Gevoel 
De richtlijn is gestoeld op steeds meer wetenschappelijk onderzoek dat het belang van huid-
contact onderschrijft.  
De nieuwste studie stond vorige week in het vakblad Current Biology.  
In een ziekenhuis in Nashville in de VS werd de hersenactiviteit van 125 baby's gemeten. Het 
ging om een vijftigtal voldragen kinderen, en de rest te vroeg geboren. De onderzoekers gin-
gen na hoe het brein van de kleintjes reageerde op een uiterst lichte aanraking ter hoogte 
van de hand.  
Bleek dat de voldragen pasgeborenen meer hersenactiviteit vertoonden dan de prematuren 
die naar huis mochten.  
 



 61 

Anders gezegd: op eenzelfde leeftijd hebben voldragen baby's meer gevoel ontwikkeld. 
Maar binnen de groep van prematuren was er nog een groot verschil.  
De kindjes die het vaakst menselijke warmte kregen huid-op-huidcontact, kangeroedragen, 
borstvoeding, 'handoplegging' - ontwikkelden op hun beurt meer gevoel dan kindjes die het 
met minder moesten stellen. Prematuren die een pijnlijke behandeling moesten ondergaan, 
waren nog slechter af. 
 
Hoewel het om subtiele verschillen lijkt te gaan - de baby's leren op termijn allemaal wel wat 
een aanraking is - stellen de onderzoekers dat de hersenontwikkeling in de eerste levenswe-
ken een invloed heeft op het leervermogen en de emotionele ontplooiing in de volgende ja-
ren, en in feite op het hele leven.  
 
Om de al belaste prematuren zo goed mogelijk op weg te helpen, is menselijke warmte een 
must, klinkt de conclusie. 
 
De bevindingen verrassen Dhr. Ronald Vermeulen niet. Hij is hoofdverpleger op de afdeling 
neonatologie van het UZ Antwerpen, een door de WHO gecertificeerd 'babyvriendelijk zieken-
huis'.  
'Het belang van huid-op-huidcontact stellen we al lang niet meer in vraag. We zien het met 
eigen ogen: bij meer contact ontwikkelen ze zich beter, neemt hun gewicht meer toe, is de 
hoofdomtrek groter, zijn ze minder vaak ziek,... Het mag dan soms een opgave zijn om een 
prematuur baby'tje met sensoren, slangetjes, infusen en beademing uit de couveuse te halen 
en op de moeder te leggen, toch zetten we door.' - Ronald Vermeulen, hoofdverpleegkundige 
neonatologie UZA 
 
Ooit hoopt het UZ Antwerpen zo ver te gaan als het Universitair Kinderziekenhuis in het 
Zweedse Uppsala, waar prematuren - zolang het medisch mogelijk is - 24 uur op 24, 7 dagen 
op 7 in contact zijn met de huid van mama, papa, maar ook van broers, zussen en grootou-
ders. Een beurtrol om die permanente zorg mogelijk te maken. 
 
'Huidcontact is bij ons voorlopig slechts een "moment", van een uur of hooguit enkele uren. 
Maar we willen naar het Zweedse model, waar de couveuse de uitzondering en niet de regel 
is', zegt Vermeulen. 'Helaas stuitten we voorlopig nog op enkele praktische maar vooral op 
maatschappelijke beperkingen. In tegenstelling tot in Zweden krijgen vaders hier onvoldoen-
de verlof om kangoeroezorg (zoals het permanente huidcontact heet, red.) mogelijk te ma-
ken. Ik word er een beetje opstandig van, wanneer blijkt dat ouders hier onvoldoende kunnen 
zijn omdat ze gedwongen worden te blijven werken. Met zeven procent prematuren is het 
maatschappelijk belang van de eerste hechting groter dan politici lijken te beseffen.' Ronald 
Vermeulen 
  
22/03/2017 Auteur: Lotte Alsteens Bron: De Standaard - 20 maart 2017 - website  

   
Dhr. Ronald Vermeulen  Hoofdverpleegkundige A5 intensieve neonatale zorg - route 83 
 

09 Feb 2013  uit P+ 
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Plastic Soup: In welke producten zitten 

microplastics? 

 

• lijst met microplastics (444 kb) 

De lijst is onwaarschijnlijk lang: verzorgingsproducten waarin microplastics zitten. Ze doen het 
allemaal: Nivea, Colgate, L’Oreal, Garnier, Gillette, Clearasil, Johnson & Johnson, Ikea, Biotherm, Albert 
Heijn en de Aldi. De Plastic Soup Foundation blijft de lijst met namen van producten en fabrikanten 
voortdurend vernieuwen. Hier de PDF van de laatste update. 

In het volgende nummer van P+ staat een artikel waarin dieper wordt ingegaan op het 
wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van microplastics, internationaal ‘microbeads’ 
genoemd. Het probleem van de plastic soep in de oceanen is veel groter en complexer dan tot nu toe 
werd gedacht. Jaarlijks komt een nog onbekende hoeveelheid microscopisch kleine korrels van 
kunststof in het zeewater terecht, afkomstig uit allerlei bronnen. Ongevaarlijk is dat niet: “Een recente 
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studie laat zien dat piepkleine plasticdeeltjes via de placenta van moeder naar kind doorgegeven 
kunnen worden. Microplastics vind je al terug in wadpieren, mosselen, kreeften, vissen, stormvogels 
en zeehonden.” Laten wij nu graag zo nu en dan eens mosselen eten… 

De miniscule plastic deeltjes zitten niet alleen in scrubs, maar ook in tandpasta, in shampoo, in 
zonnebrandsticks, zonnecrèmes,  en in deodorant. Wij presenteren hieronder de producten op die ons 
het meeste verbaasden. 

De grootste boosdoeners zijn de scrubs, bedoeld om oude huidcellen te verwijderen. De microplastics 
dienen hier min of meer als schuurpapier. De deeltjes zijn zo groot, dat je ze niet alleen kunt voelen, 
maar ook kunt zien, bij het wassen van je handen. Actievoerders van de Plastic Soup Foundation 
hebben een nog mooiere methode om de deeltjes zichtbaar te maken. Ze nemen een ouderwetse 
koffiekan, doen een paar lepels scrub in het filter, gieten er water over en je ziet inderdaad een viezig 
wit laagje harde deeltjes overblijven. 

Wij hadden in deze lange lijst niet de volgende naamfabrikanten verwacht, die ook stuk voor stuk 
polyethyleen aan hun producten toevoegen: 

+ Albert Heijn met Douche Scurb Relax Body 
+ Aldi met Biocura Beauty Peeling gel 
+ Clearasil, die het maar liefst in 5 verschillende producten stopt 
+ Greenland in 3 producten, gezien de naam dus een typisch ‘greenwashing’ label 
+ Ikea in de Njuta Douche Peeling 
+ Nivea (Beiersdorf) stopt de microplastics in 10 verschillende producten 
+ Therme in Black Mud Scrub: niks eerlijke modder dus 

Ook fabrikanten van tandpasta schuwen niet om schurende plastic deeltjes polyethylene in hun tubes 
te stoppen. Dat staat er in kleine lettertjes ook op, zoals op een tube ‘Sensation White’ van Colgate-
Palmolive. Wie niet de moeite neemt om de ‘ingredients’ op de achterkant van de tube te lezen, maar 
wel in de winkel de voorkant, krijgt de volgende belofte: ‘Bevat micro-reinigingskristallen’. Maar dat 
zijn geen natuurlijke kristallen dus, die ‘uw tanden op een milde wijze polijsten’. 

Omdat je tandpasta als gebruiker ook wel inslikt, geven wij hier de complete lijst van microbead-
tandpasta’s. 
+ Colgate met 9 producten, waaronder 4 Max White-varianten. 
+ Detaid met Dentaid. 
+ Elmex van het concern Gaba Benelux met Elmex sensitive en Elmex intensive cleaning. 
  
Verder zitten de plastic deeltjes in Make up van Aldi, Clinique, La Prairi Swiss, L’Oreal, Mayebbline, 
Georgio Armani, Neutrogena en Olaz van Proctor & Gamble. 

Ze zitten ook in twee soorten deodorant, onder de merknamen Old Spice en Vichy. 

En dan tenslotte een wilde greep met opvallende toepassingen uit de enorme restgroep van 
verzorgingsproducten. 

+ In 23 Producten van Clinique van Estée Lauder 
+ In de zonnebrandstick SPF50+ van Avène 
+ In een solutie voor harde lenzen van Bausch & Lomb 
+ In UV Sensitive zonnebrandcrème van Garnier 
+ In mannencrème Men Expert Hydra Energy van L’Oreal 
+ In Olaz ‘complete everyday’ Sunshine 

Aardig wat zonnebeschermingsproducten dus, in deze restgroep. Voor de scurbs die thuis worden 
gebruikt, geldt nog: de waterzuivering vangt nog een substantieel deel van de plastic bolletjes af, 
voordat ze in zee verdwijnen. Dat geldt niet voor zonnebeschermingsproducten die op het strand 
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wordt opgedaan en er na een duik in zee vanaf spoelen. Daar worden het korreltjes die tientallen, zo 
niet honderden jaren in het water blijven ronddwarrelen als vreemd visvoer. 

Het lijkt ons dat de cosmeticaconcerns wereldwijd, in het kader van MVO, heel snel tot een agreement 
moeten komen om gezamenlijk met deze vervuiling van de oceanen te stoppen. Unilever is de 
concerns onlangs al voorgegaan in deze belofte. 

De website van Plastic Soup Foundation waar een petitie kan worden ondertekend’ Beat the micro 
bead’, en ook een app kan worden gedownloaded, makkelijk bij het winkelen. 

Ook de Stichting Noordzee publiceerde op basis van een ‘willekeurige steekproef’ een lijst met 90 
producten. Dezelfde stichting publiceerde bovendien een lijst met verzorgingsproducten (ook scrubs) 
zonder plasticdeeltjes, met namen van fabrikanten als Lush, Rituals, Wala en  Weleda. 
 
Baby tot 6 maanden niet in de zon 

Een baby maakt tot 6 maanden geen melanine aan en is daarom extra gevoelig voor de zon. Melani-
ne fungeert als bescherming voor het DNA tegen UV-straling . 

Hou je baby daarom ook volledig uit de zon, trek je baby een fijngeweven, loszittend truitje aan met 
lange mouwen en zet een zonnehoedje met UV-factor op. 

De huid van je baby absorbeert nog makkelijker ingrediënten dan de huid van een ouder kind en 
daarom heeft het de voorkeur om geen zonnebrand te gebruiken en gewoon te zorgen dat je baby 
niet in de zon komt. Als dit niet te vermijden is, kies dan in ieder geval voor zonnebrand op natuurlijke 
basis zodat er geen chemische stoffen door het huidje van je baby binnenkomen. 

Het huisregeltje: kom niet in badpak in de zon als je schaduw korter is dan jezelf! 

De huid van je kind is erg gevoelig voor zowel zon als het effect van chemische stoffen. 

Zonnebrandcrème op basis van mineralen 

Als je toch een crème moet gebruiken door omstandigheden neem dan minerale zonnebrand. Deze 
zonnebrandcrème moet ‘zink oxide’ en / of ‘titanium dioxide’ bevatten. Zonnebrandcrème op basis 
van deze ingrediënten wordt ‘op mineralen gebaseerde zonnebrandbescherming’ genoemd. UV-
stralen worden gereflecteerd en verspreid. 

Minerale zonnebrandbescherming werkt onmiddellijk na het opbrengen. Omdat de UV-stralen gere-
flecteerd worden, behoudt de crème zijn werking. 

Biologische zonnecrèmes 

Wala (zie artikel hieronder) 

Weleda 

Urtica Zalf (Combudoron) 

Verzacht de geprikkelde, rode en gevoelige huid door zonnebrand en insectensteken 

• Verzacht en verzorgt de geprikkelde, rode en gevoelige huid 
• Bevordert de doorbloeding 
• Vermindert het trekkerige gevoel 
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Urtica Gel 

Verkoelt bij zonnebrand en insectensteken 

• Ondersteunt het herstellend vermogen van de huid 
• Vermindert het trekkerige gevoel 
• Bijzonder geschikt als eerste hulp product 

Weleda combudoron, urtica zalf 30 ml 
 

Weleda combudoron zalf is een compositie van extracten van urtica urens (kleine brandnetel) 
en arnica montana (valkruid), en werkt verzachtend bij brandende en jeukende huidletsels 
en insectenbeten.  Werking:  Weleda combudoron zalf werkt  verzachtend en ondersteunt het 
zelfherstellende vermogen van de huid. Dit bevordert een gezond en spoedig herstel van de 
huid.  

De Edelweis-zonnecrème van Weleda is uit de handel. 

Rituals 

 
Met RITUALS zonnebrandcrème kun je onbezorgd genieten van de zon. Deze zonbescherming 
beschermt je huid tegen verbranding en gaat vroegtijdige huidveroudering tegen. Gebruik 
daarom dagelijks de speciale Sun Protection voor het gezicht met factor 30 of factor 50. Door 
de lichte textuur wordt de zonnebrand snel door de huid opgenomen. De geavanceerde for-
mule van al onze zonnebrandcrèmes bevat mineraalfilters en krachtige, natuurlijke antioxi-
danten, zoals witte thee en vitamine E. Deze beschermen de huid tegen ultraviolette straling. 
Heb je liever een dagcrème met factor, bekijk dan eens onze gezichtsverzorging met factor 
15. 

Lavera 

Deze zonnebrandcrème biedt minerale (zink oxide) bescherming en werkt daardoor meteen. 
Synthetische zonnebrandbescherming doet z’n werk doorgaans pas na 30 minuten. De mole-
culen in dit soort crèmes absorberen de UV-straling. Als de moleculen verzadigd zijn, vallen 
ze uiteen en is het noodzakelijk om opnieuw te smeren. Minerale zonnebrandbescherming 
zoals dat van Lavera legt een laagje op de huid, waardoor één keer smeren voldoende zou 
moeten zijn. 

Lovea 

Dit is een waterbestendige en huidvriendelijke zonnebrandcrème. Het bestaat voor honderd 
procent uit natuurlijke ingrediënten, gecertificeerd door Ecocert. Het product bevat geen syn-
thetische parfum en geen parabenen. De zonnebrandcrème blijft net als de producten van 
Lavera op de huid liggen en werkt als een onzichtbaar schild. Het beschermt daardoor beter 
en irriteert minder snel. 

Biosolis 

De crème van Biosolis biedt ook minerale bescherming en is speciaal bedoeld voor mensen 
met extreme gevoeligheid voor de zon en zonneallergie. De toegevoegde Halianthusolie zorgt 
voor herstel. De meeste zonnebrandcrèmes hebben als hoofdingrediënt water, maar bij de 
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producten van Biosolis is dat Aloë Vera. Daardoor is de crème zeer verzorgend, vochtinbren-
gend en beschermend. 

Attitude 

Dit is een parfumvrije zonnebrandcrème op minerale basis en is vrij van nanodeeltjes en 
schadelijke stoffen zoals parabenen en siliconen. De crème is zeer geschikt voor kinderen en 
mensen met een gevoelige huid. 

Lush 

De zonnebescherming The Sunblock van Lush is bijzonder. Het is te koop in een vaste vorm 
en je gebruikt het onder de douche. Na het wassen breek je een stukje van het blok af en 
smeer je jezelf in. Daarna spoel je je af en dep je jezelf voorzichtig droog. Enige nadeel: de 
zonnefilters worden langzaam afgebroken onder invloed van straling, na ongeveer twee uur 
moet je jezelf opnieuw insmeren. 

Naïf 

Dit product is gericht op de bescherming van kinderen. De zonnebrandcrème bevat geen 
schadelijke stoffen en is allergeenvrij. In de crème zit een fysische filter. Deze trekt niet in de 
huid, maar laat een wittige waas achter. 

Alphanova 

Deze gecertificeerde biologische zonnebrandspray biedt een hoge bescherming. Het natuur-
lijke minerale filter beschermt tegen zowel UVA- als UVB-stralen. Het product is geschikt voor 
de gevoelige huid door de toevoeging van aloë vera, jojoba olie, sheabutter en tamanu olie. 
De ingrediënten zijn biologisch afbreekbaar. 

 
laat kleine kinderen nooit te lang spelen in te felle zon,  of zet een goed zonnehoedje op. 
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WALA – Kinderapotheek  (ook voor op reis) 
Ben je voorbereid op een noodgeval? 
 
Hoe goed is het om sommige geneesmiddelen steeds in huis te hebben of in de reiszak. Als je kind 
bijvoorbeeld ’s nachts oorpijn krijgt, zich pijn heeft gedaan en verwond is op een wandeltocht of bij 
het spelen of toch te veel zon heeft gehad… 
De samenstelling van de WALA kinderapotheek. 
Vanuit ervaring zijn deze geneesmiddelen aan te bevelen voor thuis en voor kleine noodtoestanden: 

 
Voor thuis: 
Reden Raadgeving geneesmiddel 

Koortsige griepinfectie Aconitum/China comp., Suppositorien für Kinder*  

keelpijn Apis Belladonna Globuli velati*  

oorpijn Aconit Ohrentropfen*  

neusverkoudheid Agropyron Globuli velati*  

hoesten 
Plantago Bronchialbalsam* (für Kinder ab 2 Jahre), 
Plantago Hustensaft* 

onrust, inslaapproblemen 
Passiflora Kinderzäpfchen*, 
Passiflora comp., Globuli velati* 

Diarree, overgeven 
Bolus alba comp. Pulver* 
 

*Pflichtangaben 

 
voor kleine noodtoestanden: 
Reden Raadgeving geneesmiddel A 

 
Verbranding, zonnebrand, insectenbeet, schaaf-
wonden 

Wund- und Brandgel*  

wondontsmetting Calendula-Essenz*  

eerste hulp bij zwelling, builen, verstuiking 
 

 

Arnika Wundtuch*, Arnika Salbe* (für Kinder ab 1 
Jahr), 
Arnica e planta tota D6, Globuli velati* 

*Pflichtangaben 
 
 

E.H.B.O. op WALA-site   
https://www.walaarzneimittel.de/de/ratgeber-
gesundheit/kindergesundheit/wala-kinderapotheke.html 
 
Verbrandingen – wanneer naar de arts? 

• Bij verbrandingen met blaasvorming, grote dan een kinderbord 
• Als de verbranding cirkelvormig, bijvoorbeeld om e pols, loopt 
• Bij onduidelijke klachten en pijnen. 

 
Verbrandingen 
Dadelijk bij verbrandingen en verhittingen WALA Wund- und Brandgel, goed dik opgesmeerd. Het 
vermindert de pijn, verkoelt en geneest tegelijkertijd. Is de brandwonde goed genezen en gesloten, 
kan je met WALA Narben Gel* naadvorming en verharding van het weefsel tegengaan. 
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*Pflichtangaben 
 
 

Zonnenbrand 
 
Als hoofdregel geldt dat zuigelingen en kleine kinderen niet aan direct fel zonnelicht worden blootge-
steld.  Dat lukt niet altijd. Op hele zonnige dagen steeds het kind een goede, gezonde zonnecrème, 
aangepaste kleding en een zonnehoedje aanreiken. Vooral baby’s zijn door de nog dunne en nog niet 
volledig gesloten schedel door de zon in gevaar gebracht. 
Zorg dat je kindje genoeg drinkt en voldoende zouttoevoer krijgt (zoals groentebouillon, zoutstokjes). 
Als het kind dan toch nog een keer te lang in de zon was kan je de huid met WALA Wund- und 
Brandgel* verzorgen 
*Pflichtangaben 
 

Zonnenbrand – wanneer naar de arts? 
Een zonnebrand werkt op het organisme zoals een brandwonde en is even ernstig te nemen. Grote en 
opvallende huidveranderingen kunnen tot storingen leiden in de vloeistof- en zouthuishouding. Bij 
vorming van blazen en bij bewustzijnsveranderingen die op een zonneslag wijzen, moet je zeker naar 
de arts gaan. 

 
Insektenbeten 
Lokale zwelling na een insectenbeet kan je met  WALA Wund- und Brandgel*  behandelen. Als je het 
niet bij de hand hebt, helpt ook een halve, fris opengesneden ui, die je op de betroffen plaats legt. 
Na een bijensteek moet je de angel die meestal in de huid blijft hangen, met een zuiver pincet voor-
zichtig verwijderen. de wonde uitzuigen en het gif dadelijk uitspuwen. 
*Pflichtangaben 
 

Wonden, zwellingen, kwetsuren, verstuikingen – wanneer naar de arts? 
Is je kind na een val bewusteloos, geeft het over, gedraagt het zich opvallend of heeft het 
sterke verwondingen, moet je naar een arts gaan. Hetzelfde geldt voor klachten die niet dui-
delijk zijn. 
 
Wonden 
Schaafwonden kan je met verdunde WALA Calendula-Essenz* reinigen en aansluitend met 
WALA Wund- und Brandgel* verzorgen. Dagelijks aangebracht zal de wonde genezen. Is de 
wonde goed genezen en gesloten,kan je verharding en naadvorming van het weefsel nabe-
handelen WALA Narben Gel* . 
*Pflichtangaben 

 
Zwellingen, kwetsuren, verstuikingen, 
Kinderen doen zich vlug pijn bij sport en spel: blauwe plekken, een geklemde vinger of omgeslagen 
vinger bij het balspel. Al deze kleinere verwondingen verzacht je met  WALA Arnika Wundtüchern*. 
Hoe vlugger je het wonddoek op de pijnlijke plaats legt, zoveel te beter is de werking. Het arnicadoek 
werkt verkoelend, ontzwellend en pijnstillend. Blauwe plekken ontstaan zelfs niet meer.  Innerlijk 
werken WALA Arnica e planta tota D6, Globuli velati*. Voor de nabehandeling van deze kleine ver-
wondingen eigent zich WALA Arnika Salbe* (voor kinderen vanaf 1 jaar). 
*Pflichtangaben 
 
 
Gratis zeer interessante gezondheidsbrochures downloaden bij WALA: 
https://www.walaarzneimittel.de/de/service/broschueren.html 
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Wist je datjes? 
 

Wist je dat? je kleurige seizoendoekjes bij Anne Vandekieboom kan bestellen? 
Zij is peuterleidster in de Rudolf Steinerschool te Turnhout De doekjes zijn zelf geknipt en omgezoomd 
en handgeverfd.  
 

 
 
1 doekje kost 6 € bij afname van 10 doekjes kosten ze 5 euro ‘t stuk. 
Er is een keuze uit 20 kleuren die je kan kiezen uit deze mand. Deze kunnen besteld worden per mail 
op Anne@steinerschoolturnhout.be 
 
Gewoon je juiste nummer(s) doorgeven aan Anne, het juiste postadres of het dichtsbijzinde dhl-adres 
in je buurt waar je het wil afhalen. Anne verstuurd het pakketjes met de DHL-service.  
Voor buitenland: 
De vervoerskosten zijn 10 euro naar Nederland thuisgebracht.  
7 euro naar het dichtsbijzijnde dhl winkel. 
Voor binnenland: 
De vervoerskosten zijn 7 euro thuisgebracht, 4 euro naar het dichtsbijzijde dhl winkel. 
Met DHL versturen duurt 48 uur. 
De afspraak is eerst de overschrijving doen, ondertussen maakt Anne het pakketje; als de betaling 
binnen is stuur ik het pakketje op! 
De doekjes die jij nog mist in je mand krijg jij van mij nog als presentje omdat jij ze met de cursus ook 
mee de wereld in brengt! 
 

Wist je dat?  je hele mooie wollen speeldekentjes en lapjes zelf kan breien in 
zachte tinten die kinderen zacht en gevoelig stemmen?  
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Gebruik hiervoor 100% schapenwol en brei los en met veel structuur zodat de prille zintuigen van het 
kind zich over iedere indruk kunnen verheugen en verwonderen. 

 

 
 
Wist je dat?  o.a. vingerspelen, vrije beweging, motorische behendigheidsspe-
len en handen-en voetenspelen het verstoringsproces van de tanden verlang-
zaamt? 
Rudolf Steiner vindt het helemaal niet zinloos om iets te doen voor de kwaliteit van de tanden en de 
verdere tandenontwikkeling ook al is het kind al 6 à 7 jaar. (Ze hadden toen nog geen kleuterscholen, 
peuter- en babyonthaal). Ook al zit de gevormde tandenkroon al helemaal klaar en gaat ze zich rond 
het zevende levensjaar aan ons toonbaar maken en komt er op een dag een eerste eigen tandje in 
verschijning, toch is het zinvol om nog iets te doen voor de kwaliteit van de tanden en de verdere 
tandenontwikkeling. 
 
Uit GA 312,17 (6 april 1920) 
“ … men moet zorgvuldig waarnemen, als de eerste tand verschijnt, hoe het volledige tandenop-
bouwproces verloopt. … Het is zeker dat men zal vinden dat, als een kind in het vierde, vijfde, zesde 
levensjaar onhandig is aan armen, benen, handen, voeten, dus niet tot een handig gebruik van zijn 
armen en benen komt, namelijk ook van handen en voeten niet, het kind er dan toe neigt de tanden 
niet mooi op rij te krijgen. Juist aan het gedrag van armen en handen, benen en voeten toont zich 
volledig hetzelfde type, dat dan in het opbouwproces van de tanden tevoorschijn komt. Regulerend op 
het ontwikkelingsproces van de tanden werkt in hoge graad  -  zo mogelijk vroeg beginnen  -  het 
kunstvol stappen, zo te stappen dat je je voeten kunstvol moet bewegen, zoals bij de ‘kievitsstap’, dat 
je steeds de ene voet aan de andere aanslaat of gelijkaardige kunstvolle stappen je aanleert. Als je dit 
gecombineerd doet met het handig en vaardig maken van de vingers, dan bevordert dit in een hoge 
graad het tandenopbouwproces. 
Ga je kijken in het Waldorf-onderwijs in onze handarbeidlessen, zo zie je dat de jongens evenzo brei-
en als de meisjes, dat alles hetzelfde wordt gedaan door jongens en meisjes. Ja, de oudste knapen 
zelfs breien vol begeestering. Dit gebeurt niet uit één of andere gril, maar het gebeurt omdat de vin-
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gers handig, soepel gemaakt zullen worden, omdat ziel in de vingers zou worden gestuurd. En drijft 
men in de vingers ziel in, zo stimuleer je vooral weer dat wat met het opbouwproces van de tanden 
samenhangt. Het is niet eender of men een kind voortdurend laat zitten als het lui is of dat men het 
stimuleert om rond te lopen; of men een kind onhandig laat zijn met zijn handen of men het stimu-
leert handig te worden met de handen. Het is daarom niet om het even, omdat later, wat men hier 
verpast heeft, in een vroeg tandbederf tevoorschijn komt, natuurlijk bij de ene meer, bij de andere 
minder.  Deze dingen zijn individueel, maar ze komen tevoorschijn. Zodat we kunnen zeggen: hoe 
vroeger we met zo’n disciplinering van de mens beginnen, des te meer beïnvloedt je vanuit deze hoek 
het verlangzamen van het verstoringsproces van de tanden. Het is erg zwaar om in alles wat met het 
tandenproces te maken heeft op één of andere wijze in te grijpen, dat we juist aandachtig moeten 
kijken naar de noodzakelijkheid om met iets wat schijnbaar ver verwijderd is, toch al in de vroege 
kinderjaren rekening mee te houden. 
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Wist ja dat? bewegend spel, vrij en actief spel met veel beweging, dans en ac-
tiviteit, wandelen en stappen een preventieve uitwerking hebben voor moge-
lijke depressiviteit rond het 10de levensjaar. Onderzoek: Ärzte Zeitung, 20. Januar 2017 
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IK ZIE DE WERELD DOOR MIJN MAMA’S OGEN!!!!! 
 

Wist je dat? de digitale media de hersenen veranderen van kinderen? “Er is ner-
gens een aanwijzing te vinden voor één of ander positief effect van het gebruik van het digitale 
scherm voor kinderen onder de 18 maanden. Baby’s hebben ze écht niet nodig.” (Duitse mediapeda-
goge Paula Bleckmann. Dat deze mediamiddelen overal aanwezig zijn verandert zeer sterk het fami-
lieleven De voortdurende blik op de Smartphone, het voortdurend ‘moeten’ checken van de laatste 
berichten leidt de ouders (en kinderen) af. In zulke gezinnen is er 20 % minder directe communicatie 
en 40% minder indirecte communicatie aanwezig. Bij de Smartphone verandert het belonings-
syteem in de hersenen: wissen, klikken en er gebeurt al iets: het doet ‘bing’, je wordt geloofd omdat je 
iets gewonnen hebt – zulke snelle beloningen waren er niet op TV”, zo Bleckmann. Kinderen leren het 
af om ook eens voor iets te wachten, ze worden ongeduldiger, verliezen ook sneller hun interesse als 
er verwachtte reactie niet dadelijk optreedt. Er zijn nog geen longitudinale studies hierrond want het 
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gebruik van de Smartphone is nog maar 10 jaar oud. “Bij jongeren die al vanaf jonge leeftijd veel met 
digitale media te doen hadden waren er twee eigenschappen volledig anders: de opmerkzaamheid en 
de empathie. De opmerkzaamheidsstoring treedt meer op en de empathie is verminderd. Het lezen 
van emoties van anderen wordt niet meer elke dag getraind, de stemming van een persoon aanvoe-
len wordt veel minder geoefend. Dit zou tot sociale incompetentie bij kinderen kunnen voeren” Chris-
tian Montag. 
Meer screentijd betekent minder tijd voor het kind en zijn ontwikkeling. 
(Paula Bleckmann en Christian Montag ij het jaarcongres van de Vereniging voor zielsmatige gezond-
heid in de vroege kindertijd in Wenen 19februarti 2017. 
Science. ORF.at/Mck  
 

Wist je dat? ‘Tijd’ een heel mooi geschenk is voor het kind van 6 à 7 jaar? 
 
Er is een samenhang tussen de begindatum van het lopen van je lagere school en je geestelijke ge-
zondheid. Dit wetenschappelijk onderzoek onder de titel: ‘The gift of Time? School Starting Age and 
Mental Health’ toont eenduidig dat het inscholen met 7 jaar vooral het opmerkzaamheidssyndroom 
en het hyperaktiviteitsyndroom sterk vermindert.  Mck 
https://cepa.stanford.edu/content/gift-time-school-starting-age-and-mental-health 
 

  
 
Ik ben 7. Ik leer zelf iets helemaal af te maken; ik kan rekening houden met 
mijn kleine broertje en werk graag zelfstandig. 
 
Wist je dat? de Alliantie ELIANT een mooi resultaat behaalde bij de ‘Members 
of the European Parlement’ te Brussel? 
 
Resultaat in Brussel: Europarlementsleden pleiten voor een naar leeftijd aangepaste me-
diapedagogie. 
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De voorbije maanden heeft het ECSWE intensief gewerkt om een meer mensgerichte opvoe-
ding in Europa te verdedigen. Samen met haar partners heeft het succesvol gelobbyd bij de 
leden van de commissie voor cultuur en educatie, voor een naar leeftijd en ontwikkeling aan-
gepaste media-pedagogie. Dit is een belangrijke stap voor de Waldorf-beweging. De onder-
handelingen over dit rapport hadden bij onze leden de bezorgdheid opgeroepen, dat 
nationale regeringen en scholen weer maar eens zouden worden geduwd in de richting van 
meer digitale technologie in het klaslokaal bij kinderen vanaf een zeer jonge leeftijd. De eer-
ste versie van het rapport benadrukte “de noodzaak om nieuwe technologieën te incorpore-
ren in het proces van lesgeven en leren”, zonder daarbij de noodzaak te vermelden van een 
naar leeftijd aangepaste aanpak die de gezonde ontwikkeling en het welzijn van het kind 
respecteert. 
 
Als in September de plenaire vergadering dit rapport aanneemt, zal dit ons toestaan een 
debat te openen met beleidsmakers, leerkrachten, schoolhoofden en academici over de wijze 
waarop digitale vaardigheden, op een naar leeftijd en ontwikkeling aangepaste wijze, aange-
leerd moeten worden. Laat ons daarom allen mee duimen voor de finale stemming in de 
plenaire vergadering van het parlement en onze inspanningen volhouden voor de aanname 
van dit belangrijke rapport.   
(“wij denken bijvoorbeeld aan de idee: de allerkleinsten ongestoord laten in hun nog andere bewust-
zijn – lagere schoolkinderen bewegende leerdagen te geven vol avontuur en waardevolle ervaringen, 
jongeren wetenschappelijke inzichten te geven over hoe digitale apparatuur werkt, wat de invloeden 
medisch gezien op de menselijke gezondheid zijn, …. wetenschappers zelf aan het woord laten over 
de stijl waarop de commerciële markt omgaat met hun uitvindingen,…” vzw Saluto-Genese) 
 
Om een schenking te doen voor de nog te zetten stappen (Europa – behalve Zwitserland) 
Allianz ELIANT/Förderstiftung Anthroposophische Medizin 
Konto Nr.: 790 255 50 01 
BLZ: 430 609 67 
GLS Bank Bochum 
IBAN: DE66 4306 0967 7902 5550 01 
BIC/Swift: GENODEM1GLS 
 
met hartelijke groet, 
Voor Alliance ELIANTH , Michaela Glöckler 
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Aanbevolen literatuur
 

 

 
Het overmatig gebruik van de Smarthphones 
tijdens de geboorte wordt toenemend tot over-
belasting. Vaklui verwittigen ons voor de gevol-
gen. Een pleidooi voor intenser samenleven in 
diepe relatie met elkaar.  

Digitale Medien als 
Spielverderber für Babys   

Een raadgever voor allen die met baby’s & 
kleine kinderen te doen hebben. 

Ratgeber für alle die mit Babys & Kleinkinder zu 
tun haben. 
 
März 2017 | Neuausgabe der Broschüre 
'Neugeborene unter dem Einfluss von TV und 
Handy'Seitenanzahl: 94 Veröffentlicht am: 
08.04.2017 Sprache: Deutsch Herausgeber: Maria 
Luisa Nüesch 

ISBN 978-3-033-06094-4  
10% bis 40% vanaf 10/20/30/50/100 stuk   
CHF 8.00    
Te bestellen bij http://www.spielraum-
lebensraum.ch 
 
 
 
 

Maria Luisa Nüesch haaft de broschure “Neugeborene unter dem einfluss von TV, Handy und 
Computer” na vijf jaar herwerkt. De nieuwe broschure is meer preventief opgesteld, vele 
experten komen aan het woord en verwittigen en informeren ons over de gevolgen van de 
digitale media in de omgeving van de allerkleinsten. Nu bijna iedere moeder, bijna iedere 
vader een smarthphone heeft is de dringendheid in de bewustzijnsvorming over dit thema erg 
gestegen. 
Een stukje uit het voorwoord (is origineel Duitstalig): 
“ Waarom zijn digitale media speelverbrodders voor baby’s? De wortels voor het vrije, 
zelfbepalende spel van onze kinderen ligt verbazingwekkend reeds in de eerste uren na de 
geboorte. Tussen moeder en kind heeft een betoverend proces plaats dat oak ‘ogendans’ wordt 
genoemd, een lang steeds voortdurend oogcontact. Het kind voelt hierbij: Ik word gezien, ik 
word geliefd, ik ben welkom, ik ben zeker! De moeder beleeft een diepe verbinding die haar 
helpen zal haar kind te verstaan. Dit voor het hele latere leven bepalende ogenblik 
 wordt vandaag veel onderbroken en verstoord door de voortdurende handgreep naar de 
Smartphone. 
De voortdurende onderbrekingen behoren alzo tot het leven van de baby’s van nu en … storen 
de hartmonische ontwikkeling en daarmee oak de spelontwikkeling. Het is niet verwonderlijk 
dat er steeds meer kinderen zijn die niet meer uit zichzelf tot spelen komen. In het spelen 
toont zich de kwaliteit van de levenszin (het welbevinden of onbehagen) 
van het kind onversluierd.  Maria Nüesch  / Claudia McKeen 
 

1 juni verscheen een interessant hierbij horend krantenartikel te Zürich  
“Handywahn im Gebärsaal”. 

 
Hier kan je het krantenartikel downloaden: www.spielraum-lebensraum.ch/publikationen 
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Kinderbetreuung
Die Stadt will mehr 
Krippenplätze 
subventionieren. 
20

Papageien
Im Zoo Zürich 
dürfen die Loris 
gefüttert werden. 
21

Anzeige

Mediennutzung

Wenn man ein Kind erwartet, 
sollten nicht nur Windeln, 
Schoppen und Stubenwagen 
bereitstehen.

Maria Luisa Nüesch, die Herausgeberin 
der Broschüre «Digitale Medien als 
Spielverderber für Babys», versucht seit 
vielen Jahren, Eltern für die Bedürfnisse 
ihrer Babys zu sensibilisieren. Der TA 
hat aus der Broschüre neun Ratschläge 
zusammengestellt.

1. Hebammen konsultieren. Machen 
Sie die Vorsorgeuntersuchung bei einer 
Hebamme (von der Grundversicherung 
bezahlt). Sie hat viel mehr Zeit für Sie, 
macht alles Notwendige und unterstützt 
Ihren Kontakt zum Kind. Das lindert 
Ängste.

2. Handyfreie Zeiten. Versuchen Sie 
bereits jetzt, Ihren Bildschirmkonsum 
einzuschränken, führen Sie handyfreie 
Zeiten ein, zum Beispiel beim Essen, im 
Bett, beim Spazieren. So wird es Ihnen 
später leichter fallen. Fachleute raten 
 Eltern dringend davon ab, sich während 
oder nach der Geburt von technischen 
Geräten ablenken zu lassen.

3. Handy weg vom Bauch. Deponieren 
Sie Ihr Smartphone nie auf Ihrem Bauch, 
die Wirkung der Strahlung auf das unge-
borene Kind ist noch nicht erforscht.

4. Ruhe nach der Geburt. Setzen Sie 
sich bereits vor der Geburt dafür ein, 
dass die ersten Lebensstunden Ihres 
Kindes ohne Störung verlaufen. Ein 
übermässiger Handygebrauch im Gebär-
saal und Wochenbett kann den wichti-
gen ersten Beziehungsaufbau zwischen 
Eltern und Kind stören.

5. Besucher informieren. Informieren 
Sie Ihr Umfeld, dass Sie nach der Geburt 
ungestörte erste Tage wünschen und Sie 
sich selber melden, wenn Sie für Besu-
che bereit sind.

6. Vorsicht beim Telefonieren. Telefo-
nieren Sie nicht, wenn das Baby auf 
Ihrem Schoss liegt. Der Kopf ist beson-
ders durchlässig für Strahlung.

7. Pflegezeiten einhalten. Schützen Sie 
alle Pflegezeiten, insbesondere Still-
zeiten, Wickeln, Füttern, Anziehen vor 
Störungen. Versuchen Sie, voll präsent 
zu sein. (www.beginningwell.org)

8. Guter Kinderwagen. Wählen Sie 
einen Kinderwagen mit Blickkontakt, 
und plaudern Sie lieber mit dem Baby 
statt mit dem Smartphone.

9. Kein Bildschirm. Digitales Spielzeug 
für Babys ist ungeeignet. Die Regel lau-
tet: Von 0 bis 3 Jahren kein Bildschirm. 
Beim Babyphone keinen DECT-Standard 
verwenden. (roc) 

Neun Tipps an 
werdende Eltern

Carmen Roshard

Die Frau liegt in den Wehen, das Kind 
kommt bald, im Gebärsaal ist alles bereit 
für den Empfang des neuen Erden-
bürgers. Auch das Smartphone. Wenn es 
losgeht, glaubt man sich in einem Doku-
mentarstreifen, der werdende Vater 
filmt von allen Seiten, steht überall im 
Weg, sodass die Hebamme ihre Arbeit 
kaum verrichten kann. Ist das Kind da, 
wird bald auch das Handy der Mutter ak-
tiviert. Bei der Hälfte der frischgebacke-
nen Mütter, sagt eine erfahrene Heb-
amme, kommt schon nach zehn bis fünf-
zehn Minuten das Smartphone ins Spiel. 

 Das Phänomen ist weit verbreitet, in 
jeder Geburtsabteilung in zunehmen-
dem Ausmass. Fachleute sorgen sich. 
Auch in der Frauenklinik des Triemli-
spitals. «Das Problem begegnet uns täg-
lich und gab im Team Anlass zur Diskus-
sion», sagt Gabriella Stocker, stellvertre-
tende Chefärztin der Frauenklinik. «Oft 
machen die Eltern nach der Geburt ein 
Foto des Kindes, bevor sie es überhaupt 
anschauen», sagt sie. Die erste Kontakt-
aufnahme mit dem Kind werde dadurch 
gestört. Auch auf der Wochenbettstation 
betrachten die Mütter beim Stillen im-
mer öfter das Handydisplay anstatt das 
Neugeborene. Deshalb hat man in der 
Frauenklinik des Triemlispitals eine Mit-
tagsruhe auf der Mutter-Kind-Station 
eingeführt. Dort soll kein Besuch, keine 
medizinisch nicht dringend notwendige 
Massnahme die Mutter-Kind-Beziehung 
stören. Angedacht und empfohlen sei 
während der ersten Zeit auch ein 
 medienfreies Fenster zu etablieren. «Wir 
versuchen, die Frauen so zu sensibilisie-
ren», sagt Stocker. Im Triemli rät man 
«dringend von einer filmischen wie foto-
grafischen Dokumentation der Geburt 
ab», auch weil der unbegleitete Umgang 
mit den Bildern eine Geburtsverarbei-
tung erschweren kann.

«Nur zu gut» kennt man den Handy-
wahn auch in der Hirslandenklinik 
Im  Park, sagt Nathalie Colling, Abtei-
lungsleiterin Frau-Mutter-Kind. Täglich 
erkläre das Personal, dass ein über-
mässiger Handygebrauch den wichtigen 
ersten Beziehungsaufbau stören könne. 
«Das Handy sollte nicht mehr Aufmerk-
samkeit bekommen als das Baby.»

Auch für Angela Kuck, Chefärztin 
Frauenklinik im Paracelsusspital in 
Richterswil, ist das Smartphone im Ge-
bärsaal und im Wochenbett «ein grosses 
Thema». Säuglinge, so Kuck, sollten so 
wenig wie möglich mit Strahlung in 
 Kontakt kommen. Zudem sei es wichtig, 
dass die Aufmerksamkeit der Eltern in 
den ersten Tagen ausschliesslich dem 
Säugling gehöre. «Es gilt, das Kind 
 kennen zu lernen, miteinander vertraut 
zu werden, die Äusserungen und Be-
dürfnisse des Kindes und die eigenen 
wahrzunehmen. Dieser Prozess darf 
nicht gestört werden.» Diese Zeit sei prä-
gend für den Rest des Lebens, sagt Kuck.

Broschüre statt Verbot
Sie will die jungen Eltern nicht ankla-
gen, die meist aus Gewohnheit oder aus 
 Faszination zum Handy greifen. Es gehe 
aber darum, Eltern für die Risiken zu 
sensibilisieren. «Wir machen die Eltern 
darauf aufmerksam, dass man nicht so-
fort die ganze Verwandtschaft über eine 
Geburt informieren muss.» Oft reagier-
ten die jungen Eltern dankbar, dass man 
sie raushole aus der Handyroutine und 
der Gewohnheit, alles sofort mitteilen 
zu müssen. Klar ist für Kuck: «Der Vater 
soll die Mutter bei der Geburt unter-
stützen und sie nicht filmen.»

Vor einigen Jahren gab es im Paracel-
sus sogar ein Handyverbot, doch das sei 
heute nicht mehr durchsetzbar, sagt 

Kuck. Deshalb setzt man in Richterswil 
auf Aufklärung. Dafür hat sie an der Bro-
schüre «Digitale Medien als Spielverder-
ber für Babys» mitgeschrieben, die im 
Paracelsusspital aufliegt und auf die 
 Folgen des Smartphonewahns hinweist. 
Die Fachinformationen stossen auf Inte-
resse, nicht nur bei uns, auch in Deutsch-

land und Österreich. Bereits wurde die 
Broschüre auf Englisch und sogar ins 
Russische übersetzt, und die dazuge-
hörenden Faltblätter wurden zu Zehn-
tausenden bestellt. Herausgeberin ist 
Maria Luisa Nüesch aus Buchs SG. 
«Unsere Broschüre ist auf Anstoss von 
Hebammen entstanden, die sich nicht 
mehr zu helfen wussten», sagt Nüesch. 

Die ehemalige Kindergärtnerin be-
gleitet seit vier Jahrzehnten kleine Kin-
der und Eltern. In Workshops, Vorträ-
gen und Artikeln schult sie die Men-
schen für die Bedürfnisse von Babys und 
Kleinkindern. Sie warnt schon seit 
 Jahren vor dem Gebrauch der digitalen 
Medien in den Gebärkliniken.

Gefährliche innere Abwesenheit
Nüesch erwähnt in der Broschüre eine 
Studie aus Deutschland. Demnach spre-
chen Mütter durchschnittlich schon län-
ger in ihr Handy als zu ihren Kindern. 

Doch für Kinder sei die innere Abwesen-
heit der telefonierenden Eltern nicht 
nachvollziehbar. «Im schlimmsten Fall 
reagieren sie mit seelischem Einfrie-
ren», sagt Nüesch, «denn die Beziehung 
zum Säugling ist die zentrale Grundlage 
für sein Leben.» Laut Neurologen löse 
das Unterbrechen des Blickkontakts, das 
Nichtanwesendsein der Mutter eine 
 fatale Kettenreaktion aus. «Die Kinder 
werden mühsam, quengelig, unglück-
lich. Das halten Mütter nicht den ganzen 
Tag aus, sie wenden sich noch mehr ab, 
und alles wird noch schlimmer», sagt 
Nüesch. Besonders gefährdet seien Ba-
bys, die eine schwierige Geburt hatten. 

In der neu überarbeiteten Broschüre 
kommen zahlreiche namhafte Fachleute 
zu Wort. Sie liefern Antworten auf Fra-
gen wie: Gelingt es noch, für die Babys 
Räume der Ruhe, der Verlangsamung, 
des Respekts zu schaffen? Gelingt es, für 
sie ganz ungestört präsent zu sein? Und 
welche Auswirkungen haben Handy, TV 
und Computer sowohl seelisch als auch 
körperlich auf unsere Säuglinge? 

«Alles, was eine Mutter davon ab-
lenkt, sich ihrem Kind während der ers-
ten Tage zu widmen, ist Gift für das sich 
entwickelnde Gehirn ihres Kindes und 
Gift für die sich entwickelnde Beziehung 
zwischen der Mutter und ihrem Kind», 
sagt etwa Gerald Hüther, emeritierter 
Professor für Neurobiologie in Göttin-
gen. Denn, um sich nach der Geburt in 
der neuen Welt zurechtzufinden und all 
die neuen Sinnesreize zu verarbeiten, 
brauche es viel Ruhe und Sicherheit. Das 
schaffe Vertrauen und «ist die Grund-
lage für die Ausbildung einer Sicherheit 
bietenden Bindungsbeziehung zwischen 
ihm und seiner Mutter». Wenn die Mut-

ter während dieser Phase mit anderen 
Dingen beschäftigt ist, das Mobiltelefon 
ständig klingelt, steige die Gefahr, «dass 
die Ausbildung dieser Sicherheit nicht 
gelingt», so Hüther. 

Ein erfahrener Psychologe und El-
tern-Baby-Therapeut warnt: «Säuglinge 
reagieren irritiert, wenn ihre Bezie-
hungspartner emotional nicht präsent 
und mit ihren Gedanken ständig wo-
anders sind. Auf einen solchen Mangel 
an emotionaler Verfügbarkeit der Eltern 
antworten die Säuglinge mit Stress, Un-
ruhe und verlängerten Wachzeiten.»

Zu hohe Strahlenbelastung
Auch der Epidemiologie-Professor Mar-
tin Röösli von der Uni Basel hält Handys 
in Gebärkliniken für problematisch: 
«Nach der Geburt kann die Strahlen-
belastung des Kindes gross sein, wenn in 
der Nähe des Kindes ein Mobiltelefon 
strahlt.» Es gelte zu beachten, dass Neu-
geborene einen kleineren Kopf als Er-
wachsene haben, und deshalb die Strah-
lenbelastung in tieferen Hirnregionen 
höher sei als bei Erwachsenen.

 Doch der vermeintliche Druck, alles 
in Bildern festhalten zu müssen, prägt 
viele junge Eltern. Die Hebamme und 
Zürcher SP-Kantonsrätin Claudia Wys-
sen, die selber Mutter von vier Kindern 
ist, erzählt von einem Fall, wo Eltern die 
anwesende Unterassistentin im Gebär-
saal baten, die Geburt zu filmen. Einer-
seits wollten Eltern nur das Beste für 
ihren Sprössling, anderseits gingen sie 
zu sorglos mit den digitalen Medien um: 
«In der einen Hand halten sie den Löffel 
mit dem Biobrei und in der anderen das 
Handy gleich neben dem Kopf des Kin-
des. Das ist paradox.»

Handywahn im Gebärsaal
Die überbordende Nutzung des Smartphones rund um die Geburt gerät zunehmend  
zur Belastung. Fachleute warnen vor den Folgen für die Entwicklung Neugeborener. 

Die Geburt eines Kindes ist ein ganz besonderer Moment. Er sollte nicht gestört werden. Foto: Sif Meincke (Plainpicture)

«Oft machen die  
Eltern nach der Geburt 
ein Foto des Kindes, 
bevor sie es überhaupt 
anschauen.»
Gabriella Stocker, Frauenklinik Triemlispital

Öffentlicher Vortrag
Do., 8. Juni 2017
18.00–19.00 Uhr

BEHANDLUNGEN
VON HÜFT- UND
KNIEARTHROSE
Dr. med. Matthias Schmied

Dr. med. Stephan Plaschy

Ort: Toblerstrasse 51, Zürich

Anmeldung:Tel. +41 43 268 70 70

oder reception@klinikbethanien.ch

Ihre Teilnahme ist kostenlos
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Die Abschaffung der Mutter Kontrolliert, manipiuliert und abkassiert - warum es so 
nicht weitergehen darf. 
 

 

De afschaffing van de moeder. Gecontroleerd, gemanipuleerd en ‘afgeboekt’ – waarom het zo niet 
mag verdergaan. 

Wat is het moeder-zijn nog waard voor onze samenleving? Een zwangerschapsvoorzorg die culmineert in ‘ar-
beidsonbekwaam zijn’.  Geboorten, waar het vooral om dit ene gaat: (kosten)-efficiëntie.  Een kraamtijd die zijn 
naam niet meer  verdient.  Borstvoeding geven, alleen bij uitsluitsel van de openbaarheid en zeker niet lang. 
Vaders, die proberen om de betere moeder te zijn. Een politiek, die alles er voor doet dat kinderen zo snel moge-
lijk in de crèche terecht komen. De onzekerheid van moeders als een businessmodel. Waardering? Steun? De 
weergave van fouten.  
Wie vandaag als vrouw kiest voor een kind moet wel gek zijn, zo zou je  kunnen denken.Want moeders worden 
vandaag steeds meer betutteld in onze samenleving, klein gehouden  en gecontroleerd. Elke competentie met 
het eigen kind wordt afgeraden. Wie serieus genomen wil worden op zijn werk en door de omgeving erkenning 
wil krijgen, die laat haar behoeften als moeder onder de tafel vallen. Want één ding wil men op geen enkele 
wijze zijn: een ‘moeder kloek’. Stap voor stap voltrekt zich zo de afschaffing van de moeder. In haar boek bieden 
Alina Bronsky en Denise Wilk een onverbiddelijke analyse van de ontwikkelingen. Aangrijpend en puntig 
portretteren ze hen, wie de begunstigden zijn, en vragen zich bezorgd af wat er moet veranderen opdat de 
moeders terug die ruggensteun krijgen die zij verdienen.  
Deutsche Verlag-Anstalt, 17,99 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 hoorboeken bij www.gesundheit-aktiv.de 

 

Was Kinder wirklich brauchen oder: Alles zu 
seiner Zeit (507) 
Autor: Barbara Brunnenkant  
10,00€  
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 
 
https://www.gesundheit-
ak-
tiv.de/shop/hoerbuecher.html?utm_source=newsletter_
156&utm_medium=email&utm_campaign=homoeopath
ie-upd-kostenuebernahme-impfschaeden-ruecken-
operationen-patienten-beteiligung#leben-mit-kindern 
 
Kinder brauchen Begegnung (538) 
Autor: M. Glöcker, W. Bergmann, I. Hermann, F. 
Steffensky  
10,00€  
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten 
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Bevallen? natuurlijk!     Nelly Slits ver-
anderingen in de kraamzorg van 1968 tot 2012 
In dit boek vertelt Nelly Slits over haar eigen ervaringen 
in de kraamzorg en over hoe de zorg voor moeder en 
kind in de loop der jaren is veranderd. Was er vroeger 
alleen een verloskundige of dokter, die samen met een 
kraamverzorgster assisteerde bij de bevalling, tegen-
woordig zijn er ook doula's om de kraamvrouw te on-
dersteunen. Kraamhulp kun je aanvragen via internet 
en je kunt een keuze maken uit verschillende kraam-
zorgaanbieders. In dit boek komen allerlei verschillende 
aspecten van de kraamtijd aan de orde. Door dit boek 
krijg je niet alleen een goed beeld van wat er in de loop 
der tijd allemaal veranderd is, je leert ook wat er nodig 
is ter voorbereiding en wat er allemaal bij een bevalling 
komt kijken. Tevens biedt het boek ondersteuning om 
te kunnen beslissen hoe je je eigen wensen in deze zo 
belangrijke periode het beste gestalte kunt geven. 

 
 
 
Was mein baby will?   Megan Faure 
 
Waarom weent mijn baby? Wat wil hij zeggen 
en hoe kan ik hem begrijpen? De ervaren kin-
dertherapeute Megan Faure toont hoe ouders 
de mimiek en lichaamstaal van hun baby in 
het eerste levensjaar kunnen verstaan. Ook 
thema’s als de verschillende temperamenten, 
het zogen, babymassage, verlatingsangst, 
slaap, voeding en zintuiglijke opvoeding ko-
men uitvoerig aan bod. Een uitvoerige slaap-
coaching helpt voor een probleemloos slapen 
van de baby.  
 
 
Rudolf Steinerpedagogie in de eerste 
drie levensjaren van het kind.    
Een project in het spanningsveld van ideaal en 
werkelijkheid.     A. Sysmans 
 

 

Uitgever Via-Libra 
 

 

Dit pedagogische werkplan wordt weldra herdrukt –  
we houden u op de hoogte. 
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Tanja Berlin 
Frühling, Sommer, Äpfel, Winter 
Das kreativ-köstliche Jahreszeitenbuch  
Zovele mooie creatieve ideeën mét kind en 
natuur en de jaarfeesten. Aandacht voor ieder 
détail. 
www.geistesleben.com 

 
 
 
Wie können beziehungsvolle Pflege 
und Selbstlernen im Krippenalltag ge-
lingen?     
Vereinigung der Waldorfkindergärten. 
 
https://shop.waldorfkindergarten.de/de/wie-
beziehungsvolle-pflege-selbstlernen-
krippenalltag-
gelin-
gen.html&xaf26a=05dde8ef43ef39f21410cbd617b
5825b 

 
 
 
Kindheit – Bildung – Gesundheit: Leit-
linien der Waldorfpädagogik 
 

Für die Kindheit von der Geburt bis zum drit-
ten Lebensjahr.  
Von Rainer Patzlaff, Claudia McKeen u. a., 
2010, 95 S., ISBN 978-3-940606-67-9 
Zum Shop  
Für die Kindheit von 3 bis 9 Jahren, Teil II.  
Von Telse Kardel, Claudia McKeen u. a., 2. 
verbesserte Auflage 2007. 72 S., ISBN-10: 3-
927286-65-6 und  
ISBN 13: 978-3-927286-65-8 
Zum Shop 
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Christiane Kutik 
Herzensbildung  – Von der Kraft der Werte im 
Alltag mit Kindern 
In onze moderne samenleving waarin alles 
meer en meer gerelativeerd, genivelleerd en in 
vraag  gesteld wordt, moeten we onze eigen 
leidraad zoeken. Kinderen hebben oriëntatie-
punten nodig die hun zelfwaarde sterken en 
hen relatiekundig maken. Deze basiswaarden 
zoeken ze in het handelen en de houding van 
de volwassenen om hen heen. Christiane 
Kutik geeft tal van ideeën om zonder dwang 
maar authentiek en genuanceerd met invoe-
lingsvermogen het kind diepere waarden voor 
te leven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Een raadgever  voor het gebruik van 
homeoopathische en antroposofische 
geneesmiddelen voor zieken thuis  
Dit boekje is een uitgave van vzw Saluto-
Genese, beweging ter bevordering van een 
gezonde kindertijd   
bestellen: salutogenese@skynet.be  

Groeiwijzer van nul tot een jaar   
Als een kind zich aankondigt, breekt er een span-
nende tijd aan, een tijd van ‘verwachting’, gevolgd 
door de geboortevreugde en het begeleiden van 
het kind in zijn ontwikkeling. In ons land hebben 
de in praktisch elke plaats gevestigde consultatie-
bureaus de belangrijke taak, ouders te begeleiden 
bij de verzorging van hun kleine kinderen. In een 
aantal plaatsen zijn ook consultatiebureaus geves-
tigd, die werken op basis van de antroposofische 
geneeskunde. Hier wordt veel belang gehecht aan 
de constitutionele eigenschappen van het kind en 
aan persoonlijke kenmerken en eigenschappen die 
een bepaalde richting kunnen aangeven voor me-
disch-opvoedkundige maatregelen. Geen enkel 
kind ontwikkelt zich immers exact volgens de ‘sta-
tistische norm’. In dit praktische en uiterst bruik-
bare boek, dat de voeding en de verzorging van 
het kleine kind tot één jaar behandelt, komen in 
korte overzichtelijke hoofdstukken verschillende 
thema's aan de orde zoals voeding en groei, ver-
zorging en opvoeding, lichamelijke en geestelijke 
ontwikkeling, en (het vraagstuk) van het inenten. 
Groeiwijzer van nul tot één jaar is samengesteld 
door een werkgroep van medewerkers aan de op 
basis van de antroposofische geneeskunde wer-
kende consultatiebureaus. De opvolger van dit 
boek is Groeiwijzer van één tot vier jaar.
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35 €  te bestellen bij salutogenese@skynet.be      www.salutogenese.be 
 
Elk verkocht exemplaar komt volledig ten goede aan de ondersteuning van kleinschalige 
kinderdagverblijven en onthaalouders in België die werken vanuit de inzichten van de 
antroposofie, aan de inrichting van cursusdagen voor ouders, crècheleidsters, onthaal-
ouders, grootouders, verzorgers en therapeuten van het kleine kind van 0 tot 3 jaar.  
 
Wat meteen opvalt in dit boek, zijn de uiterst verzorgde tekeningen die dat weergeven wat met schema’s of foto’s niet eens te benaderen 
valt. Het boek is daardoor doordesemd van spiritualiteit. Dat moet ook wel, want het gaat over het ontstaan  en de groei van nieuw leven, 
van kinderen. Tegen de dwang van het huidige ‘eenheidsdenken’ in opent het boek met genuanceerde maar duidelijke verschillen in wezen 
en groei van meisjes en jongens. Dat brengt de lezer uiteindelijk bij de polariteit tussen eicel en zaadcel. In plaats van over 
geslachtsorganen wordt hier over groeiorganen gesproken. Prachtige tekeningen maken zichtbaar en voelbaar wat er gebeurt na de 
ovulatie, de bevruchting, het ontstaan van de zygote en zo voort. De begeleidende tekst beschrijft en legt uit – talrijke goed gekozen en 
geplaatste citaten werpen een helder geestelijk licht op het gebeuren. Zo wordt voor iedereen beleefbaar hoe wonderlijk en hoe vol-
menselijk dat pre-embryonale leven reeds is. De combinatie van exact-wetenschappelijke beschrijvingen en dito terminologie met 
antroposofische inzichten in de betekenis van dat alles voor de fysieke en geestelijke wezensdelen van de nieuwe mens die daar ontstaat, is 
volstrekt uniek. Zo wordt ook lange tijd stilgestaan bij het ontstaan en de ontwikkeling van het hart, als waarnemingsorgaan, en bij de 
zintuigen. Pas in de helft van het boek zijn we aanbeland bij de geboorte. De voorbereiding, de nabereiding, het geboorte-ogenblik, het 
vitale belang van de aanraking, worden gevolgd door talloze tips en inzichten in verband met opvoeding en menswording. 
boekrecensie,  Werner Govaerts 

 
Nog twee bijhorende readers uitgegeven bij vzw Saluto-Genese, Beweging ter bevordering van 
een gezonde kindertijd www.salutogenese.be 
     
 
 
 
 
 
 
 

12 €   ipv 19 € 
 
 
Bundel 24: Het verlangen van de  ongeborenen.  
Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens. 
(Bij de omslag: Imaginatie voorgeboorte - Gerard W. Rietbergen – Gouda) 
Bundel 29: De  levensgebaren van de ongeborenen. – i.v.m. gebaren en spelmotieven bij het kleine opgroeiende kind van 0 tot 3 jaar. 

      
Vzw Saluto- Genese: Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd www.salutogenese.be 

 

Het verlangen van de ongeborenen. 

Over het voorgeboortelijke bestaan van de mens. 
 

 

 

Een salutogenetische visie op de opvoeding van het kleine kind van 0 tot 3 jaar. 

bundel  24  

een uitgave van Saluto-Genese vzw 
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Vincent Van Gogh 

 
“DANK JE GOEDE AARDE, 

DANK, VOOR AL JE VRUCHTEN,  
VOOR JE OOGST, 

VOOR JE WEERGLANS VAN HET ZONNELICHT. 
DANK, VOOR JE PATIENCE MET ONS. 

HOE LANG NOG ZULLEN WE VERGETEN OOK MET JOU REKENING TE HOUDEN? 
HOE LANG NOG ZULLEN WE JE VERVUILEN? 

HOE LANG NOG ZULLEN WE JE BESMEUREN EN BEROVEN? 
HOE LANG NOG ZULLEN ER SNELWEGEN OP JE LIGGEN  

EN JE LUCHTEN DOORKLIEVEN MET VLIEGTUIGEN? 
GOEDE AARDEWEZEN, 

NOG VANDAAG ZAL IK ME IN DIEPE WAARACHTIGHEID AAN JOU INTERESSEREN  
JE KOESTEREN, JE  VERZORGEN, JE  WEER OP ENERGIE BRENGEN. 

IEDERE DAG MET EEN DANKGEBAAR VOOR JOU!” 
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DANK JE, GOEDE AARDE! 
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IK HERINNER ME HET WUIVENDE LEVEN… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            DE GEUR VAN GRAAN, BLOEMEN EN GRAS 
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VAN LAMMEREN, KRUIDEN, ZOMERGEWAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      EN WIST DAT JIJ DE OERGROND ERVAN WAS. 
 

 


