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WIL JIJ OOK LID WORDEN in 2019? 

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 v. 
een gezonde kindertijd dankt u hiervoor!  

 
 
Bankrekening bij Triodos 523-0456682-81  
Redactieadres: Houwaartsebaan, 55 
B – 3220 – Holsbeek 
BIC: TRIOBEBB  
IBAN: BE 36 5230 4566 82 81 
 

 
 

 
 
 
 

 



3 
 

Kalender 

  
 

 
 

Pregnancy, birth and early childhood – 
how do we create the basis for the  

healthy development of the human being? 
 

Thursday to Saturday 20 to 22 June 2019 

 
 

 
 

Medical Section at the Goetheanum 
Rüttiweg 45, 4143 Dornach, 

Switzerland 
Tel +41 61 706 44 75 / Fax +41 61 706 42 91 

info@medsektion-goetheanum.ch 
www.medsektion-goetheanum.org 

 
 

 
 
Allen hierheen! Melden aan Annelies Sysmans als je er naartoe gaat.  
salutogenese@skynet.be 
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Dornach, februari 2019 
Geachte collega's  
 
Het eerste deel van het leven oefent een bepalende invloed uit op onze gezondheid voor de rest van ons leven. 
Ouders willen vaak graag begeleiding  in deze vroege levensfase van hun kinderen; tegelijkertijd zijn ze vaak 
nog onzeker en staan ze open voor suggesties van anderen.  
De CARE I-werkgroep van de medische sectie aan het Goetheanum heeft getracht een begin te maken met het 
uitwerken van een interdisciplinaire bijscholing voor zwangerschapsondersteuning, verloskunde, verpleging en 
neonatologie, vroegtijdige interventie, kunstzinnige therapieën en ook op het gebied van onderwijs en medische 
ondersteuning van ouders en hun kinderen.  
De taak van CARE I wordt gezien als het zoeken naar concrete inzichten vanuit het perspectief van de geestes-
wetenschap ter ondersteuning van iedereen die op dit gebied werkzaam is. Deze kunnen vervolgens worden 
gebruikt om begrijpelijke, op ervaring gebaseerde concepten uit te bouwen voor de respectievelijke problemen 
en aandoeningen die dan in praktijk kunnen worden toegepast. De presentatie van deze concepten voor profes-
sionals wordt aangevuld met formats voor communicatie met aanstaande moeders en met ouders.  
Dit colloquium is bedoeld om de tot nu toe ontwikkelde inhoud te presenteren en te bespreken.  
Deze uitnodiging geldt voor alle specialisten van de stichting: gynaecologen, maar ook verloskundigen, neona-
tologen, kinderartsen en huisartsen, verpleegkundigen en leraren, psychotherapeuten en therapeuten, maat-
schappelijk werkers en actieve vertegenwoordigers van ouderverenigingen.  
We kijken uit naar de gedachtenuitwisseling.  
 
Claudia Grah-Wittich, Christoph Meinecke en Georg Soldner - voor de voorbereidende groep  
 
Workshops  
Workshop 1 :  In dialogue with the parents of children in need of special care C. Stolzenburg  
Workshop 2:  Metamorphosis of the birth processes in childhood and youth F. Osswald  
Workshop 3:  How can we support the development of autonomy in early childhood? C. Grah- 
                       Wittich  
Workshop 4:  How can we support particular paths of development in inclusive daycare?  
                       I. v. Mackensen  
Workshop 5:  The five basic senses and the development of attachment E. Schoorel  
Workshop 6:  Sleep and sleep disorders in early childhood  G. Soldner, Cr. Meinecke  
Workshop 7:  Caesarean section and vaginal delivery    J. Büchler, A. Kuck, A. Maaser  
Workshop 8:  Collaboration with parents in early childhood   L. Tormes, C. Aerts, S. Schmidt- 
                       Troschke  
Workshop 9:  From the dictionary of gestures – the gesture of breastfeeding  I. Heine, R. Heine  
Workshop 10: Media fasting   P. Bleckmann, D. Martin, S. Schwarz  
Workshop 11: Arriving in security – a paediatric prevention lecture on the third day of life  
                      Ch. Meinecke  
Workshop 12: Rhythmical Einreibung for infants and toddlers     A. Beisswenger  
 
Thursday, 20 June  
 
15.00 15. Welcome and introduction to the conference topic  
15–16.30 Lecture : Basic attitudes with regard to healthy development in pregnancy, birth and 
                early childhood B. Gollmer, C. Grah-Wittich, N. Hurst, A. Maaser, Ch. Meinecke  
16.30–17.00   Coffee break  
17.00–18.00  Work in groups  : How do we support parents and families in dealing with their  
                      needs and concerns during pregnancy, birth and early childhood  
18.00–18.30  Plenary discussion : Results from the groups on the topic  
18.30–19.30  Evening meal  
19.30–21.00  Panel discussion : Becoming parents – what do families need during pregnancy?  
                      B. Gollmer, M. Groh-Schulz, A. Kuck, A. Maaser, Ch. Meinecke, Cr. Meinecke,  
                      M. Rijärvi, S. Schmidt-Troschke  
                      Moderator: G. Soldner  
 
Friday, 21 June  
 
08.30–09.10  Eurythmy in pregnancy : Presentation and joint exercises   M. Groh-Schulz 
09.15–10.30  Lecture : What care and support is required to help the maturing process of the  
                      premature child? M. Bissegger, N. Hurst, J. Vagedes  
10.30–11.15  Coffee break  
11.15–12.15   Work in profession-related small groups : What impulses do we take away for our  
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                     professional group?  
12.15–13.00  Plenary discussion : Results from the groups on the topic  
                      Moderator: C. Grah-Wittich  
13.00–15.00 Lunch  
15.00–16.30 Lecture : Care and education in early childhood – an account from three areas of 
                     life I. and R. Heine, C. Grah-Wittich, Cr. Meinecke  
16.30–17.00 Coffee break  
17.00–18.30  Interprofessional workshops 1 to 12  
18.30–19.30 Evening meal  
19.30–21.00 The birth process  
                     Introduction – the fourfold birth G. Soldner  
                     Birth from the perspective of the midwife M. Rijärvi  
                     Birth from the perspective of the obstetrician A. Kuck  
                     Birth from the perspective of the paediatrician Ch. Meinecke  
                     Birth from the perspective of the teacher C. Grah-Wittich  
                     Moderator: G. Soldner  
 
Saturday, 22 June  
 
0830–09.10 Eurythmy in pregnancy : Presentation and joint exercises    M. Groh-Schulz  
09.15–10.45 Lectures:  
                     What is important for parents today? Presentation of a survey J. Vagedes 
                     Parenting today in the international comparison   S. Schmid-Troschke, L. Tormes  
                     Update on media in early childhood   D. Martin, S. Schwarz, P. Bleckmann  
10.45–11.15   Coffee break  
11.15–12.00  Lecture : Warm up to fever   D. Martin  
12.00–13.00 Evaluation and conclusion : What do we have, what is still missing, what are our   
                     next steps?  
 

“Natuurlijk! Elementen van het geboorte proces.” 
 
voor: Kraamverzorgenden, Verloskundigen, Professionals met affiniteit voor Natuurlijke Geboorte-
zorg 
Datum: 26 maart 2019 
Tijd: 13.30 – 20.15 uur 
Locatie: Helicongebouw, Socrateslaan 22a, Zeist 
https://www.natuurlijkekraamzorg.eu/nieuws/conferentie-natuurlijk-elementen-van-het-
geboorteproces-26-maart-2019/ 

Daar onze Nieuwsbrief 45, tot onze allergrote spijt,  de datum van deze boeiende Conferentiedag 
overschreden heeft, bieden we U het verslag van de lezing van Dr. Edmond Schoorel  aan als litera-
tuur.     Geniet mee van deze boeiende dag! 

NATIONAAL:  
Lerarenopleiding 2019-2020 
WORDT LERAAR VANUIT DE STEINERPEDAGOGIE!  
Een integrale opleiding Opgebouwd in Jaarmodules. 
Ook onthaalouders en crèchebegeleiders kunnen deelnemen. Neem een kijkje naar het programma: 
 

03/213 23 33  
info@eduarta.be 
www.eduarta.be 
www.steinerscholen.be 

 http://steinerscholen-pbd.be/event/kwintenstemming/2018-11-12/ 
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Paasconferentie 17 – 19 april 2019 De conferentie gaat door in de 
Steinerschool van Lier (België). Deze school is landelijk gelegen en toch goed bereikbaar, ook 
met het openbaar vervoer. Er is een groot station in Lier, op loopafstand van de school. 
Steinerschool Lier 
Mallekotstraat 43 
2500 Lier 
www.steinerschoollier.be 
inschrijven en informatie op: 
http://www.paasconferentie.be/ 
 
INTERNATIONAAL: 
 
WERELDCONGRES AAN HET GOETHEANUM DORNACH/ CH 
van 15 tot 19 april 2019! 
 
“Innere Freiheit - Soziale Verantwortung: Wege finden in eine 
menschliche Zukunft” 
 
“Innerlijke vrijheid als sociale verantwoordelijkheid. Kindheid als bron van een menselijke toe-
komst.”    
Aan de ene kant de opmerkzaamheid voor de andere mens, aan de andere kant het bewustzijn voor 
onszelf. Wakker worden aan jezelf en jezelf toch ook kunnen vergeten om voor de andere te zorgen. 
(„Die soziale Grundforderung unserer Zeit“ GA 186)  
 

Voorbereiding door IASWECE in samenwerking met de pedagogische sectie aan het Goetheanum: Stefanie 
Allon, Erika Henning, Silvia Jensen, Philipp Reubke, Lourdes Tormes Granados  

De aanduidingen, de goede raad en de inzichten die Rudolf Steiner ons vóór 100 jaar gegeven heeft 
zijn door heel veel opvoeders, ouders, wetenschappers, therapeuten, geneeskundigen opgenomen. De 
beschrijvingen van de ontwikkeling van het kind en van de mens op lichamelijk, zielen- en geestelijk 
vlak  
worden door vele mensen bestudeerd. Pedagogische talenten, vaardigheden, kunstzinnige gevoelig-
heid, fijne waarnemingstalenten zijn reeds door generaties heen bij opvoeders en pedagogen verder 
ontwikkeld en worden in cursussen en congressen doorgegeven. 
Maar wat is voor de kinderen die nu geboren worden aan deze pedagogie nu wezenlijk? En wat niet? 
Zo kwam het thema van de diepe, ware verbondenheid met elkaar - de verantwoordelijke verbonden-
heid van de volwassenen met het kind,  de eigen houding in de opvoeding, de verbondenheid van de 
kinderen onder elkaar en de zelfopvoeding er uit als de meest toonaangevende opgaven voor de toe-
komst. 
 
● De kwaliteit van de verbondenheid van de volwassene met het kind is het allerbelangrijkste.  We 
kunnen het kind een mooie omgeving, natuurlijk speelmateriaal en bewegingsmateriaal geven maar 
als er geen warme, gezonde en liefhebbende omhulling is door de vertrouwenspersoon  kunnen we 
het kind geen deugddoende omhulling bieden.  
 
● De kwaliteit van de verbondenheid hangt samen met in hoeverre wij de kinderen echt ‘waar’-
nemen en verstaan. Hoe doen we de kinderbesprekingen? Hoe helpen we elkaar hierin als collega’s? 
● Door het vrije spel oefenen de kinderen iedere dag het sociaal leven met elkaar. In een tijd van 
nervositeit, onrust, voortdurende afleiding door digitale media wordt het steeds moeilijker om de 
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voorwaarden voor een fantasievol, ongestoord vrij spel te creëren. 
Een school, een kinderonthaal, een baby-oudergroep kan maar goed functioneren als vele van de 
deelnemenden werken aan de eigen fijngevoeligheid van de zielenkrachten en de innerlijke sterkte. 
Als we vrij worden van automatisch opkomende sympathieën en antipathieën dan pas kan er een 
vrije verbondenheid komen.  
 
IASWECE Rundbrief 12/2017       info@iaswece.org 
Lesen Sie die Einführung in das Thema der Tagung  
 

 



8 
 

 

1 - 18 April 2019 Kassel/ Germany
2nd International Training Weeks Kassel: High School Education
www.lehrerseminar-forschung.de

15 - 19 April 2019 Dornach/ Switzerland
Waldorf 100 World Early Childhood Conference
fully booked! 

5 - 11 May 2019 Bangkok/ Thailand
Waldorf 100 Conference Bangkok: Deepening the understanding of the 
foundations of Waldorf education
w100t.weebly.com

6 - 14 July 2019 Dornach/ Switzerland
Waldorf 100 Centenary Conference ‚The First Teachers Course‘
www.goetheanum-paedagogik.ch

15 - 19 July 2019 Buenos Aires/ Argentina
Waldorf 100 International Research Working Days: Waldorf High Schools
www.goetheanum-paedagogik.ch

8 - 10 September 2019 Stuttgart/ Germany
The International Stuttgart Conference
www.freie-hochschule-stuttgart.de

19 September 2019 Berlin/ Germany
Waldorf 100 Anniversary Celebration Berlin
www.waldorf-100.org/en/festival-berlin

More information
www.waldorf-100.org
info@waldorf-international.org
International Forum for Steiner/Waldorf Education (Hague Circle)

International Conferences 2019
supported by the International Forum for Steiner/Waldorf Education

INTERNATIONAL FORUM 
FOR STEINER/WALDORF EDUCATION 

[HAGUE CIRCLE]
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OPROEP!   18 april 2019 !  
Een verbindende impulsdag voor een stromende 
toekomstimpuls.   
Doe je mee? 
 
 
 
Oproep van Iaswece aan onthaalouders, crècheleidsters, ouders, grootouders, helpers, 
opvoeders, vrienden, therapeuten van het kleine kind. 
 
In het kader van Waldorf100 heeft IASWECE het initiatief genomen om op donderdag 18 april de 
spreuk van de conferentie die dan gaande is ‘rond de wereld te laten zinderen’. De bedoeling is 
dat tijdens die dag collega’s wereldwijd een moment zouden nemen om zich met deze spreuk te 
verbinden. Dit kan individueel in stilte gebeuren of men kan het  samen laten klinken in groep 
of….. de mogelijkheden zijn eindeloos. Het enige wat essentieel is dat jij  dit nu leest, zodat jij 
mee kan helpen (met je collega’s) aan deze verbindende impuls. De spreuk die hiervoor gekozen 
is, is dezelfde als die die tijdens de internationale conferentie van 15-19 april in Dornach iedere 
morgen euritmisch wordt voorgedragen. Op die manier zijn ook de collega’s die niet konden 
deelnemen aan de conferentie betrokken bij het gebeuren. De spreuk kan gezien worden als een 
krachtig middel om in de uitdagingen van onze tijd overeind te blijven en met vertrouwen de 
toekomst in te gaan. 
 
Met vriendelijke groet en een mooie aanloop naar Pasen toegewenst. 
 
Klaar Aerts 

 
 
 
Dank om onze petitie te steunen!      https://eliant.eu/nl/home/  
 
Teken je ook deze petitie? 
 
https://eliant.eu/nl/menue-main-nl/nieuws-en-activiteiten/petitie-voor-het-recht-op-
dagverblijven-kleuter-en-basisscholen-zonder-beeldschermen/ 

Zegevolle geest,
doorvlam de onmacht
van angstvallige zielen.
Verbrand de zelfzucht,
ontsteek het medelijden,
zodat de onbaatzuchtigheid,
de levenstroom van de mensheid,
als bron gaat stromen
voor de geestelijke wedergeboorte.

Rudolf Steiner
Zegevolle geest
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foto 1, 2, 3, 6, 7: De Goudskinderen 
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foto 4 en 5 : De Zonnekinderen 
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Namijmeren na een dagje samen met Ella -  nu al anderhalfjaar -  en 
haar ‘moeke’.    8 maart 2019 
 
Ella werd geboren op °14 juli 2017.  
 
Ik ben als tante uitgenodigd om mee te genieten van een dagje met de kleine Ella en haar moeke. Ze 
mag er enkele dagjes logeren. Net op het ogenblik dat haar mama en papa zich aan het klaarmaken 
zijn om de trein te nemen kom ik toe. Het is zo half tien in de ochtend. Na iedereen begroet te heb-
ben en me bijna versproken te hebben (daar Ella’s vader een geheim verrassingsplan voor zijn jarige 
vrouw had bedacht) komt Ella om de hoek van de speelkamer kijken wie er is toegekomen. We heb-
ben dadelijk een diep blikcontact, ik zeg haar naam, ze herkent me en ik zeg haar goede morgen. Ik 
probeer nog wat op afstand te blijven want er zijn nu vele volwassenen en er gaat zich een verande-
ring van vertrouwenspersonen voordoen. Ella blijft namelijk drie dagjes logeren bij moeke. Er worden 
jassen aangedaan, nog wat ingepakt en er ontstaat een klein gesprekje voor het vertrek. In dit ‘vrije’ 
ogenblikje klautert Ella op de houten zetelbank bij het raam, gaat op de vensterbank staan die veel te 
hoog is voor haar – mama heeft haar dochtertje in het oog en meldt haar: “Ella, niet op de hoge ven-
sterbank. Sta maar op de grond met je voetjes.” Ella komt weer naar beneden, weer een experiment 
en avontuur rijker. Moeke en ik beseffen plots de grote verantwoordelijkheid voor deze kleine ontdek-
kingsreiziger, nu de ouders vertrekken gaan.  
Moeke kleedt Ella aan om mee afscheid te gaan nemen van mama en papa aan het station. Ella helpt 
handig mee bij het aandoen van de jas, de extra kousjes en de schoentjes. Ze steekt zelf op het juiste 
ogenblik het juiste armpje omhoog, het juiste beentje naar voor, tilt haar kinnetje op bij het sluiten 
van het jasje. Ze houdt zich goed vast aan moeke als de schoentjes worden dichtgeritst. Ze stapt 
stevig mee naar buiten, neemt de drie vrij hoge stenen traptreden naar beneden door  te steunen op 
het gemetste muurtje en slaat dan gezwind het scherpe hoekje om naar de zacht hellende afrit tot in 
de voortuin. Terwijl ze deze evenwichtsklus goed uitvoert, kijkt ze ook nog eens achterom om te zien  
wie er allemaal meegaat en of moeke haar volgt. Ze neemt heel bewust in zich op dat ook ik meega 
naar het station om afscheid te nemen van mama en papa.  
Ella mag in de boswandel-kinderwagen want de trein gaat al over 10 minuutjes vertrekken en met 
een peutertje op stap gaan kan wel wat vertraging met zich meebrengen. De mama is wel geïnteres-
seerd in de gekregen wandelwagen, zo handig – ik merk bij mezelf op hoe de idee de kop opsteekt: 
misschien kan het zitje in de wagen worden omgedraaid, zodat de moeder haar kindje kan zien en 
het kindje dan moeders gelaat mag ‘lezen’ bij het samen wandelen. 
 

 
Ella en mama, een weekje na de geboorte 
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Aangekomen op het perron wil Ella weer stappen – O.K. - Papa haalt haar uit de wandelwagen – 
even goed afspreken waar gestapt wordt. Ella onderzoekt, experimenteert met de steentjes op het 
perron. Mama en papa gaan zingen, ook moeke zingt mee en zie… Ella kent er de dansbeweginkjes 
bij, ze doet alle gebaartjes mee met het liedje, zo midden op het peronneke. Van het station. Er is een 
grote feeststemming! Mama is bijna jarig! Er klinkt al heel zachtjes een verjaardagsmelodie en Ella 
draait van vreugde met haar handjes. Als dan de stem voor de aankomende trein door de luidspreker 
klinkt en Ella vragend opkijkt, geeft mama haar een handje en wijst naar de stem die daar uit die 
hoge paal komt – Ella knikt. Dan neemt mama haar op de arm, doet een stapje naar achter want de 
trein is daar. 
Moeke neemt warm afscheid van haar dochter en schoonzoon en wenst hen een goede reis. Ze 
neemt de kleine Ella over van mama’s arm op haar arm. De ouders geven Ella een dikke zoen, stap-
pen in de trein en wuiven afscheid en gooien zoentjes – Ella neemt alles goed in zich op. Dag mama! 
Dag papa! Een mooie uitstap! 
Ella kijkt moeke diep aan – ja, zegt moeke,  nu ga ik voor jou zorgen. Jij mag bij moeke en vake spelen 
enkele dagjes en ook tante is er vandaag bij. Mama en papa gaan twee dagen op reis. Ella kijkt ern-
stig, blijft tevreden, duwt de wandelwagen voort. Moeke zet haar erin, maakt de riempjes vast en ik 
leg nog mijn wollen sjaal over haar beentjes want er steekt een stevige, scherpe wind op. We keren 
met ons drietjes terug naar huis. Ik heb mijn zus zo lang niet gezien dat we veel te vertellen hebben. 
Eenmaal thuis voel ik hoe fijn het gesprek voor ons beiden was, maar bedenk even hoe spijtig ik het 
vind dat we Ella niet te voet hebben laten stappen op de terugweg. Het was nét de ideale afstand 
voor haar en het zou een volledige warmte- en luchtkuur kunnen geweest zijn. We hadden ook de tijd 
hiervoor. Het zonnetje komt nu goed tevoorschijn en ik bedenk dat we nog zeker voor het middaguur 
een tijdje buiten kunnen zijn met z’n allen, de tuinplanten kunnen verzorgen en van de frisse lucht en 
het vrije stappen kunnen genieten. 
Ella neemt de schuine helling omhoog naar de huisdeur, neemt weer het scherpe hoekje en klimt nu 
op handjes en voetjes de drie hoge stenen trapjes naar boven. Eenmaal in de kamer wil ze dadelijk 
gaan spelen. Moeke vraagt nog even om het jasje te komen uitdoen en de pantoffeltjes aan te trek-
ken. Weer zie ik hoe handig ze meehelpt en de juiste lichaams-gebaren maakt. Ella trekt naar haar 
speelhoekje (ook drie trapjes omhoog) en glijdt dan, met een hele dosis ervaring, het kleine schuifafje 
af, eerst gewoon op haar billetjes, dan op haar buikje met haar hoofdje naar beneden. Er ligt een 
dikke schapenvocht op de bodem bij de schuifplank. Dan vindt ze de beer van Jakoba en speelt met 
hem op de zetel. 
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Moeke zet heerlijke tijm- en saliethee, een beetje honing en een schijfje citroen ernaast voor alle 
hoestjes en slijmpjes en ik haal het worteltaartje boven voor het 10- uurtje en mijn appel. Mmm! Wat 
smaakt dat heerlijk zoet en lekker en wat doet het deugd om zo samen een ‘pauze’ te nemen in de 
dag bij een lekker kopje warme thee. Het worteltaartje en de appelschijfjes eet Ella goed in kleine 
hapjes maar als ze de theetas bij haar mondje brengt en drinkt, verslikt Ella zich. Moeke herkent het 
en verwittigt haar nu telkens ze gaat drinken dat ze best kleine slokjes neemt en goed slikt. Ella krijgt 
‘s avonds voor het slapengaan haar thee nog in een zuigbeker en daar is het slikken iets geheel an-
ders voor de slikorganen dan bij het drinken uit een tas of glas. Ook de stand van de tong is anders 
bij het zuigen dan bij het drinken uit een glas of tas. In korte tijd zal Ella zich niet meer verslikken. We 
spreken af om weer naar buiten te trekken met de laarsjes en het watervaste spetterbroekje aan om 
wat in de tuin te zijn. Moeke verluiert Ella, knuffelt haar voetjes. Ze wordt ingewreven op het borstje, 
op het ruggetje en aan de zijkant van haar rompje goed onder de okseltjes met ‘Bronchialbalsem’. 
Dat heeft een helende werking en stimuleert een  vrije ademhaling. Ook geeft het een extra warmte-
laagje doordat deze kruidenzalf bijenwas bevat.  Dan de warme trui, het spetterbroekje en de laarsjes 
aan en klaar!  Ella wil het eten voor de kippen en de cavia’s dragen, maar de potjes zijn overvol – ik 
geef haar enkele appelschilletjes en een groen blaadje. Ik sta verrast hoe vlug ze beneden is, de hel-
ling afloopt en zo goed de weg weet naar het kippenpoortje, alsof ze me wil tonen dat ze groot is. Ze 
merkt in het voorbijgaan de kinderkruiwagen al op. Ella stapt over de lage houten lat die er bij het 
poortje van de kippen is en geeft de dieren te eten, alles één na één. Ze neemt hiervoor uitgebreid 
haar tijd. Waarschijnlijk is ze erg geïnteresseerd in wat de diertjes zo allemaal eten. Maar de kippetjes 
zijn er niet… Ella zoekt ze in hun legbak en ja.. daar zitten de kippetjes. Ze spreekt niet veel, is vooral 
een doenertje. Moeke is binnengebleven om op te ruimen en de warme groentjes en graantjes klaar 
te maken. Voor Ella is de overgang naar een nieuwe persoon en het daarbijhorende vertrouwen zo 
gelegd. De cavia’s maken zo’n grappig phwoet-phwoetgeluidje waar Ella om moet lachen – ze steekt 
haar vingertje in de lucht bij haar oortje! Nog voor ik het kon opmerken is Ella uit de kippenren ge-
stapt en heeft de kruiwagen met beide handjes al vast. Vol verbazing ben ik als ik zie hoe vanzelf-
sprekend ze de kruiwagen hanteert. Hij wordt opgetild, omgedraaid op het voorwieltje, het 
regenwater wordt er voorwaarts uitgekieperd en ze gaat ervandoor, het weggetje naar links, naar de 
zandbakplaats. Mijn zus vertelt later dat ze in het kinderonthaal, waar ze drie dagen in de week naar-
toe gaat, heel veel buiten zijn en buiten spelen en werken. Ik voel hoe blij ik hiervan wordt en ook 
hoeveel deugd Ella hieraan heeft. Ze voelt zich als een visje in het water. Alle bewegingen die ze 
maakt vallen zo soepel en vrij. Ze beheerst haar spiertonus, het inschatten van afstanden lukt haar 
goed, het waarnemen van richtingen, het nemen van hindernissen, ze zet al haar zintuigen in en is 
erg handig en voetig. Het valt mij ook op hoe lang Ella zich nu concentreert op haar fijnere zandspel. 
Ze giet zand in een pannetje, giet het over in een gieter en wil het dan weer uitgieten, maar daar is 
het zand nog iets te nat voor. Ik ben in de buurt, ook moeke komt nu in de tuin werken en zo is het 
goed voor haar. Ze maakt ‘taartjes’, wordt wijs aan alle water- en zandbelevenissen en zet zich uiteen 
met de potjes, pannetjes, de gieter, het schepje,… niets ontgaat haar. Als er wat veel zand op haar 
mouwtjes is gevallen, komt ze dit even laten afkloppen en dan is het weer in orde voor haar. Als ik het 
gras, de planten en struiken rond de zandbak ga verzorgen, blijft Ella in haar activiteit werkzaam. 
Soms merk ik op dat ik weer even bij haar moet komen zitten en dan gaat het spel weer voort. Soms 
ook zegt ze mama, papa en als dan het geluid van de trein in de verte hoorbaar is steekt ze haar 
vingertje omhoog bij haar oortje en zegt moeke: “ja, de trein van mama en papa”. Zo verwerkt ze ook 
beetje bij beetje hoe de komende dagen er anders zullen gaan uitzien. Het zandspelen eindigt met 
samen pannenkoekjes maken. Zo ontroerend om te zien hoe alle pannenkoekjes boven op elkaar op 
het pannetje worden ‘geplakt’, er komt geen einde aan. Het ‘heen en weer in blikcontact zijn met 
elkaar’ is het eigenlijke spel hierbij. Er worden pannenkoekjes gebakken tot de hoge stapel scheef 
omvalt en Ella er erg guitig om lacht! Nog even evenwicht lopen op de zandbakrand, er weer af sprin-
gen, en als ze dan de grashelling naar boven loopt en struikelt, ziet Moeke en ik, hoe ze even blijft 
liggen, zich de situatie eigen maakt en beslist om dan maar weer op te staan. Bij de terrasdeur moet 
ze zich goed vasthouden, zo moe is ze nu. 
 
We zetten het lenteboeketje in het midden van de tafel, de kommetjes en het bestek en de glazen 
ernaast. Ella vindt het heerlijk om een gezegende maaltijd te wensen met het liedje en het handen 
geven aan elkaar. Ik merk hoe vanzelfsprekend het voor haar is om even voor het begin van iedere 
maaltijd eerbiedsvol hiervoor de tijd te nemen, iedere dag even dankbaar zijn, ook de dagen dat ze 
niet naar het kinderdagverblijf gaat waar ze deze maaltijdspreuk samen zingen. Moeke maakte een 
heerlijke warme groentemaaltijd die ons allen smaakt. De groentjes zijn gekruid op kindermaat. Het 
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is goed om samen zo vroeg te eten, dan is er nog tijd voor een goede middagrust, en een klein 
rustogenblik ook voor ons. 
 
Ella’s bordje is leeg nog voor we het opmerkten. De buitenlucht en het vele bewegen gaven haar grote 
eetlust. Ook het hele glas rijstmelk drinkt ze rustig en gestaag leeg. Op een onoplettend ogenblik – ik 
was in gesprek met mijn zus – zie ik hoe Ella haar bordje naar de kant van de tafel schuift, ik zie dan 
hoe ze het bordje weer goed plaatst, maar dan, toch onvoorzien, zie ik hoe haar linkerhandje plots het 
bordje over de tafelrand duwt. Ze hoort de slag, kijkt naar de grond en ziet wat ze heeft aangericht. 
Moeke staat geschrokken op, zegt niets, kijkt verontwaardigd naar de scherven en laat haar grote 
spijt merken dat dit gebeurde. Ella beseft plots wat ze gedaan heeft.  Als vake dan binnenkomt na het 
werken en mee aanschuift aan tafel, legt ze schuldbewust haar hoofdje neer en wil zich verbergen. Er 
wordt niets gezegd. Moeke veegt de scherven en kuist de vloer mooi en veegt ook Ella’s stoel mooi. 
Moeke laat duidelijk blijken hoe droevig ze zich hierover voelt. Ella heeft ook spijt en kijkt naar bene-
den. Het ‘geweten’ is iets wat de mens al opgebouwd heeft in de tijd tussen dood en zijn nieuwe 
geboorte. Bij een iets ouder kindje kan je bijvoorbeeld een borsteltje en een blikje aanreiken en alles 
samen opvegen en mooi maken. Vele woorden zijn hier niet nodig. Het zijn daden en handelingen die 
‘beklijven’ voor al het morele handelen, geen preekjes of lesjes brengen hier iets bij. 
Als Ella na het handjes wassen samen met moeke uit haar stoel klimt, zingen we nog enkele oude 
liedjes: Annemarieke kom, zwaai en draai en keer je nog eens om.. Ella houdt hiervan. Moeke verzorgt 
Ella op de verzorgingstafel en geeft nog eens een goede inwrijving met de kruidenzalf voor haar 
borstje. Het fysiologisch water voor haar neusje blijkt zoek te zijn, dan een heel heel klein puntje van 
de zalf maar onder aan het neusje (er is immers eucalyptus in en dat werkt wel heel sterk voor kleine 
kinderen). Ja, zo geurt het heerlijk. Ella legt haar hoofdje neer op moeke’s schouder – haar rompje 
reutelt en ze hoest -  popje wordt nog gezocht – en dan naar bedje. “Slaapwel, lieve Ella, tot strakjes!”  
Ik leg even mijn hand op haar wangetje en tip op haar neusje. “Slaap goed, lieve Ella!” 
Vake brengt Ella naar boven in haar bedje. Boven wordt nog de warme slaapzak aangedaan en wordt 
ze goed toegedekt. Ella houdt van een zacht geneuried slaapmelodietje. 
 
Het huis is stil. Dit is zo’n bijzonder ogenblik in een kinderdag! Het huis ademt nog na van de kinder-
wolk. Extra geestelijke engelkrachten nemen onze taak nu over. Alles wat zich vandaag afspeelde, 
ieder detail, komt nog even aan me voorbij als een kleurig herinneringstableau. De gehele kamer is 
nog vol van het licht van het kind. Ik teken een beetje en lees en voel me dankbaar voor deze ervarin-
gen. Ik besef hoe subtiel het kind zich het ‘zich kunnen hechten’ en ‘het zich veilig gehecht blijven 
voelen’ stapje per stapje opbouwt. Ieder nieuw bezoek is een uitnodiging voor een kind om relatie en 
ontmoeting aan te gaan.  Positieve contactervaringen geven hem hierin moed. In de embryologie zien 
we hoe de eerste levenskiem allereerst de omhullingsorganen, de omhullingsvliezen en -vloeistoffen 
inricht, alvorens zelf als embryo te ontstaan en te groeien. Een samenleving die zich zó zou voorberei-
den en zó zou inrichten, dat iedere kleine boreling er zich ontvangen in voelt, zou een goede samenle-
ving zijn voor ieder. Het kind daagt ons in zoveel nieuw te zetten impulsen uit!  
 
Na een uurtje middagpauze werken ik en mijn zus verder in de tuin en als Ella wakker wordt en vrolijk 
en guitig uit haar oogjes kijkt, begint voor haar een tweede geschonken dag, de namiddag. Op de 
arm van vake, die haar nu ook ophaalt uit haar bedje, is er altijd veel pret. Vake doet of hij haar laat 
vallen en juist op het nippertje weer kan opvangen, hij doet kriebelspelletjes en vertrouwen schen-
kende vliegspelletjes en Ella lacht uitbundig. Na het vieruurtje met thee en stukjes vers fruit en nog 
een spietje worteltaart lokt een zachte lentezonnetje ons weer naar buiten. Takken rijven en verzame-
len, wegdragen op de kruiwagen, stapelen op de takkenbermen en spelen in de zandbak met zand en 
emmertjes vol glanzend regenwater, voor Ella is het één groot avontuur. Moeke sluit met haar het 
buitenspel af op twee kleine stoeltjes zittend bij de cavia’s. Nog even samen op de grote schommel en 
dan naar binnen. 
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De schemering valt in de kamer, het spel in de speelhoek kan beginnen. Ella komt vragen of haar 
sjaaltje uit mag: “uit?” Ik doe het sjaaltje om haar hoofdje als een kapje, ze geniet van het verkleed-
spel en ik bewonder haar gezichtje dat ik nu veel beter en authentieker kan waarnemen (ze heeft een 
Russische papa en grootouders en ook Kirgizische grootouders). Dan wil ze haar sjaaltje uit en doe ik 
het bij beer aan en zet hem op het loopfietsje. Ze kijkt verbaasd op en lacht dan helder!  Ella zit vol 
beeldvermogen en gevoel voor humor.  
 

 
“Uit?” 

Bij het vertellen van het korte verhaaltje van Elsa Beskow over ‘Het verhaal van het kleine, kleine oude 
vrouwtje’ luistert ze met honderden oortjes. Het gaat over de kleine wereld van het verzorgen. Ze wil 
het verhaaltje een tweede keer horen – ik voel haar diep geconcentreerd luisteren in uiterste aan-
dacht, ook voel ik hoe gretig ze de taal en taalmelodie in zich opneemt. Ella zegt ‘mij!’ Als ze stapt in 
haar fantasiespel, rollen haar voetjes zachtjes vooruit en haar twee kleine handjes hangen als het 
ware nog aan koordjes, hierboven vastgehouden. 
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Wat is anderhalf jaar een bijzondere leeftijdsfase in de mens! Als ik afscheid neem om naar de trein 
te gaan met mijn mand en boodschappenkar, afscheid neem van mijn zus en Ella  zachtjes over het 
hoofdje wrijf, wuift ze, als bij de deur ben, met haar handje. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na dit weekend kreeg ik nog dit verslagje van mijn 
zus:  
“Vake heeft Ella deze drie logeerdagjes telkens in 
bed gelegd en ook weer opgehaald. De volgende 
dagen 's morgens bracht Ella zelf haar laarsjes al 
naar mij toe om zo vlug mogelijk weer buiten te 
kunnen spelen, welk weer het ook was. Eerst wilde 
ze een tijdje op de schommel en dan ging ze recht 
naar de zandbak om er zeker drie kwartier in te 
spelen. Ik kon gewoon met mijn snoeiwerk voort-
gaan. Het waren échte maartse buien buiten. Ella 
stond met gespreide beentjes om de stormwind te 
trotseren, om te kijken naar de waaiende bomen, 
het wapperende zandbakzeil, om te luisteren naar 
de klingelende houten boom-muziekjes en te ge-
nieten van het windspel in de natuur. Er was geen 
angst in haar, alleen diepe verwondering voor al 
het schoons.  Wat een kindje!   
Op de vroege avond kwamen haar neefje en nichtje 
met hun ouders thuis (zij wonen nog even in bij de 
ouders tot de verbouwing van hun huis klaar is). 
Ella zat in een stoeltje en keek haar ogen uit naar 
hen (ze had de voorbije dagen haar neefje en 
nichtje erg gemist en daar stonden ze plots). Na 
een hele tijd wou ze stappen en begon ze met 
Kwinten op de glijbaan te spelen. Jakoba had eerst 
een hele tijd geen aandacht voor Ella. Ella zat op 
het schapenvelletje van de glijbaan en klopte met 
haar handje op het velletje met de mededeling 
“Jakoba!” Na een tijdje kwam Jakoba dan toch af, 
ging naast Ella zitten en sloeg haar armpje heel 
teder over Ella heen en gaf haar een kusje. Toen 
dan de ouders van Ella die zondagavond ook terug-
kwamen van hun reis was ik net een nieuwe luier 
aan het aandoen. Ella hoorde de stemmen van 
haar ouders en zei dromerig: “Mama, papa.” En 
toen dan mama de trapjes opkwam naar de verlui-
erhoek om haar te knuffelen, trilde Ella van ple-
zier.” 
 
 

Wat kunnen kinderen ons toch veel moois voorleven! 
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Medisch- pedagogische toelichtingen  
 

  
Windpokjes  Ella 1,5 jaar 

 

Mogen uitzieken na een infectie. 
 
De schoolarts Wolfgang Kersten van de vrije Rudolf Steinerschool te Engelberg (DE) schrijft in het 
tijdschrift Erziehungskunst -  Frühe Kindheit 2018 het volgende: 
 Men kan de de eerste zeven jaar beschouwen als een "trainingsperiode" waarin ervaringen worden opgedaan 
op de meest uiteenlopende gebieden van het leven, maar ook manieren van het lichaam worden gevonden om 
met deze ervaringen te leren om gaan. Net zoals bij het verwerven van de vrije bewegingsontwikkeling, het 
leren van de taal en het vele oefenen in het sociale veld, zo moet ook het afweersysteem van het kind dat met 
uiterlijke condities te maken krijgt zich kunnen meten en verweren  tegen virussen en ziekteverwekkers.  
Opdat ziek mogen zijn en er ook van kunnen herstellen zou lukken is er competente medische hulp van de arts 
en warme en liefdevolle ouderbegeleiding nodig. Deze begeleiding van de kinderen in hun vroege kinderjaren is 
vanzelfsprekend, maar wordt wel steeds minder vanzelfsprekend. Een warme bedkruik, een warme thee, eens 
voorlezen en/of vertellen, het leggen van een kompres, een olie-inwrijving, het in acht nemen van de medische 
instructies, allen zijn ze tijdrovend en het ’s nachts opstaan uit bed voor een kinkhoestkind is vermoeiend. Aan 
de andere kant versterkt deze aandacht ook de sociale band, het basisvertrouwen en de veiligheid van het kind, 
dat ervaart dat het in noodsituaties niet alleen is, maar er mensen in zijn leven zijn waarop hij volledig kan 
steunen en vertrouwen.  

Dan zijn er de vragen rond de vroege kinderopvang, de vragen rond vaccinatie en de gehele huishoudelijke 
organisatie thuis van jonge werkende ouders. Het is ook niet eenvoudig om een kinderarts te vinden die een 
huisbezoek brengt.  

Besmettelijke ziekten kunnen juist een training zijn voor een veerkrachtige gezondheid later, maar nét in zo’n 
drukke samenleving als de onze, komen ze hinderend en storend de kop op steken. Oefenen is vermoeiend, 
maar het is de moeite waard. Al deze overwegingen rond ziek zijn zal je niet direct onder de titel "Take it Easy" 
lezen maar ze zijn bedoeld om de voorwaarden om te genezen, gegeven door antroposofische artsen, begrijpe-
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lijk te maken.  

Infecties kunnen ons versterken. Als een kind gezond gevoed is, adequaat gekleed is en er een veilige hechting 
is met de vertrouwenspersoon, dan kunnen infectieziekten worden begrepen als mogelijke oefenkansen voor 
het immuunsysteem en de gezondheid. Ik denk dat het duidelijk is dat voor de omstandigheden in ontwikke-
lingslanden en favelas het begeleiden van infectieziekten iets totaal verschillend is.  

Ons motto is: Een ziek kind heeft vooral aandacht, zorg en adequate medische zorg nodig. Vanwege het be-
smettingsgevaar moeten de eisen van de school, de kleuterschool en de crèche in acht worden genomen: een 
kind met huiduitslag, koorts, druipende neus, aanhoudende hoest, diarree en braken kan natuurlijk niet naar 
een crèche of school worden gebracht. Naast het veroorzaken van epidemieën moet er ook steeds rekening 
worden gehouden met de bescherming van zwangeren en hun ongeboren kind. Daarnaast biedt de huiselijke 
omgeving alle mogelijkheden van sociale, zorgzame en liefdevolle zorg door ouders, grootouders of vrienden 
van de familie die deze zorgtaak op zich willen nemen.  

Wat is de rol van koorts tijdens de infectie?   

Het lichaam van het kind genereert warmte om zich beter te kunnen verdedigen tegen de ziekteverwekkers. Het 
is daarom contraproductief om de koorts te verlagen, te onderdrukken, te doen verdwijnen en zo het kind de 
kans te ontnemen om zich met de ziekte uiteen te zetten. Maar er kan ook angst zijn bij de verzorger. Dit bete-
kent niet dat we dan de koorts moeten verlagen, maar in onze angst ligt een kans om deze als maatstaf te leren 
maken voor het leren bepalen van het juiste ogenblik tot interventie.  Bij angst van de verzorger of bij onduide-
lijkheden rond het ziek zijn van het kind moet altijd een arts op de hoogte worden gebracht en, indien mogelijk, 
hem/haar een huisbezoek laten afleggen.  

Wat kan het lichaam leren uit een infectie? 

In de eerste plaats voelt het kind zich zwak, misschien voelt het kind ook pijn, weigert het om te eten, is er jeuk 
aan de huid, moet het kind huilen en ervaart het koorts. Als de volwassenen nu bij dit alles het kind kan verzor-
gen, verlichting kan geven door in te gaan op de behoefte aan rust, stilte, aangepaste vloeistofbehoefte, begrip 
en zorg, ervaart het kind bij het fysiek ziek zijn ook mentale versterking: "Alles zal zeker weer in orde komen". In 
deze rustfase, veroorzaakt door de ziekte – alle infectieziekten houden verband met bedrust en de innerlijke 
onwil om te bewegen - ligt nu de mogelijkheid tot een gesprek met je kind, eens voorlezen of voor hem zingen, 
d.w.z. de ziektesituatie schenkt de mogelijkheid om ook mentaal te mogen herstellen. Logischerwijs kan dit niet 
worden vervangen door media, want hier is de directe menselijke uitwisseling tussen mensen nodig, die in het 
dagelijkse drukke leven vaak wordt verwaarloosd. Een besmettelijke ziekte heeft naast alle zorgen ook een 
waarde voor de fysieke, mentale en spirituele ontwikkeling van het kind. “ 

 

Bij en na het krijgen van de windpokken wil het kind veel rusten en slapen.  
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Het belang van koorts. 
 

Kinderen mogen ziek zijn. 
 

 
Haus- und Familiënarzt Dr. Werner Sameith – Freiburg DE 

 
 

 
 

 
Als ouder van kleine kinderen heeft men het niet altijd gemakkelijk… eindelijk heb je een plaatsje 
gevonden voor je dreumes in het kinderonthaal, het kind is er vlugger gewend geraakt dan je gedacht 
had, je bent weer in je beroep gestapt, en zie, daar gebeurt iets waar je niet echt op gerekend had: je 
altijd zo gezonde kindje krijgt plots de ene infectie na de andere en wordt weken lang eigenlijk niet 
meer echt terug gezond. Koorts, hoesten, neusverkoudheid, oorontsteking(en), oogontsteking, buik-
loop, overgeven,… ze maken het onmogelijk om nog naar de crèche of bij de onthaalouder te gaan. 
Dit moeten thuis blijven voor het zieke kindje geeft dadelijk nieuwe zorgen, wekt niet zoveel vertrou-
wen op bij de nieuwe werkgever en maakt hem ook niet zo begeesterd over zijn nieuwe werkkracht. 
Dat kinderen ziek kunnen worden, ja, dat was mee ingeplant, maar dat ze eigenlijk altijd véél of iets 
minder ziek zijn en ‘kwakkelig’ blijven, dat was niet zo te voorspellen en dat verzwaart de continuïteit 
op het nieuwe werk wel behoorlijk. 
 
“Maar waarom wordt ons kind juist nu zo dikwijls ziek, terwijl het voordien toch altijd gezond was? 
Kan dit met de crèche samenhangen? Steekt het al die infecties bij de andere kinderen op? Doen wij 
iets verkeerds? Hoe moet het nu verder? Hoe moet het met mijn baas? Hoe zal ik dit altijd zieke kind 
met mijn (ons) uit huis werken in éénklank brengen? 
 
Dit zijn wel de typische zorgen die vele jonge ouders vandaag hebben, als het kind van de ene infectie 
in de andere overgaat. Toch is het dikwijls ziek zijn bij kleine kinderen in de dreumes- en peuterleef-
tijd helemaal niet ongewoon. Integendeel! 
Dikwijls geïnfecteerd zijn is juist een goed ontwikkelingsteken van het kleine kind! 
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Eerste levensjaar. 
 
Opvallend is het dat kinderen in het eerste levensjaar, juister gezegd eigenlijk in de eerste zeven 
maanden, eerder zelden ziek worden, maar in de twee jaren daarna, des te meer. Daarna worden 
de infecties weer zeldzamer. 
 
Hoe is dit te verstaan? 
 
Hier speelt de immunologische ontwikkeling van het kind in de eerste levensjaren, als uitdrukking van 
het ‘aankomen’ in de wereld, een heel beslissende rol. 
Wat betekent immuniteit en hoe ontwikkelt deze zich bij het kind? 
 
 
Immuniteit betekent de vaardigheid die ons menselijk organisme ontwikkelen kan om eigen en 
vreemd materiaal te onderscheiden. 
En alleen omdat we deze vaardigheid bezitten om op lichamelijk niveau een consequente bescher-
ming voor al het vreemde te ontwikkelen verzekeren we onze lichamelijke integriteit, als voorwaarde 
voor onze overlevingsvaardigheid. 
Allereerst moet zich het kleine kind zijn persoonlijke immuniteit eerst moeizaam verwerven.  
 
Een rijp en competent immuunsysteem is geen geschenk van de natuur. 
 
Het pasgeboren kind is alleen maar uitgerust met een volledig onspecifiek en onafgewerkt im-
muunsysteem dat hem alleen geen bescherming zal bieden tegen de natuurinvloeden van deze 
wereld. In deze beschermingsloze leeftijd, tot het kind dan in het tweede levensjaar komt en zijn 
eigen immuniteit ontwikkelt, schenkt de moeder een ongelooflijk grote ontwikkelingshulp aan haar 
kindje, enerzijds doordat de moeder haar zelf verworven immuniteit doorgeeft aan haar kind (een 
leenimmuniteit) en anderzijds door het kind in de eerste (negen) levensmaanden borstvoeding te 
geven.Dit garandeert  dan een zeer uitgesproken goede nestbescherming. Deze moederlijke onder-
steuning zorgt ervoor dat kinderen in de eerste levensmaanden bijna niet ziek worden en vooral 
tegen  kinderziekten die de moeder zelf vroeger heeft doorgemaakt worden beschermd. 
 
Deze leenimmuniteit van de moeder voldoet echter maar voor knap één jaar en niet voor het gehele 
leven? Waarom is dat zo? 
 
Omdat het kleine kind op het einde van het eerste levensjaar zich weer scheidt van de gezegende 
immuniteit van zijn moeder en het  zo opnieuw de eigen weerloosheid gaat ervaren. 
 
Dit verrast ons en maakt het voor ons zo onbegrijpelijk. Het kind had het toch net zo comfortabel toen 
zijn moeder hem haar immuniteit uitleende en hij voor de rest van zijn leven hierdoor zou bespaard 
gebleven zijn van tal van infecties en kinderziekten. 
Maar hier zien we nu juist een typisch menselijke eigenschap opduiken. De mens komt op aarde om 
liefde en vrijheid te leren. Het kind wil op de lange duur niet afhankelijk blijven van de moederlijke 
immuniteit, ook als het misschien zelfs veel comfortabeler was, maar het wil de eigen immuniteit 
volledig zelf ontwikkelen en uitbouwen, zo moeizaam als dat het ook moge zijn. Het wil tot in zijn 
fysieke lichamelijkheid de eigen individualiteit, het eigen ‘biologische ik” vorm laten krijgen. Het ik 
daalt in in het fysieke lichaam door het zich ‘eigen’ te maken.  
We zien hetzelfde gebeuren als het kind de eigen eerste stapjes leert zetten. Beschikt de boreling nog 
over een ‘loop-reflex’, zo zal het kind deze verliezen na enkele maanden om via een  lange en moei-
zame oefentijd van strekken, buigen, rollen, omrollen, ti ppoteren, sluipen, tijgeren, dolfijnen, over 
kruipen en recht leren staan, uiteindelijk dan moeizaam de eerste vrij stapjes zelf te zetten. Hoe 
moeizaam en lang dit proces is is bekend. 
Het is een grondgebaar van de menselijke individualiteit. Zo belangrijk ouderlijke zorg en hulp in het 
begin ook zijn, het kind moet alle weerstanden en moeilijkheden zelf overwinnen wil het de eigen 
ontwikkeling in resiliëntie en gezondheid mogelijk maken. Zo bouwt het kleine kind de geleende im-
muniteit tegen het einde van het eerste levensjaar langzaam zelf af, wordt zelf weer weerloos, onbe-
schermd, om dan het eigen, volledig specifiek en individueel immuunsysteem te gaan ontwikkelen. 
Zelfwerkzaamheid is zijn toverwoord! 
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Hoe gebeurt dit? 
 
Door uiteenzetting! 
Door uiteenzetting met de wereld van de bacteriën, de virussen, de schimmels en met de helemaal 
normale huiselijke ‘drek’. Het gevolg is dat kinderen dan meer ziek worden, koorts krijgen, verkouden 
worden en hoesten. Dit maakt ons ‘geïrriteerd’. Ons kindje was toch altijd zo gezond!... en nu zoveel 
ziek!? 
Hebben wij iets fout gedaan? 
Moeten wij ons zorgen maken om ons kind? 
 
Neen, heel zeker niet. 
Koorts en infecties kunnen bekeken worden als een uiterlijke uitdrukking van een hoogactief immuun 
worden. Ook wie sport doet, verwondert zich niet als hij gaat zweten, een rood hoofd krijgt, het hart 
sneller gaat kloppen en hij kortademig wordt. Wie zal hiervoor de dokter van wacht roepen? Evenzo 
gelaten kunnen we met koorts en andere infectietekenen leren omgaan. 
Ja, we mogen ons hierover zelfs verheugen, omdat het op indrukwekkende wijze aantoont hoe actief 
het immuunsysteem van onze kinderen nu is. Zo slecht als de eigen immuniteitstoestand van ons 
kindje is in het eerste levensjaar (nog geen eigen immuniteit) zo snel ontwikkelt de immuniteit van 
onze dreumes zich in het tweede levensjaar en is nooit meer zo groots en competent als in de eerste 
zeven levensjaren. Daarom werden en worden kinderziekten en andere infecties in geen andere le-
vensfase zo goed en complicatieloos overwonden. 
 
Gunstige en minder gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van de immuniteit bij het kind. 
 
De beste omstandigheden voor de ontwikkeling van de immuniteit bij het kind vinden we thuis. De 
“wereld van de huiskiemen” is een adequaat en overzichtelijk oefenterrein voor de overgang van de 
moederlijke leenimmuniteit naar een steeds rijper wordend eigen immuunsysteem. 
 
Het later dan naar de kleuterschool gaan met drie of vier jaar (situatie vroeger) stelt het kind dan niet 
meer voor grote problemen om zich met ‘de bonte wereld van de kleuterschoolkiemen” uiteen te zet-
ten. 
 
Maar vandaag is het anders! 
De gewenste terugkeer naar het werk dwingt ouders om hun kinderen in de regel al op de leeftijd van 
één jaar (in België veel jonger) naar de crèche  of onthaalouder te brengen. Dus uitgerekend in die 
tijd waarin het kinderlijke immuunsysteem zich voor het allereerst waagt aan het zetten van de eer-
ste, eigen, onzekere stapjes in ‘de wereld van de thuiskiemen’, wordt het tegelijkertijd al met de gehe-
le woekering van de ‘crèche-kiemen’ geconfronteerd. Immunologisch bekeken is het kind overvraagd, 
vooral in de wintermaanden. De gevolgen kennen we allemaal, en deze werden hier bij het begin van 
het artikel beschreven. 
 
Hoe vroeger en hoe langer (vele dagen per week en/of lange dagen) kinderen in hun eerste twee 
levensjaren groepsinrichtingen bezoeken waar vele kinderen van dezelfde jonge leeftijd zijn, hoe 
groter het gevaar is van voortdurend geïnfecteerd zijn. 
Voor ouders die juist hun beroep weer hebben opgenomen, kan dit een heel groot probleem wor-
den. 
Hiertegenover biedt de situatie bij de onthaalouder thuis, die met minder kinderen werkt - waar 
maximum vijf kinderen worden verzorgd - een veel meer overzichtelijke situatie voor de kinderlijke 
immuniteit.  
 
Samenvattend laat zich toch voor alle kinderen vaststellen, onafhankelijk of ze met een inrichting 
worden geconfronteerd of niet, dat de vaardigheid van het immuun worden enerzijds een geschenk 
is maar anderzijds actief moet verworven worden en dient behouden te blijven. Koorts, kinderziek-
ten en andere ziekten spelen hierbij een belangrijke rol! En dat is niet altijd een kinderspel. Net 
zoals bij het oefenen voor een zekere sport- of muzikale vaardigheid. Wie hier goede resultaten wil 
bereiken en wil kunnen behouden, moet hiervoor veel oefenen en er heel veel voor doen. 
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Maar is koorts dan niet gevaarlijk? Zal de koorts niet dadelijk onderdrukt worden zodat er geen 
‘koortsbeschadigingen” kunnen optreden? Waarvoor is koorts eigenlijk goed? 
 

• Koorts is geen ziekte, die moet worden bestreden, maar koorts is de meest zinvolle en 
effectieve reactie van het kinderlijke organisme (überhaupt van het menselijke organisme) op 
de plaatsgrijpende ziekte. 

• Koorts is het middel, de poging bij uitstek van het organisme tot zelfgenezing. 
• Koorts remt onmiddellijk de uitbreiding van virussen en bacteriën. 
• Koorts versnelt het gehele immuunsysteem massaal. 
• Koorts is een hulp bij de verstoring van defect- en kankercellen. 

 
Koorts is dus het probleem niet. Koorts is niet de ziekte, integendeel, zij is de hulp tot oplossing van 
het probleem: de genezing van de ziekte. 
De competente immuniteit van en kind tekent zich in de regel ook door de vaardigheid, vlug hoge 
koorts te ontwikkelen. Daardoor zijn de kinderen in staat, duidelijk sneller gezond te worden als dat 
bij een volwassenen het geval is. 
 
Gezondheid bewijst zich niet in de afwezigheid van ziek zijn, maar toont zich 
pas in de actieve overwinning van ziekten. 
 
Ja, dat geldt voor alle kinderen vanaf de eerste verjaardag. Hiertegenover is hoge koorts in het eerste 
levensjaar altijd ernstig te nemen en heeft begeleiding van een arts nodig. 
De bekende raad die men geeft om koorts vanaf 38,5°C routinematig bij kinderen te doen dalen, 
komt al lang niet meer overeen met de actuele onderzoeksresultaten. De mogelijke gevaren door 
koorts bij anders gezonde kinderen werden in het verleden overschat. Daaruit komt de tot vandaag 
nog steeds voortdurende en ongegronde angst voor koorts voort. 
 

• Kan koorts onbegrensd blijven stijgen tot ze gevaarlijk wordt? 
Neen! 
Kinderen krijgen vlug koorts tot 39,5°C en 40,5°C hoog, maar slechts héél zelden hoger.  Kin-
deren kunnen hiermee in de regel heel goed omgaan. 

• Kan koorts het organisme beschadigen? 
Neen! 
De zogenaamde “warmteshockproteïnen” beschermen het organisme bij zeer hoge 
lichaamstemperaturen. 

• Kan koorts het organisme door koortskrampen (koortstuipen) beschadigen? 
Neen! 
Koortskrampen treden op bij 2 tot 5% van alle ½- tot 5-jarige kinderen. Koortsstuipen zien er 
erg uit maar deze koortsige stuiptrekkingen zijn meestal een onschadelijke gebeurtenis op de 
lange termijn. Terwijl het verlagen van de koorts de koortskramp minder voorkomt beperkt ze 
wel de zelfgenezende krachten van het kind massaal. 
Hierbij steeds de arts om raad vragen, vooral dan als het om een gecompliceerde 
koortskramp gaat. 

 
Hoe gaan we zinvol met koorts om? 
 
Eerst en vooral gaan kinderen zelf heel verschillend met koorts om. Sommigen wandelen bij 40°C 
koorts nog gewoon door de woning, anderen zien al  zeer veel af vanaf 38,5°C. Kinderen maken 
meestal zeer vlug hoge koorts en kunnen daar ook zeer goed mee omgaan (veel drinken, weinig ei-
witten, weinig vetten, weinig eten, lindethee met honing en citroen, veel rusten). 
Zo snel de koorts opkomt, zo snel gaat ze in de meeste gevallen ook weer weg. De meest voorkomen-
de duur van de koorts bedraagt één à twee dagen. Wie met een koortsig kind vertrouwd is en geen 
angst van koorts heeft, kan het kind een dag laten koortsen alvorens naar de arts te gaan. 
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Een koortsig kind wordt veel minder naar de hoogte van de koorts beoordeeld dan naar zijn algemeen 
welbevinden. Wie nog weinig ervaring heeft met koorts zal dadelijk naar de arts gaan. 
Zeer belangrijk is dat de ouders en de arts het kind bij koorts goed en zo mogelijk zonder opwinding 
begeleiden. 
 
Welke vragen zullen zich de ouders stellen? 
 
Hoe lang duurt de koorts nu al?  
Welke andere symptomen zie ik?  
Drinkt het kind voldoende?  
Hoe is het algemeen welbevinden? 
 
Wat is er te doen bij koorts? 
 
Bij zuigelingen verder borstvoeding geven. 
Bij grotere kinderen ze voldoende laten drinken. Eten is niet zo belangrijk (weinig eten, dus). Voor 
veel rust zorgen zodat het kind veel gelegenheid tot slapen krijgt. Bij wat grotere kindjes kan je kuit-
wikkels met citroen aanbrengen, maar alleen als de benen en voeten lekker warm zijn. Bij jongere 
kinderen brengen kuitwikkels soms veel onrust. Je kan dan beter deze kleintjes lange wollen kniekou-
sen aantrekken waarin je een citroenschijfje telkens onderaan de voet inlegt. 
Is het kind erg onrustig dan zijn de Camomilla comp.koortsbegeleidende suppo’s van Weleda en sup-
po’s van Fiburcol zeer goed. Ze onderdrukken de koorts niet maar brengen het kind tot rust en zo tot 
een betere omgang met de koorts. 
 
 
Blijf je bezorgd omdat de koorts blijft stijgen (bijvoorbeeld over de 40,5°C) dan kan je bij wijze van 
uitzondering een keer een koortswerend middel toedienen. In ieder geval is het volledig onnodig dat 
hoge koorts van 40,5°C moet dalen  tot onder de 36°C/. Het is voldoende de koorts te laten dalen tot 
op 39°C dan. Daarmee gaat het het kind al heel veel subjectief beter gaan en de nog blijvende koorts 
blijft voldoende hoog om de infectie te kunnen bekampen, doordat ze het immuunsysteem nog heel 
positief ondersteunt. Dikwijls is een halve dosis van het koortswerende middel hier voldoende. 
 
 
Ontwikkelt mijn kind ook als het bijna geen koorts heeft gehad, niettegenstaande een goede im-
muniteit? 
Ja, natuurlijk alleen als de koorts niet voortdurend werd onderdrukt. 
 
Maar waarom worden kinderen op zo’n verschillende wijzen ziek? 
Sommige kinderen zijn altijd ziek, anderen bijna nooit! 
 
Hoe is dat te verklaren? 
 
Ieder kind brengt iets volledigs eigens, individueels met zich mee op deze wereld. Maar ook van de 
kant van de ouders uit worden kinderen met de meest uiteenlopende ziektebeelden belast. Bijvoor-
beeld: zo ontwikkelen niet weinig kinderen onder het eerste levensjaar, niettegenstaande het krijgen 
van borstvoeding, een neurodermitis. Tegen het einde van het tweede levensjaar is deze dan meestal 
weer verdwenen, ook zonder therapeutische ingrepen door de geneeskunde. Eén van de belangrijkste 
en meest wezenlijke opgaven van de kinderlijke ontwikkeling bestaat er in, deze ouderlijke ziektebe-
lastingen te overwinnen, zich daarvan vrij te maken. Hierbij zijn koorts krijgen, een kinderziekte krij-
gen en ook andere ziekten krijgen, zoals we verder nog zullen zien, een belangrijke hulp. 
Men kan het vergelijken met een gemeubileerde kamer die men is gaan bewonen . Eerst is daar de 
dankbaarheid tegenover het voorhanden zijnde meubilair, omdat men nog zelf niets bezit. Later wil 
men zich dan graag eigen zaken uitzoeken, dan moeten de oude dingen weg alvorens de nieuwe hun 
plaats kunnen krijgen. Dat is het principe. Zo ook doet het kind het. Het wil op de duur ‘heer in eigen 
huis’ zijn, in het eigen lichaam. In de eerste levensjaren is er een voortdurende uiteenzetting met het 
beërfde lichaam (ouders) en de individualiseringsimpuls van het kind. Hoe goed het kind zich kan 
bevrijden van de ouderlijke ballast is voor zijn verdere toekomstige ontwikkeling niet van geringe  
betekenis. Want met de verovering van de eigen lichamelijkheid is voor het kind nog maar de eerste 
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stap gezet. Later zal het kind zich ook nog op zielengebied en ook geestelijk gebied volledig van ‘het 
ouderlijk voorbeeld’ gaan emanciperen om de eigen vrije weg te kunnen gaan. 
Wie dan op een goed aangelegd fysiek fundament kan steunen heeft het later makkelijker om aan de 
eigen ontwikkeling van ziel en geest een eigen persoonlijke stempel te geven. 
 
Maar de vraag blijft nog open, waarom kinderen zulke verschillende aandoeningen hebben in fre-
quentie en ernst van de ziekte?  
 
Om in een beeld te blijven: soms passen ook gemeubileerde kamers perfect bij diegene die er intrekt 
en is er nauwelijks een veranderingsbehoefte. 
In een ander geval stoort alles wat met de kamer samenhangt. Dikwijls lukt het dan wel om met 
oneindige moeite en in grootste inspanning de kamer toch nog woonbaar te krijgen. Maar in sommi-
ge gevallen lukt het niet omdat alle probaties om de situatie te verbeteren mislukt zijn. 
Al deze ervaringen kunnen voor een verdere ontwikkeling van grote betekenis zijn. 
We kunnen ook verder vragen, waarom het de ene keer past en bij een ander niet…? Waarom bij de 
ene mens de fysieke lichamelijkheid als gegoten past en de andere zijn lichamelijkheid moeizaam 
moet verwerven en veroveren, terwijl weer een ander geen goede relatie tot het lichaam vindt, niette-
genstaande vele pijnlijke uiteenzettingen…? 
 
Waarom en in hoever kunnen koorts, kinderziekten, infecties die we overwinnen, enzovoort er con-
creet voor zorgen dat we gezonder worden, ja zelfs helpen om ziekteaanleg te overwinnen en de 
geërfde lichamelijkheid te verwandelen? 
 
Wat gebeurt er bijvoorbeeld tijdens een typisch ziekteverloop van een koortsige bronchitis van een 
tweejarig kind? 
 
We moeten algemeen vier wezenlijke ziektefasen onderscheiden: 
 

1. Aansteking: 
Het kindje had contact met ziektekiemen, die zich in het lichaam nu snel vermeerderen. In deze fase 
kan je uiterlijk nog geen veranderingen aan het kind vaststellen. Echter, een onevenwichtige, labiele 
zielenstemming van het kind is vaak merkbaar, wat geïnterpreteerd kan worden als een uitdrukking 
van de interne ziekteprocessen. 
 

2. Het ziek worden: 
Van de besmetting tot acute fase van de ziekte verlopen zo’n tweetal dagen. Dan komt het tot een 
snelle ziekte-uitbarsting met hoge koorts (40,2°C), verslijming, sterk hoesten en een slechte algeme-
ne gezondheidstoestand. De koorts versnelt het immuun worden, ondersteunt hiermee dus de zelf-
genezingskrachten en verhindert tevens de verdere uitbreiding en vermeerdering van de 
ziekteoorzaak, ze verstoort en verbrandt hierbij ook oude lichaamssubstantie. 
Facit: de geërfde lichamelijkheid wordt grondig en gedetailleerd afgebouwd. Het ‘oude meubilair 
wordt uit de gemeubileerde kamer’ verwijderd. 
 

3. Genezing: 
Na drie dagen zakt de koorts, de verkoudheid en het hoesten verbeteren, het algemene welbevinden 
wordt hoger, maar het kind is van dit alles zeer verzwakt en heeft veel rust nodig! 
Facit:  Nu pas is het afbrekingsproces tot een einde gekomen. Nu pas kan de noodzakelijke wederop-
bouw van een nieuwe gezondheid beginnen. Het ‘oude meubilair’ is nu pas volledig weggevoerd. 
 

4. Herstel: 
Na deze drie dagen durende ziektetijd met hoge koortsen volgt er nog een twee dagen durende ge-
zondheidsfase. En pas daarna begint de eigenlijke fase van de regeneratie, de wederopbouw, de 
nieuwe opbouw van de eigen lichamelijkheid die ook weer zo 2 à 3 dagen duurt. Kracht en levens-
vreugde zien we dan terugkeren. 
Plots toont het kind ons nieuwe, tot dan toe nog niet gekende vaardigheden. Het kind is weer een 
stukje meer “Heer in eigen huis” geworden. 
 
Facit:  
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Begin van de nieuwe vormgeving van het lichaam en hiermee grondige, gedetailleerde verwandeling 
van het geërfde lichaam. De nu lege kamer wordt met eigen meubelen, eigen beelden,… helemaal 
naar de eigen voorstelling nieuw opgebouwd. 
 
Gewoonlijk neigen we er toe om het kind dan al terug naar de crèche of speelgroep te laten gaan, 
zodra de koorts gedaald is, gelijk hoe lang de koortstijd geweest is. Maar deze koortstijd is de zwaar-
ste tijd voor het kind om door te maken, het kind zelf wekt immers de koorts op, hiervoor is een rusti-
ge omgeving nodig met veel mogelijkheid tot rust en slaap.  
En na die koortstijd van 2 à 3 dagen is het kind dringend aan een hersteltijd toe. 
 
Wij onderschatten zo graag deze regeneratietijd! 
Ieder van ons staat zichzelf toch een hersteltijd of rusttijd toe na een zwaar geleverde inspanning? 
Anders zouden we onszelf op de duur uitputten. Zo is dat ook bij een kindje na een overwonnen ziek-
te. Zonder deze tijd van rust en herstel, weer op krachten komen, heeft het kind het zwaar om de 
ombouw van het erfelijke lichaam volledig tot een goed einde te brengen. Het ziek zijn is dan hele-
maal voor niets geweest en het kind moet de volgende ziektefase van voren af aan beginnen. Het lijkt 
alsof het kind op een lichamelijke bouwwerf leeft die het hem zwaar maakt om zijn eigen individuali-
seringsproces te kunnen doorzetten. De oude geërfde ziekten kunnen moeilijk of niet overwonnen 
worden als de hersteltijd niet mee in acht wordt genomen. Overgevoeligheid voor infectie, allergieën, 
onrustige kinderen en een verzwakt immuunsysteem zouden het gevolg hiervan kunnen zijn. De ge-
zondheid van de kinderen die te vroeg terugkomen in crèche of school na bijvoorbeeld een koortsige 
bronchitis, blijft eeuwig ‘kwakkelig’ waardoor hervallen en zelden weer helemaal genezen worden het 
gevolg kunnen zijn. 
 
Zo komt het dat koorts, een kinderziekte en/ of een ‘banale’ andere infectie in de kinderleeftijd ons 
respect verdienen. Wij mogen onze kinderen hierbij begeleiden zodat deze ziekte zo mogelijk goed en 
zonder complicaties wordt overwonnen. Dat sterkt de opbouw van een stabiele lichamelijkheid, traint 
op beste wijze een competent immuunsysteem, bevordert onze zelfgenezingskracht als voorwaarde 
voor een ondersteunende gezondheid. En het helpt het kind om zelfzeker de erfelijke lichamelijkheid 
op eigen wijze ‘te verbouwen’. 
 
Hierbij schenkt de actieve overwinning van een ziekte ook zelfbewustzijn en zelfvertrouwen in de 
eigen talenten en vaardigheden en zal deze model staan voor de nog te overwinnen zielencrisissen in 
de jeugd- en volwassentijd. 
 
De belofte van de moderne geneeskunde om zo mogelijk alle ziekten te willen vermijden, te bekam-
pen of ze uit te roeien, hoeklein ze ook mogen zijn, verhindert de uiteenzetting met de ziekte, ver-
zwakt daarmee het immuunsysteem, onze gezondheid, ons vertrouwen in de eigen 
zelfgenezingskracht en maakt ons op de duur futloos en afhankelijk van geneeskunde en medicatie. 
 
 
… en daarom moeten  kinderen ziek mogen zijn, want alleen zo kunnen zij leren om werkelijk gezond 
te worden! 
 
Johann Wolfgang von Goethe stelt in deze samenhang de vraag: 
“Wat is het hoogste geluk op aarde? Gezond te zijn?” 
… en geeft daarop het volgend antwoord: 
“Ik zeg neen! Het hoogste geluk op aarde is, gezond te worden.” 
 
 
Begeleidend bij koorts: 

ü Rustig en vertrouwensvol blijven.  
ü Koorts op zich is een geneesmiddel: het desinfecteert, zuivert en heelt. Koorts geeft de 

patiënt de nodige plasticiteit om in de harmonieuze toestand van ‘gezond zijn’ weer te keren.  
ü Koorts geneest als we haar goed begeleiden (niet onderdrukken) . Het onderdrukken van 

koorts kan tot allerlei allergieën leiden. Kinderen hebben gemakkelijk tot 40°C, vooral in het 
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eerste levensjaar!  
ü Steeds de koorts 4x daags meten.  
ü Rond 18u is de koorts op haar hoogtepunt.  
ü Platte rust en veel slapen.  
ü Dieet: veel drinken o.a. Linde-, kamille, vlierthee.... eventueel beetje rijstwater, beetje 

geraspte appel, geen eiwitten, weinig eten  
ü Goede stoelgang stimuleren - obstipatie vermijden (eventueel lavement zetten met 

kamillethee)  
ü Gaat de koorts hoog (bv. 39°C) dan koorts doen dalen door het aanleggen van citroen-

kuitwikkels. (zie verder).  

ü Koortsbegeleidend: Chamomilla-zetpillen (Weleda) of Aconitum-zetpillen (Wala) of Fiburcol-
suppo’s 

Citroen-kuitwikkel: 

⇒ voel aan de voetjes, indien ze warm zijn is alles OK.  
⇒ zijn de voetjes koud kan dit een aanwijzing zijn dat de koorts toch nog hoger gaat gaan.  
⇒ voetjes eerst warm maken door voetbadje en verwarmende olie-inwrijving of warme kruik in 

het bedje.  
⇒ Je mag pas citroenwikkels leggen als het kind in staat is daarna zélf weer warmte te 

ontwikkelen!  
⇒ patiënt op het rustbed leggen,  
⇒ citroen uitpersen onder warm water (bio met schil),  
⇒ katoenen doek (babyluier) onderdompelen in lauw citroenwater,  
⇒ doek lichtjes uitwringen en rond de kuiten en voetjes wikkelen,  
⇒ handdoek eromheen, warme wollen sjaal eromheen of warme wollen kousen overtrekken,  
⇒ de patiënt onderdekken en laten rusten,  
⇒ na een half uur herhalen.  
⇒ De patiënt zal verlicht aanvoelen.  
⇒ Nu de koorts nameten of ze gedaald is.  
⇒ Zo nodig meerdere malen herhalen 
⇒ Bij de kleine baby citroenschijfje in wollen kniekousen leggen en over de beentjes trekken. 
⇒ Baby te rusten leggen. 

 
 

Voetjes inwrijven  
(naar Wilma Ellersiek) 

 
 

Dupi, dupi deen 
‘k tip eens op je teen. 

Dupi dupi doet 
‘k tip eens op je voet. 

Dupi dupi dast 
‘k hou je hieltje vast 

‘k neem nu je hele voet 
Dupi, dupi doet! 

IK BEN OPPAS VOOR ZIEKE KINDJES. 
 

In België kunnen gezinnen al vele jaren beroep doen op een persoon die bij je thuis komt om je zieke 
kindje te verzorgen. Dit gebeurt via het ziekenfonds en geldt voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
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Sinds januari 2019 betalen de ouders 5 € /uur zelf en de rest betaalt het ziekenfonds. Maximum 9 
uren per dag kan je hier gebruik van maken. Wil je dan een 10de uur dan betalen de ouders 27,50 €.  
 
Je krijgt je opdracht als oppasser meestal de dag voordien, maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat 
je dezelfde dag van je oproep het huis moet verlaten. De uren zijn variabel en voor wie dagcontracten 
werkt is het inkomen dus iedere week anders. De dagen zonder oppas-opdracht geniet ik van een 
werkeloosheid-uitkering. 
In het bezit zijn van een auto is geen voorwaarde. Ik doe alles per fiets en met het openbare vervoer. 
Als je deze taak al lange doet heb je het geluk soms in een gezin te komen dat je al kent. Dat is voor 
de kinderen (en ouders) ook heel fijn. Maar meestal heb je per 2 dagen een ander gezin. 
 
Welke taken worden van je verwacht? Eerst en vooral het zieke kindje op zijn gemak stellen, troosten, 
de pijn verlichten, de nodige rust geven. Ook bereid je de warme maaltijd en het 4-uurtje voor het 
zieke kind. Dus huishoudelijke taken voor het gehele gezin horen er niet bij. 
 
Als ik zo ’s morgens een oproep krijg staat er al een boodschappentas klaar. Ik pas nog even de boek-
jes, het speelmateriaal aan voor de leeftijd van het kind. Je krijgt het meest een oproep voor kinderen 
onder het derde levensjaar en drie jarigen. In mijn boodschappentas zit altijd een knutselmap met 
gekleurd papier, dierenprentjes, karton, behangpapier. Ook een schaar, plakband en  lijm gaan mee. 
En dan mijn naaigerief, haakpen, breinaalden, wol, katoendraad en borduurgaren. Ook de in elkaar 
passende Russische popjes (Babousjka’s) maken het ziek zijn zoveel lichter voor vele kleintjes. 
 
Bij mijn aankomst word ik zo’n 15 minuutjes wegwijs gemaakt. Dikwijls staat ook alles netjes op pa-
pier zoals: de info over de medicatie voor het zieke kind, de maaltijden, de slaaptijden. 
 
Bij een iets ouder kindje kan het gebeuren dat er traantjes rollen als hun eigen mama of papa weg-
gaat, maar bij de kleinsten gaat de overgang heel zachtjes en stromend. Persoonlijk heb ik er een 
gewoonte van gemaakt om een klein geschenkje te knutselen voor zus of broer die naar school is. Dat 
wordt dan met interesse gevolgd. Zo bijvoorbeeld maak ik een klein handtasje, we breien het tasje 
voor haar broertje of zusje en haar pop of één tasje voor beiden. Een kartonnen bakje gemaakt van 
behangpapier, afgewerkt met een siersteek van borduurgaren kan als trekkar dienen voor achter de 
speelgoedtractor, enzovoort. Ik haak enkele kettingen van katoendraad en bevestig er gekleurde kno-
pen aan, wat dan als spring, ritsel en wipspelletje dient! (voor baby’tjes let ik wel goed op dat ik geen 
pluizige wollen draad gebruik, die pluisjes afgeeft en ook zou kunnen breken). 
En dan maak ik iets voor het zieke kindje. Ik merk dat dit hen zoveel deugd doet. 
 
Als ik oppas heb bij een groter kind en er de gewoonte is om veel televisie te kijken, of achter het 
tablet of Play-Station’ te zitten, maak ik hierrond duidelijke tijdsspanne-afspraken. Mogelijk gaan 
collega’s van mij hier anders mee om. 
 
Wat kan ik zoal aanbieden en waarvoor worden grotere kinderen al vlug enthousiast? 
 
Weven met gekleurde wol, vingerhaken, pomponnetjes maken (is zeer geliefd!), tekenen met kleur-
krijten – een kaft maken (dat doe ik door 2 kartonnen tegen elkaar te naaien met een wollen draad – 
we perforeren hiervoor drie zijden van de vier voor de naaigaatjes). Of we plooien een vouwspelletje 
dat je op de vingertoppen kan zetten met acht opdrachten er in geschreven, zoals: 
 

- doe 3 reuzenstappen en 10 muizenstapjes 
- zing een liedje 
- doe een dansje 
- klop 3 maal op de deur 
- zeg me wat je graag eet? 
- Wat doe je graag? 

 

Meestal vragen oudere kinderen zelf om ook eens een gezelschapspelletje te spelen samen. 
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Ja, er kan veel ontstaan op zo’n dag! Ik hou ervan om de één op één ontmoeting goed te verzorgen, 
het met elkaar omgaan goede aandacht te geven. Het elkaar leren kennen vind ik zo boeiend. Soms is 
er ook een zus of broer ziek, dat is dan weer een andere relatievorm.  
 
Ook de kinderen zijn erg nieuwsgierig wie er komen zal. Wie je bent, wat je doet, hoe je antwoordt op 
hun vragen, welke brooddoos je mee hebt, hoe jouw thermos eruit ziet, wat jij eet… allemaal vragen-
de oogjes. 
 
Door dit werk reeds vele jaren te doen heb ik ingezien dat “hoe jonger het kind is, hoe groter mijn 
verantwoordelijkheid is!” Ja, ze kunnen zich nog zo gemakkelijk verslikken, het hoofdje stoten, vallen, 
een onverwachts ongelukje uitlokken,… Ook al staat er een babyfoon in de kamer, als het kindje in 
zijn bedje ligt ga ik ook nog meermaals kijken of het kindje goed slaapt en voldoende vrij kan ade-
men. Als er huisdieren zijn, wordt ons meestal wel op voorhand gevraagd of we niet benauwd zijn van 
bijvoorbeeld een grote hond. 
 
De zorg voor een ziek kind kan niet altijd door ouders of grootouders worden opgenomen, daarom 
zijn er oppassers steeds op pad naar een nieuwe ontmoeting. 
Een beroep uit de duizend!!! 
 
 
 
 
Heidi   (Heidi werkt voor ziekenfonds CM die vaste contracten hiervoor aanbiedt, maar ook andere 
ziekenfondsen reiken dit werk als ziekenoppas aan). 
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Elementen en het voorgeboortelijke van de mens. 
Verslag van lezing door dr. Edmond Schoorel   

 
Conferentiedag te Zeist, 26 maart 2019  “Natuurlijk! Elementen van het geboorteproces” 

Ingericht door ‘Natuurlijke Kraamzorg’  
 

Ik ga jullie over de reis van het kind naar de aarde vertellen, vanuit het gezichtspunt van de vier ele-
menten. Je kan deze vier elementen je het best voorstellen als je je in een zeilschip begeeft: er is 
wind, water, koude, warmte, lucht, wolken, storm, hitte, veel licht en je komt uiteindelijk aan land.  
AARDE 
WATER 
LUCHT  
VUUR 
Deze vier elementen kan je nooit van elkaar gescheiden vinden in de mens. Ze komen altijd door 
elkaar verweven voor, dus nooit apart! 
 
Hun eigenschappen: 
 

• AARDE: (het versmeltingsgebaar) HET DRAGENDE, dat wat ons vastigheid geeft, wat ons 
grond onder de voeten geeft, wat ons stevigheid geeft, wat ons de drie dimensies geeft. 

 
• WATER: (de groeigebaren) HET STROMENDE, dat wat alles met elkaar verbindt, water gaat 

uiteindelijk altijd in een vlak liggen, wat ons 2 dimensies geeft (het vlak) 
 

• LUCHT: (de differentiatiegebaren) HET VULLENDE, HET ADEMENDE, dat wat ons vult hiervoor 
is innerlijkheid nodig. Lucht vult ook de ruimte. Het puntvormige, wat ons 1 dimensie geeft. 

 
• VUUR: (de integratiegebaren)  HET ALLES DOORDRINGENDE , het vuur ontsteekt, het 

enthousiasmeert ons, het zet een begin, het trekt zich van grenzen niets aan, het geeft ons 
geen dimensie, wat ons 0-dimensie geeft.  

 
Zo kan je als mens, als kind, op vier manieren in de aarde zijn: aards, waterig, luchtig of vurig. (Be-
denk hierbij dat ze nooit apart voorkomen.) 
Je kan de vier elementen in de natuur tegenkomen, in de mens, maar bijvoorbeeld ook in een gesprek, 
ook in een gebaar (bijvoorbeeld: is het niet geheel iets anders om elkaar goeiedag te zeggen door het 
maken van een buiging, het hoofd hierbij te buigen en de handen te vouwen of zoals wij het doen: 
elkaar warmte doorgeven bij het handen geven aan elkaar? 
Deze elementen zijn hier op aarde, maar dus niet persé materieel – denk maar aan een gesprek dat 
bijvoorbeeld vurig kan zijn, met drive erin! 
 
 
Hoe herkennen we de vier elementen op ons werk? 
 

• AARDE: HET DRAGENDE, we hebben alles op orde, we richten ons praktisch in, we leggen 
alles klaar wat we zullen gaan nodig hebben voor de verzorging van moeder en kind. 
 

• WATER: HET STROMENDE, zorgt ervoor dat er een verbindingssfeer is. Is deze sfeer van 
verbinding er? Kunnen we elkaar begrijpen, elkaar aanvoelen, voelen we elkaars noden aan, 
komt er een empathisch gesprek op gang? 
 

• LUCHT: HET VULLENDE, HET ADEMENDE,  zorgt ervoor dat er de nodige luchtigheid is. Is er de 
nodige luchtigheid? Is er een beweeglijkheid die de ruimte vult? Zijn de inhouden ademend, 
met een zekere lichtheid? 
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• VUUR:  HET ALLES DOORDRINGENDE. Doen we ons werk graag? Je werk schept vreugde en 
initiatiefkracht. 

 
De kwaliteiten bij de elementen maken ontwikkeling mogelijk. 
 

• VUUR:    Doordat iets warmte toegediend krijgt, ontstaat initiatiefkracht, is er enthousiasme. 
               Maar bij afwezigheid van warmte ontstaat koude. 

 
• LUCHT – LICHT :  waar geen lucht is, is geen licht. Doordat op iets licht valt, doordat iets 
                      helder wordt gemaakt, kan het in ontwikkeling komen. 
                      Maar zoals iets zichtbaar kan worden doordat er licht op schijnt, kan iets verborgen  
                     geraken doordat het licht ontbreekt. 

 
• WATER:  Alle chemie op aarde speelt zich af in het water. In water is er een proceskunde en  

               chemische verbinding. 
               Maar zoals er verbinding is bij aanwezigheid van water, is er scheiding bij het 
               ontbreken van water. 

 
• AARDE:  Leven speelt zich af op aarde. Het aarde-element maakt leven mogelijk . We zien 

              Opbouwprocessen. 
              Maar zoals er opbouwprocessen en leven zijn als iets zich met de aarde verbindt, zo 
              zijn er  dood en afbraakprocessen als iets los komt van het aardse. (bijvoorbeeld: de 
              bladeren van de bodem geraken iedere herfst in ontbinding) 

 
 
We hebben dus een aardekant van de vier elementen en een ontwikkelings-
kant. 
  
                                                                                                                                  
ontwikkelingskant:            
                                                                                                                     opbouwprocessen 
                                                                                                                   LEVEN 
                                                                                                                                afbraakprocessen-dood 
                                                                               chemische verbinding 
                                                                         CHEMIE  
                                      zichtbaar worden             chemische scheiding   
                                 LICHT (helderheid) 
                                      verborgen geraken 
       initiatiefkracht       
WARMTE                                                                                                     
       verstarring                                                              
                
                                  LUCHT 
                                                                           
                                                                          WATER 
                                                                                                                       
                                                                                                                    AARDE 
 
aardekant 
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De elementen als brug. 
 
De mens heeft al een reis achter de rug als hij geboren is. Hij heeft een brug nodig, een rou-
te, een weg om van het voorgeboortelijke naar het aardebestaan te gaan. We komen niet 
zomaar als ‘hup!’ op de aarde. 
Het is ook niet zo dat uit een eicel en een zaadcel een kind komt. Welk een vreemde gedach-
te! Deze gedachte komt vanuit het materialistische denken. De mens IS er al, vóór hij gecon-
cipieerd werd. Hij staat dan voor een gebied dat hij niet kan betreden. Je staat als 
ongeborene voor een onduidelijk gebied. En dan zijn er deze vier bruggen. 
 
 WARMTE – VUUR: De eerste stap naar de aarde toe is deze over de warmte. In warmte kan 
er zich een ‘kern’ vormen, ook alles kan zich omvormen in warmte. In warmte daalt het gees-
telijk Ik van de mens in; we zijn ‘een iemand’, een entiteit, een persoonlijkheid. Warmte is 
een kwaliteit van de geestelijke wereld. Het Ik herkent de warmte en verbindt zich met de 
warmte als proces. Zo zijn we in warmte omkleed met een IK. 
 
                                  LUCHT – LICHT:  In de volgende zone kom je licht en lucht tegen. Dankzij 
de licht- en luchtkrachten hebben we gewaarwordingen, eigenschappen. Onze psyché, onze 
ziel daalt in via de lucht- en lichtkrachten. In deze zone van licht, welke alles zichtbaar maakt, 
voelt de ongeborene zich thuis en omkleedt zich dan met een astraallichaam, met een zie-
lenleven. 
 
                                                                           WATER: In de derde zone daalt, via het water, 
alle leven in. We worden onderdeel van een levenskrachtenveld. Water is zwaar en beweegt 
zich dus steeds naar het zwaarste punt. We trekken nu a.h.w. een jas aan van water. Die 
maakt ons ‘zwaar’ (later op aarde bestaat de mens uit 75% water). Deze ‘waterjas’ geeft de 
mogelijkheid voor chemie in ons fysieke lichaam. We beschikken nu over een levenskrachten-
lichaam, over een etherlichaam. 
 
                                                                                                                    AARDE: In deze laatste 
zone kunnen we, dankzij alle aardse cellen en de stoffelijke aarde, die ons draagt, een fysiek 
lichaam gaan ontwikkelen. We staan op de aarde met onze voeten en komen in de verticale 
oprichting. Vlak bij de aarde is dan de conceptie: voorwaarde voor leven op aarde. 
 
Vanaf de conceptie is het kind verbonden met een fysiek lichaam, met een levenslichaam, 
met een zielen-lichaam, met zijn ik-lichaam. Doordat de ongeborene zich verbindt met een 
fysiek lichaam kan het zich uiteenzetten met de aardse stof. Doordat de ongeborene ook een 
levenslichaam heeft, is er sterven mogelijk. De dood is inherent aan leven. Opbouw- maar 
ook afbraakkrachten zijn er nu. Met het etherlichaam kan de mens zich, door het waterele-
ment in zijn constitutie, verbinden maar met iets of iemand maar ook weer afstand nemen 
van iets of iemand. Door het astrale lichaam kunnen we via het zielenelement in ons, lief-
hebben maar ook haten. Liefde en vrijheid kunnen alleen op aarde worden geleerd. 
 
Deze enorme reis die de mens doormaakt, heeft de baby nu achter de rug. Wat heerlijk is het 
dan om in een aardse omgeving te komen waarin hij opnieuw warmte, liefde, licht, lucht, 
ritme en leven mag herkennen. Daar zijn de ouders, daar is zijn wiegje, die hem geborgen-
heid geven. Er is een psychische omgeving van vreugde, licht en helderheid. Er is een omge-
ving waarin mensen in staat zijn om de boreling hun warmte en liefde te schenken. 
Meestal als je iets schenkt, ben je het daarna kwijt, maar warmte kan je schenken en dan 
ben je ze niet kwijt. Liefde kan je schenken en dan ben je ze ook niet kwijt. Van liefde te 
schenken wordt iedereen beter! Het wordt zelfs altijd méér!   
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Welk element leeft vooral in mij? 
 
 
Het is erg interessant om je af te vragen: “Met welk element heb ik het meest verwantschap? 
Met welk element heeft dit kind het meest verwantschap?” 
 
Waterkinderen zijn eerder rond en sappig, aardekinderen geven een compacte indruk, het 
lucht- en lichtkind toont ons een grote alertheid en kijkt ons met grote ronde open ogen aan 
(zulke kinderen zien we nu veel), het warmte-vuurkind straalt een diepe rust uit en kan echt 
stralen en schenken. 
 
Met dank aan dr. Edmond Schoorel voor deze boeiende en inzicht-schenkende lezing. 
 
 

                
 

              
 
 
 
voor verslag Annelies Sysmans 
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RIJKE NATUURERVARINGEN IN DE FRISSE BUITEN-
LUCHT, IN ALLE SEIZOENEN! 
 
Bij de Zonnekinderen, het kinderdagverblijf in de Myosotisstraat, 31 te Gent zijn de baby’tjes, dreu-
mesjes en peutertjes iedere dag lange tijd buiten in de frisse buitenlucht. De grootsten slapen in een 
buitenbedje, lekker ingeduffeld. Met een onderlaagje op de huid van warmte-schenkend ondergoed 
en pyjamaatje, met een warme slaapzak, mutsje, zo nodig ook wantjes worden de kindjes onder de 
wol toegedekt. Het vele buiten spelen stimuleert de eetlust, de vertering, de groei, de weerstand, de 
vrije bewegingsontwikkeling, de zintuigontwikkeling, de fantasie, de levenslust en moed en de zelf-
werkzaamheid. Kortom, iedereen wordt zo blij en vol  van vreugde en licht aan de vele natuurindruk-
ken! Ieder kind voelt zich tevens veilig omhuld door de begeleidende vertrouwens-persoon en leert zo 
vrij te bewegen in die grote wijdse ruimte van de natuur. We zien hoe kleine kinderen heel veel tijd 
nemen om te oefenen. De rust van de natuur leert hen dieper te ademen waardoor de sociale vaar-
digheden onderling zich dag na dag mogen verder ontwikkelen. 
Een extra hulp voor op de middaguren en voor de natuur-wandeltochtjes betekent een grote meer-
waarde voor de kwaliteit van het kinderonthaal. 
 
Wij danken de Zonnekinderen om een inkijk te geven in hun dagelijks leven met de allerkleinsten. 
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Dank aan Kinderdagverblijf ‘De Zonnekinderen’ voor de zovele inspirerende foto’s.  
Ook in onze volgende Nieuwsbrieven willen we u hiervan laten meegenieten. 

 
* 
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uit: M.P.K.  heft 86 november 2018 
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Een verslag 
 

Digitale media en de ontwikkeling van het jonge kind. 
 

Lezing: door dr. med. Lien Meyns 
 

 
 
Op dinsdagavond, 12 februari ’19 gaf kinderarts Lien Meyns in het zaaltje boven in de ‘Molen te Rotse-
laar, de waterkrachtcentrale van de groenestroomcoöperatie ECOPOWER, een boeiende en vooral zeer 
beklijvende lezing over het gebruik van digitale media en het goed geïnformeerd zijn hierover, om zo 
de gezonde ontwikkeling van het jonge kind te kunnen blijven ondersteunen.  
 
Het werd de toehoorder al vlug duidelijk dat het om “de juiste keuzes maken” gaat. Kiezen kan je 
echter pas als je weet waartussen je kiezen kan. Dus je informeren over de invloed van het beeld-
scherm, het Tablet, ICT in het algemeen is erg belangrijk, anders neemt het een loopje met ons. Over 
heel veel invloeden bestaat er nog geen onderzoek, bijvoorbeeld: ‘Wat doet een Tablet met onze peu-
ter?’ 
 
Vele ouders voelen onmacht bij het opvoeden; we vragen ons toch immers af of we niet mee moeten 
met onze tijd? Kan het dan allemaal wel zoveel kwaad?  
Kort overzichtelijk en duidelijk gaf Lien Meyns ons een scherpe inkijk in het probleem.  
 
Een greep uit wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd tijdens de voorbije 
weken: 
 

1. Journal of the American Medical Association, Pediatrics  28 januari 2019: 

* Dinsdag 12 februari, 20u 
 
* Korenzaal, Molen,  
  Molenstraat 2, Rotselaar 
 
* Prijs: vrije bijdrage 

 

   Lien Meyns, kinderarts en moeder 
 

    Digitale media en de ontwikkeling  
van het jonge kind 

De hersenen van het jonge kind worden gevormd tijdens het leren. Kennis wordt dus niet gedownload in de hersenen van het kind. 
De structuur en latere mogelijkheden van het brein worden bepaald door wat de kinderen ervaren, door hun interactie met de wereld 
en met anderen. Wat is de invloed van de digitale media op de ontwikkeling van de hersenen bij het jonge kind?  
 
Na de uiteenzetting voeren we een gesprek over 
de bezorgdheid en onmacht die we als ouder of 
opvoeder hierover voelen. We wisselen uit over 
wat we kunnen doen om tot een ontspannen 
media-opvoeding te komen in het gezin. 
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“Association Between Screen Time and Children’s Performance on a Developmental Screening 
Test » 
2441 moeders en kinderen (tussen 24 en 36 maanden) werden opgevolgd wat betreft uren 
beeldschermtijd en ontwikkelingsniveau. Uit het onderzoek kwam dit als resultaat: kinderen 
met meer beeldschermtijd, presteren zwakker op ontwikkelingsscreening- tests (uitgevoerd 
op 36 en 60 maanden). 

 
2. European Journal of Pediatrics  Februari 2019: 

“Exposure to and use of mobile devices in children aged 1-60 months. » 
422 ouders werden bevraagd naar het gebruik van smartphone en tablet bij hun kind van 1 
maand tot 5 jaar.  76 % van de kinderen gebruiken smartphone en/of tablet. De gemiddelde 
leeftijd waarop kinderen deze mobiele toestellen beginnen te gebruiken, is 1 jaar. Hoe lager 
het gezinsinkomen en hoe lager het opleidingsniveau van de moeder, hoe meer deze mobiele 
beeldschermtoestellen bij jonge kinderen wordt gebruikt.  
91,5% van de ouders werd niet geïnformeerd door hun arts over het effect van het gebruik 
van smartphone/tablet op de ontwikkeling van hun kind. 

 
3. European Journal of Pediatrics  Februari 2019:  januari 2019: 

“Sleep and new media usage in toddlers” 
De relatie tussen de kwaliteit van de slaap van peuters in verhouding tot de duur van gebruik 
van smartphones en tablets overdag. (dus niet het schermgebruik vlak voor het slapengaan 
werd hier onderzocht,  want daarvan weet men ondertussen al dat het ‘blauwe licht van het 
scherm’ de productie van melatonine verstoort.) 
Uit het onderzoek kwam het resultaat : hoe meer tijd de peuter overdag smartphone en 
tablet gebruikte, hoe meer tijd hij nodig had om in te slapen en hoe minder uren hij in totaal  
sliep. 

Reeds na het lezen van enkele van deze onderzoeksresultaten, is er al een gegronde reden om onge-
rust te zijn over het schermgebruik bij kleine kinderen. 
 
Hoe kunnen we de hersenontwikkeling van het kind leren verstaan? 
 
Eén zenuwcel, één neuron is een enorme gestalte. Ze heeft zeer vele vertakkingen waarmee ze ver-
bindingen maakt met andere zenuwcellen.  
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Neuronen 

Onze hersenen bestaan uit zo'n honderd miljard zenuwcellen die via hun vertakkingen elk nog eens 
verbonden zijn met ongeveer 10.000 andere zenuwcellen. Dit wil zeggen dat we in onze hersenen 
maar liefst een biljard (10 tot de 15de) verbindingen hebben!  

Deze verbinding tussen de vertakkingen van 2 verschillende neuronen, noemt men een synaps. Door-
heen de (vaak zeer lange) zenuwcel, wordt een elektrisch signaal doorgegeven. Dit elektrisch signaal 
wordt ter hoogte van de synaps omgezet in een chemisch signaal.  

Verbindingen bij de synapsen. 

Bij de synaps wordt de  informatie dus doorgegeven aan het volgende neuron door middel van 
chemische stoffen, neurotransmitters genoemd.  De  neuronen raken elkaar niet, alleen de 
neurotransmitters stromen over de smalle spleet die de neuronen scheidt.  

Een elektrisch signaal wordt snel doorgegeven en de omzetting naar een chemisch signaal betekent 
een vertraging in de signaaloverdracht. Waarom laten we signalen dus niet gewoon doorlopen, 
waarom die synapsen daar nu tussen? Omdat die ons de mogelijk geven om verbindingen tussen 
neuronen te maken en te verbreken in een voortdurend proces van opbouw en afbraak. 

Aanmaken en weer gedaan maken van synapsen is wat er gebeurt als een kind ‘leert’. 

Doordat de synapsen of verbindingen tussen twee neuronen in onze hersenen voortdurend worden 
gemaakt en weer afgebroken, maakt eenieder van ons een heel eigen netwerk van verbindingen 
tussen neuronen. Wanneer we iets leren, maken we nieuwe verbindingen en verdwijnen andere 
synapsen zodat we letterlijk een geheugenspoor maken langs waar het signaal snel naar de juiste 
plekken kan gaan. Bij het leren worden er dus vast paden in onze hersenen gevormd.  

Hoe leren kinderen dan? 
 
De hersenen van het kind zijn geen afgewerkt orgaan bij de geboorte. Ze worden tijdens de eerste 
levensjaren gevormd door het leren. De hersenen van het jonge kind zijn “kneedbaar”: door het leren 
wordt een specifiek netwerk aangelegd dat wordt bepaald door welke ervaringen en indrukken het 
kind opdoet. Het is dus niet zo dat kennis in de hersenen van het kind wordt “gedownload”, zoals dat 
bij een computer gebeurt. De hersenen van de kinderen worden gevormd door de ervaringen, waar-
nemingen, belevingen… En een beleving in de reële wereld, biedt dan veel meer en complexere in-
formatie, dan een beleving op het beeldscherm.  
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Bijvoorbeeld: of een kind een passievrucht op een elektronisch, glad en koud Tabletscherm afgebeeld 
ziet of het die passievrucht mag aanraken, optillen, ruiken, voelen, de kleur mag waarnemen en in 
zich laten inwerken, de geur en het aroma mag opsnuiven, de smaak mag proeven, het gewicht mag 
wegen, de vorm en structuur van de huid van de vrucht mag voelen en mag aftasten, de vochtig-
heidsgraad en temperatuur mag leren inschatten, … al deze zintuigindrukken maken hem “wijs” en 
bekend met zijn wereld hier. 
 

         Mediagids voor ouders –Media protect 
 
Hoe rijker en reëler een ervaring is, hoe meer en rijker ze geheugensporen nalaat in onze hersenen. 
Bepaalde synapsverbindingen worden aangelegd, er worden geheugensporen gevormd, een geheu-
genpad a.h.w. wordt aangelegd. 
Welk netwerk je aanlegt, dat hangt af van de rijkdom en intensiteit waarmee werkelijke zintuiglijke 
indrukken, waarnemingen, ervaringen in de allereerste kinderjaren mochten worden opgenomen. 
 
De hersenen van een kind zijn heel erg plastisch en kunnen heel veel opnemen. 
Deze plasticiteit gaat verloren bij het ouder worden. 
 
Als bij een kind een deel van de menselijke hersenen niet werkt door een afwijking, kunnen de overi-
ge hersenen de capaciteit nog volledig overnemen. (zo zijn er foto’s van een man wiens hersenen 
voor 75% minder aanwezig waren – de 25% overige hersenen hebben alle capaciteit overgenomen!). 
Bij een volwassenen gaat dit niet meer! Daarom wordt bij een kind met een oogje dat minder goed 
ziet, het goede oog afgeplakt. Op deze manier worden de hersenen verplicht om het signaal van dit 
minder goede oog toch te verwerken en niet uit te schakelen en worden er tóch zenuwpaden ge-
vormd. Indien men dit niet doet, kunnen later deze banen niet meer worden gevormd en zal ook met 
een perfect werkend oog, niet kunnen gekeken worden. 
 
Er zijn bepaalde gevoelige perioden in de hersenen. 
 

• Voor het zicht is de maximale capaciteit om te leren vanaf de geboorte aanwezig en daalt 
sterk na de leeftijd van 2 jaar. 

• Voor het spreken, is het na de leeftijd van 10 jaar nog moeilijk iets te leren, indien het kind 
voorheen niet met spraak in contact kwam. 

• Voor de functies van de prefrontale cortex, het willen, denken en handelen, is er na de leeftijd 
van 20 jaar een sterke daling van de hersencapaciteit. 
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Als we ouder worden neemt de capaciteit van de hersenen af. 
 
Ja, de hersenontwikkeling is steeds in stijgende lijn tot ongeveer 20 jaar. Naar het bejaard worden toe 
en dan bij hoogbejaardheid daalt de curve. Doch, hoe meer je leert als kind, hoe hoger je uit komt en 
hoe meer je later nog kan bijleren (zoals bij talen leren). Als je vele rijke ervaringen, belevingen, waar-
nemingen, goede zintuiglijke prikkels had als kind, kan je daar later abstractie van maken. Van arme 
ervaringen kan je dat niet.  
Eerst is er de sensorische input, dan volgt de diepe gewaarwording en beleving, dan leer je iets. 
Als je niet veel leert in je kinderjaren, kom je laag uit na je 50ste levensjaar natuurlijk. 
 
 
 

HOE WEINIG DIGITALE MEDIA BIJDRAGEN IN DE ONT-
WIKKELING VAN HET JONGE KIND. 
 

• Een baby, peuter, kleuter en lagere school kind leert via een ander mens, 
via het hart, via de werkelijkheid. 

 
Men deed een onderzoek naar het leren van een taal: 
Baby’s kregen echte verzorging van verzorgers, die een jaar lang Chinees met hen praatten. 
Andere baby’s werden bij de verzorging door dezelfde persoon via een beeldscherm in het Chinees 
aangesproken gedurende een jaar. 
Uit het onderzoek kwam het resultaat dat de kinderen die in werkelijkheid door hun verzorger in het 
Chinees waren toegesproken , het Chinees later vlugger leerden. De kinderen die via de TV het Chi-
nees hoorden, hadden dit voordeel niet. We kunnen hieruit concluderen dat het niets uithaalt om het 
kleine kind een taal te leren via filmpjes of digitaal gesproken taal. 
 
 

• Ook het ‘zelf leren stappen’ doe je in interactie met iemand, met vallen en opstaan, met zelf 
lopen met je voeten op de grond, door de eigen oriëntatie, het eigen evenwicht en de 
complexe spierbewegingen te  oefenen. 

 
Een kind dat zelf leert lopen met vallen en opstaan, leert ook zijn geheugen trainen, zijn oriëntatie 
zelf te vinden, zijn evenwicht te houden en  leert het hele moeilijke proces om uit allerlei afzonderlijke 
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gebeurtenissen, uit goede ervaringen maar ook uit mislukkingen, iets te leren om dan het juiste te 
besluiten. 
 

• Hoe werkt opvoeding via de vertrouwenspersoon? 
 
Er is reeds heel veel onderzoek gedaan naar het belang van de 1 op 1 relatie in het sociale contact met 
het jonge kind – vooral de eerste 6 weken zijn van cruciaal belang voor de aanleg van de spiegelneu-
ronen – het imiteren van de mimiek is dan een bijzondere vaardigheid van deze allerkleinsten. Door-
dat het kleine kind reeds via deze imitatie de eigen sensomotorische schema’s uitbreidt speelt deze 
imitatie een grote rol in het ontplooien van vaardigheden. Imitatie heeft een grote invloed op de 
geestelijke en cognitieve, op de emotionele en sociale en op de wilsmatige en motorische ontwikke-
ling van het kind. Alles met het kleine kind gebeurt door blikcontact en in ongedeelde aandacht van 
aangezicht tot aangezicht liefst met de vertrouwenspersoon. Het kind kent zijn hoofdvertrouwensper-
soon en is door hem in diepe verbondenheid en met diepe contactrijke sociale omgang verzorgd, 
omhuld en gedragen.  
Zo is het later van heel groot belang als het kind groter is geworden en er naar ‘iets op het scherm’ 
wordt gekeken, dat het kind dit niet alleen hoeft te doen, maar ‘joint attention’ mag ontwikkelen. We 
kijken dus steeds samen met z’n tweeën, samen met het kind naar iets op het scherm, zodat er 
steeds interactie mogelijk is. Als kinderen al van heel jongs af niet leren om met de emoties, de ge-
dachten en de handelingen van iemand anders rekening te houden en er opmerkzaam voor te zijn, 
kunnen ze ook het verschil met hun eigen gedrag niet zien of opmerken en zo nodig corrigeren. Inter-
actie, blikcontact, gesprek, aanwezigheid, tastbare werkelijkheid zijn hier erg belangrijk als het kind in 
de virtuele werkelijkheid van de film duikt. 
 
 

• Dikwijls klinkt dan de vraag van jonge ouders: “Maar deze digitale 
animatie, die is er toch voor kleine kinderen? Het is toch overal in de 
kinderwereld aanwezig?” 

 
Ja, ze zijn op vele plaatsen aanwezig, maar wanneer heeft het kleine kind de leeftijd bereikt om er 
goed mee te leren omgaan? Dat er “educatieve” programma’s zijn op het virtuele scherm dat is een 
illusie. Kleine kinderen leren alleen via de tastbare zintuiglijkheid in de echte werkelijkheid met een 
opvoedend persoon ernaast, een vertrouwenspersoon.  
We zouden het scherm voor zijn opvoedkundige waarde kunnen vergelijken met de lolly voor zijn 
voedingswaarde. Een lolly heeft geen enkele voedingswaarde + dat er ook nog gaatjes in de tanden 
van komen. Krijgt jouw kindje een lekkere zoete lolly aangereikt van een lieve oude dame, dan kan je 
als ouder nog altijd vrij kiezen of je voor het mooie, warme sociale contact van je kind met die lieve 
dame kiest, of niet. Maar dan zeggen: neen, mijn kind mag geen lolly eten, dat is niet gezond voor 
hem, dat zou het contact met de lieve dame verbreken. Je kind voelt volledig aan waarom je het toen 
wel liet doorgaan. 
 
 

• Kijken we nu naar het schermaanbod dan is de vraag: 
“Heeft mijn kind hier een communicatieve, wijsheidsvolle ervaring mee?” 

 
I.C.T. is de afkorting voor Information & Communication Technology, maar voor kleine kinderen die al 
het sociale uit gebaren, taal, levendige interactie en menselijke hartewarmte leren, is er via I.C.T. géén 
communicatieve ontwikkeling mogelijk. Het grootste aanbod voor kinderen gaat over animatie en 
spelletjes. Bij de animatie gaat alles heel vlug, oppervlakkig en vluchtig en zijn de figuren en taalklan-
ken dikwijls karikaturen. Bij de spelletjes gaat het om ‘hup’ en ‘klik’ – een prikkel en daarop onmid-
dellijk, zonder na te denken, leren op een knop te drukken, zo snel mogelijk handelend reageren 
vanuit een eerste impuls is de boodschap. Nadenken en even tot rust komen worden niet gevraagd, 
integendeel. Wie om ter snelst reageert is de winnaar. Het kind vereenzelvigt zich ook met de hoofd-
persoon uit het spel en wordt beloond bij goede screening (een schijn-zelfwording). 
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• Als het kind televisie of film kijkt: 
 
 

ü Is het lichaam passief 
ü Alleen het gezicht en gehoor (vrij onbewust) worden ingezet. 
ü Het kind richt zijn blik niet vrij, maar is gevangen door het zuigende effect van het medium. 
ü Aftasten met de verschillende zintuigen van een elektronisch schermbeeld is niet mogelijk 
ü Het kijken is ook volledig passief bij een beeldscherm (er is geen tijd om in het beeld in te 

duiken, om bijvoorbeeld de horizon, af te tasten, de volledige breedte van het beeld af te 
wandelen, de verschillende kleurindrukken op je te laten inwerken, mogelijke metamorfosen 
en intentieverschillen, lichtnuanceverschillen op te merken, enzovoort. Het gaat gewoon 
allemaal heel snel en flits door naar een volgend beeld dat het vorige beeld onderbreekt. 

 
ü Bij een E.E.G.-test zien we dat de hersenen van het kind dat naar televisie kijkt een 

trancepatroon vertonen. Het brengt niet veel bij.  (net zoals ook sterk abstracte boekjes niet 
veel bijbrengen- terwijl het samen lezen van een prentboekje of het samen luisteren naar een 
verhaal  heel veel interactie vraagt en het kind ook door imitatie taalvaardig en 
concentratievaardig maakt. 

 
ü Een kind heeft ook heel weinig innerlijke activiteit bij het kijken naar  een film. 

 
ü Niettegenstaande een kind al vlug onderscheid kan maken tussen situaties die ‘echt’ zijn of 

iets wat je in toneel of in de fantasie ‘na speelt’ met elkaar, gaat het kleine kind bij het kijken 
naar een film niet meer bewust weten dat het een fantasieverhaal in een fantasiewereld is 
die hij daar beleeft, en dan kan het gebeuren dat alles zo rechtstreeks en ongefilterd naar 
binnen komt in de kinderziel dat het kind overstelpt geraakt, zowel gevoelsmatig als 
geestelijk. Zo gaat bijvoorbeeld bij angst, opwinding of vervreemding het menselijke lichaam, 
vooral de stofwisseling van de mens, in een andere modus over (die van overleven, angst 
uitschakelen, reserve opbouwen voor een noodtoestand) en de stofwisseling gaat ‘plat’ 
liggen, en obesitas ligt zo al vlug op de loer. 

 
ü Bij angst en verlatenheidsgevoelens (scherm kijken doet een kind spijtig genoeg vaak alleen), 

gaat het lichaam reageren met: 
 

Ø Een verhoogde hartslag 
Ø Een verhoogde bloeddruk 
Ø Een stofwisseling in modus ‘reserve-opbouw’  (gevaar voor obesitas!) 
Ø Stijging van de adrenalinespiegel 
Ø Het ortho-sympathisch zenuwstelsel schiet in gang, omdat het kind het onderscheid 

tussen fantasie en werkelijkheid hier niet kan maken. 
Ø Door de elektronische ‘taal’ en afwezigheid van een ‘ik’ welk spreekt met hem, 

hebben vele kinderen een spraakachterstand. 
 
 
 

• Het beeldscherm is veel te vaak de elektronische babysit of grootmoeder 
geworden. 
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Kinderonthaal kan ook anders!  Foto kinderonthaal ‘Yolli’ te Wuustwezel, hier met leidster Francesca. 
 
Stel je het kind voor dat buiten speelt. Het ziet een appel in de boom hangen. Hij maakt een plan om 
zelf bij die appel te komen en voert dit ook uit. Wanneer hij de appel effectief plukt, voelt hij hierbij 
vreugde. De ontwikkeling van een plan, het denkproces en de daadwerkelijke uitvoering, zijn proces-
sen die in de prefrontale cortex plaatsvinden. Bij de vreugde van het plukken van de appel, wordt de 
neurotransmitter dopamine vrijgezet.  Leren voor een kind  is willen ‘willen’. Het kind heeft hier ge-
leerd zelf iets ‘te willen’ en de vreugde van het bereikte doel als beloning ervaren. Het is trots en gaat 
aan zijn vertrouwenspersoon alles tonen en vertellen.  
 
Bij computerspelletjes gaat het kind ook allerlei willen en kunnen en door het beloningssysteem 
vreugde ervaren met vrijstelling van chemische transmitters zoals dopamine in de hersenen. Er moet 
echter geen plan worden gemaakt om het doel te bereiken, noch een grote wilsinspanning gedaan of 
handelingsproces worden doorlopen. Een snelle ”actie-reactie” wordt beloond. Op deze manier wor-
den heel andere geheugensporen in de hersenen aangelegd en verslaving treedt snel op.  
Als het kind dan uit het spelletje of uit de film komt of er wordt uitgehaald, komt het met een shock 
in de echte werkelijkheid. Het moet de wereld van de ‘trance’ weer inruilen voor de werkelijke wereld. 
Er is weinig of geen interactie met de ouders hierover. 
 
 
Wat mis je als je steeds voor het scherm zit als kind? 
 
Een mens heeft 30 jaar nodig om alle emotionele vaardigheden te leren aan de werkelijkheid van het 
met elkaar leven, spreken, delen, luisteren naar, overeenkomen, zich inleven, empathie opbrengen, 
offers brengen,.. 
Een computer leren behandelen en bewerken leer je in 1 maand. 
Als je alleen maar ‘gesprekken’ hebt door sms’ berichten te maken, verlies je de gevoelige periode in 
je leven waarop je genuanceerd en invoelend leert te zijn, in gesprek, in taal in medeleven,… 
 
Kinderen die veel voor het scherm zitten zijn al die tijd dat ze stil zitten en ‘kijken’, niet aan het spe-
len, niet buiten aan het spelen, niet aan het bewegen, niet aan het bewegend, stappend spelen. Ze 
doen dit meestal ook alleen en spelen veel minder met vriendjes. Om je te leren oriënteren in de 
ruimte en de tijd, moet je als kind heel veel te voet lopen, stappen, wandelen, spelen.  
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Het scherm en gebruik van de P.C. vraagt van het kind om te kunnen ‘multitasken’. ‘Multitasking’ 
bestaat echter niet! De mens kan dat niet. De mens kan slechts met één ding tegelijk in overgave en 
goede concentratie goed bezig zijn. ‘Multitasken’ is een vals begrip. We trainen de kinderen hierdoor 
in ‘afgeleid zijn’. Als we het kind continu zijn aandacht afleiden, dan komt er desoriëntatie. De vraag 
kunnen we hierbij stellen: “Wordt A.D.H.D. geïnduceerd door computerspelletjes?” 
 
Dit weet ik niet, daar heb ik nog te weinig wetenschappelijk onderzoek over gelezen. Ook de elektro-
magnetische golven van de onbekabelde contacten van de WIFI-stralen hebben een grote impact op 
de geestelijke vermogens van de mens. (Op dat ogenblik waren er 8 WIFI-netten open in het lokaal 
waar deze lezing doorging.)  
 
We kunnen ons proberen voor te stellen: wat beleeft en ervaart het kind en welke inzichten en vaar-
digheden verwerft het kind als het A-P-P-E-L zelf mag leren schrijven, moeizaam, letter per letter. 
Wat ontwikkelt het kind daarentegen als we al het leren schrijven gaan digitaliseren bij de eersteklas-
sers? Scholen hebben de opdracht hierrond een visie te ontwikkelen in het belang van de gezonde 
opvoeding van het kind. 
 
Dit vraagt een inzet van de pré-frontale cortex. Leren voor een kind is willen ‘willen’. 
 

             
 
Bewegend rekenen in de Rudolf Steinerschool/ Schrijven: van levendige letterbeelden naar de letters. 
 
 
Na de lezing kwam in me de bedenking op, dat, als we willen, onze cultuur kan leiden tot een meer 
gezondmakende vorm voor onze samenleving, we bij dit thema over digitale media en een gezonde 
ontwikkeling van het kleine kind de nieuwe pedagogische inzichten, geneeskundige inzichten, psy-
chologische inzichten en inzichten rond kunst nog dieper zullen moeten laten samenwerken met 
elkaar. 
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voor verslag, Annelies Sysmans 
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Een nieuw kinderdagverblijf te Antwerpen  
 

Kinderdagverblijf Mambo 
Anselmostraat 15, 
2018 Antwerpen 
info@kinderdagverblijfmambo.be 
www.kinderdagverblijfmambo.be 
 

OPENING VAN KINDERDAGVERBLIJF MAMBO TE ANTWERPEN. 

 
 
Op 1 maart 2019 mocht ik getuige zijn van de opening van het kinderdagverblijf Mambo. Mambo opende feestelijk 
de deuren en vierde dit met een sfeervolle receptie. Wat was ik blij deelgenoot te mogen zijn van zoveel 
enthousiasme, werklust en fantasie. Twee enthousiaste zussen, Elise en Fanny Waterkeyn, gesteund en omschaard 
door een hele grote groep van jonge en ook oudere supporters, die we al dadelijk actief mochten meemaken bij het 
vullen van de tuinzandbak met het wite rijnzand, zullen er 14 kleine kinderen (tussen 6 mdn en 3 jaar) ontvangen 
die verzorgd worden in het mooie en praktisch ingerichte grote huis met grote stadstuin. In drie maanden tijd werd 
er met vrienden en ouders geklust en hard gewerkt om deze ruimten zo kwaliteitsvol en natuurlijk mogelijk in te 
richten. Helder, kleurrijk en stralend verwachten de speel- en leefhoeken en slaapkamertjes de kinderen en hun 
ouders. De tuin wacht op het kiemende gras, zodat de kindjes dagelijks buiten kunnen spelen. Na een gesprekje, 
ook met de ouders, mochten we ervaren hoe liefdevol er over pedagogie van de allerkleinsten wordt gesproken, 
gebaseerd op het antroposofische mens- en wereldbeeld. Een bezoek aan hun mooie website, laat je enkele mooie 
inzichtrijke teksten lezen. Zo schrijven Elise en Fanny o.a.: 
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Elk kind staat centraal 

Door het bieden van een veilige, warme, geliefde tweede thuis willen we een omgeving en opvang aanbieden 
waar ieder kind zich op zijn eigen ritme harmonieus kan ontwikkelen. Ieder kind is uniek. We trachten om datgene 
wat ze te bieden hebben naar boven te laten komen met begeleiding en ondersteuning. De kinderen krijgen alle 
aandacht die ze nodig hebben zodat ze zich goed voelen en zichzelf kunnen zijn en worden. Dit doen we door het 
creëren van een warme, ervaringsgerichte omgeving. 
 
Onze pedagogie is geïnspireerd vanuit een antroposofisch mens- en wereldbeeld. Wij dragen deze pedagogie sinds 
kleins af aan in onze eigen opvoeding door deze beleefd te hebben tijdens onze kleuter-, lager- en 
middelbare schoolloopbaan. 
De eerste levensjaren van een kind vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het verdere leven. 
Het fysieke lichaam staat centraal gedurende de ontwikkeling tijdens de eerste zeven jaren. Het kleine lichaam 
wordt steeds meer bewoond door het kind. Het kind krijgt veel meer greep over zijn bewegingen. Van het helemaal 
één zijn met zijn omgeving ontwikkelt het bewustzijn zich tot een eigen ‘ik’ rond 2,5 jaar. Nadien vormt zich een 
binnenwereld met eigen fantasie.  
Door na te bootsen en zelf te doen, leren kinderen zichzelf en de wereld kennen. Daarom is het belangrijk om het 
goede voorbeeld te geven door bewust en aandachtig onze taken te volbrengen. Normen en waarden worden zo 
door het kind ook opgenomen.  

Pedagogische uitgangspunten 
 
Natuurlijke materialen 

Voor een gezonde ontwikkeling van de zintuigen is kwaliteit en echtheid van materialen van groot belang. Onze 
ruimtes zijn hiernaar ingericht. Ons speelgoed bestaat voornamelijk uit natuurlijke materialen om de ontwikkeling 
van zintuigen, en specifiek de tastzin, in deze fase ten volle te stimuleren. 
Ook kleuren hebben invloed op de mens, hun temperament en gevoelens. De kleuren van onze ruimtes zorgen voor 
een harmonieuze omgeving die stimulerend en ondersteunend werkt bij het kind.  
Daarnaast is het van groot belang dat kinderen echte en eigen ervaringen opdoen. De voorkeur gaat uit naar het 
zelf liedjes zingen in plaats van het over te laten aan een digitale afspeellijst. Wij voorzien activiteiten zoals brood 
bakken of soep maken om echte ervaringen te beleven waarbij de kinderen betrokken zijn bij het hele proces. Zo 
wordt eveneens een huiselijke sfeer gecreëerd.  
 
Gezonde voeding 
 
We werken bijna uitsluitend met biologische voeding. Organisch gekweekte voeding zorgt voor meer vitaliteit en is 
gezond voor mens en aarde. Elke dag koken we met verse seizoensgebonden groenten en fruit, rechtstreeks van de 
boerderij Herdershof. Hiermee ondersteunen we een lokale boer.Wij staan achter de keuze van ouders 
om borstvoeding te geven. Daarom trachten we telkens samen met de ouders de beste oplossing te vinden om deze 
keuze verder te zetten in het kinderdagverblijf. Wij kunnen flessen opwarmen met meegebrachte moedermelk of 
staan toe dat mama’s op geregelde tijdstippen borstvoeding komen geven.  

Ritme in dag, week en jaar 
 
In een steeds ingewikkeldere en snel veranderende omgeving is het moeilijk om onafhankelijk te blijven van techno-
logie. Wij vinden het daarom des te belangrijker om het ritme van de natuur terug te vinden in ons dagelijkse leven. 
Ritme, rust en regelmaat geven kinderen houvast in de tijd en een vertrouwd gevoel. 
De kinderen volgen een vast dag- en weekritme zodat er voldoende voorspelbaarheid is voor een 
fundamenteel veiligheidsgevoel. Enkel vanuit dit veiligheidsgevoel zullen zij ten volle op ontdekkingstocht kunnen 
gaan. Het jaarritme wordt gekleurd door de seizoenen en de jaarfeesten. Door deze buiten te beleven en mee naar 
binnen te brengen, wordt ook dit groter jaarritme overkoepeld. Daarnaast integreren we de seizoenen en jaarfees-
ten ook in de spelletjes, activiteiten en liedjes. 
 
Ouderparticipatie 
 
Voor ons is het niet enkel belangrijk om een goede band met de kinderen op te bouwen, maar ook met de ouders. 
Daarom organiseren wij 2 keer per jaar een ouderavond. Twee keer per jaar zal er ook een werkdag plaatsvinden. 
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Wij verwachten de ouders op minstens één van beide werkdagen. Tijdens deze werkdagen worden huis en tuin 
grondig gekuist en opgefrist. Zo werken we samen aan een mooie en veilige omgeving voor de kinderen die ons 
toevertrouwd worden. Je leert elkaar en de andere ouders kennen. We werken met over-en-weerschriftjes om een 
optimale samenwerking en open communicatie te bekomen. Zowel ouders als wij maken gebruik van dit schriftje 
om belangrijke zaken aan elkaar te melden. 

Elise en Fanny Waterkeyn 
 

 
 

 
sfeerbeeld van de eerste week. 

Midden in de Antwerpse stad, een oase voor de allerkleinsten met tuin. Als er even te veel bussen voorbij rijden, 
schuiven we de gordijnen dicht. Langs het platte licht in het plafond komt het zonnelicht binnen. 
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onze eethoek met verrijdende eetbank en de verluierhoek  
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                                                          feestbeeld van de receptie op 1 maart. 

 

 
speelhuisje, ook dichtbij de keuken. 
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Spelen, spelen, … behoedzaamheid leren, achtzaam verzorgd worden, elkaar leren kennen, popje leren kennen. 
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keuken,  licht, gerieflijk, ruim en in het midden van de leefruimte gelegen. 

 
twee parkjes en een eigen rustig pauzehoekje, dichtbij de keuken. 
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de twee zusjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
enkele van de vele supporters. 
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De tuin met zandbak, paadjes, hellingen en kippetjes.   
Bijna kunen we het gras gaan zaaien! 
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slaapkamertjes 

 
de slaapkamertjes en sfeerafbeelding 

 
Beste Elise en Fanny, we wensen jullie een heel goede start en werking met goede ‘toevallers’! We zijn zo blij dat er 
een fijne plek bijkomt voor de vele baby’tjes en dreumesjes nu ook in  Antwerpen. We hopen dat jullie moedige stap 
en grote inzet zaailingen krijgt voor deze kinderrijke stad. 

                                                          voor verslag: Vzw Saluto-Genese 
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 Methodiek 
 

Kinderbespreking   - een oefenweg. 
 
Andrea Timm-Brandt         uit: Erziehungskunst frühe kindheit Frühling • 2017 
 
Het observeren van kinderen is een bijzondere manier om zich samen in een gesprek tot een kind te wenden. Iedere 
kinderbespreking heeft zijn waarde op zich. We blijven ons bevragen. De observatie van kinderen is een poging om 
even verder te gaan dan het alledaagse contact met elkaar.  
 
Het kind in het centrum  
  
Jonas (naam veranderd) is bijna twee jaar oud. Fijne bruine krullen omlijsten zijn ronde gezicht. Heldere, stralende 
blauwe ogen, gebogen wenkbrauwen, een stompe neus en gebogen, vrij smalle lippen, daarnaast een ronde kin. De 
oren zijn rond, licht afstaand met sterke oorlellen. De huid is fijn getint en gelijkmatig. In de open lucht krijgt hij 
snel rode wangen. De wendbare, eerder trippelende en ook zekere manier van stappen gaat gepaard met draaiende 
armbewegingen. ‘s Ochtends komt Jonas in de groepskamer vreugdevol en stralend binnen. Hij barst van de ener-
gie. Hij geniet van de terugkerende liedjes en spelletjes, zingt mee en danst graag. Natuurlijk houdt het hem niet 
lang op één plaats. Hij is bijna altijd in beweging. Hij heeft een levendige belangstelling voor de andere kinderen, 
voor hun spel en is er graag bij. Maar als hij in een stressvolle situatie terechtkomt, komt hij soms onverwacht te 
dicht bij andere kinderen en knijpt ze in het gezicht. Tijdens het eten heeft Jonas twee slabbetjes op elkaar nodig. 
Hij eet met een goede eetlust, maar maakt te grote bewegingen, zodat er porties naast zijn bordje vallen. Jonas 
speelt vooral enthousiast in de tuin. Hij richt zich op de activiteiten van de opvoeders en de oudere kinderen: har-
ken, kruiwagen rijden, schuppen, werken. Steeds vaker geeft hij ook commentaar op zijn eigen activiteiten of die 
van de andere kinderen. Hij heeft een grote behoefte aan communicatie. Wekenlang werden er lang gedifferenti-
eerde woordfragment-monologen gehoord, die voor ons als opvoeders meestal nog steeds onbegrijpelijk waren en 
slechts gedeeltelijk uit de context werden afgeleid. Beetje bij beetje, kristalleerden er zich woorden die we konden 
begrijpen.  
 
Wat is een kinderbespreking?  
  
Met onze kleine kleuterschool voeren we regelmatig kinderobservaties uit. Deze keer is Jonas aan de beurt. Waarom 
hem? Zijn toenemende agressiviteit in de groepsruimte, het knijpen van de andere kinderen gaf ons zorgen. Met de 
observatie van het kind willen we ons op een geconcentreerde en empathische manier tot Jonas wenden om hem 
volledig in het middelpunt van onze aandacht te plaatsen. We verwachten geen oplossing voor onze problemen in 
het dagelijkse groepsleven. De manier waarop we naar kinderen kijken heeft zijn waarde op zich, het is een ge-
schenk aan het kind. Het is een poging om een moment verder te groeien dan onze dagelijkse pedagogie.  Wat zich 
hieruit zal laten afleiden, wachten we innerlijk luisterend, voorzichtig ons afvragend en vrijblijvend af. We testen al 
meer dan een jaar lang de aanpak van onze kinderwaarnemingen in onze kleuterschool. Het is het resultaat van 
mijn 30 jaar ervaring in de verschillende antroposofisch georiënteerde instellingen en door verschillende bijscholin-
gen. Ongeveer elke vier weken voeren wij een dergelijk onderzoek uit. Onze ervaring heeft ertoe geleid dat de me-
thodologie voortdurend verandert en evolueert. De focus ligt op waarneming, niet op diagnose of een concreet 
pedagogisch doel.  
   
 
Objectief waarnemen, niet veroordelend. 
 
Alle kinderwaarnemingen verlopen zeer verschillend. Van tijd tot tijd kan men de indruk krijgen dat het afwezige 
kind het kinderwaarnemingsmoment mee vorm geeft. We zitten in een stoelenkring. In het midden brandt een 
kaars. In het begin lezen we een spreuk die geschikt lijkt voor dit kind. We beginnen met een beschrijving van de 
gestalte van het kind. Vaak laten we een opvoeder, die zich daarop heeft voorbereid, dit deel overnemen. De andere 
collega's vullen de gestaltebeschrijving aan. Soms stellen we ook onze waarnemingen samen.  
We vertrekken van het uiterlijk van het kind van het hoofd tot de voeten. Wij streven naar een beschrijving die zo 
vrij mogelijk is van waarde en oordeel. Dit is een oefening. Soms blijven er wel eens verschillen tussen elkaars 
waarnemingen. Hoe meer gedifferentieerd ik bijvoorbeeld de vorm van de lippen of oren probeer te beschrijven, hoe 
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nauwkeuriger, hoe zachter ik het waarneem. We laten sympathieën en antipathieën zo goed mogelijk terzijde. Hoe 
meer we afstand nemen van onze gebruikelijke en reflexieve oordelen en emoties, hoe meer aandacht we aan het 
kind besteden, hoe meer kans we hebben om zijn diepe echte wezen te benaderen. Het kind is een duidelijk ‘raad-
sel’. Als ik de handtekening van de gestalte, de bewegingen, de lichaamstaal, het taalgebruik, de levensprocessen en 
het sociale gedrag lees, als een hiëroglief krijg ik toegang tot zijn wezen dat zich uitdrukt in alles wat het doet, zegt, 
laat zien of zelfs maar op zinspeelt op.  
 
In een volgende stap nemen we nu ook het bewegingsbeeld van het kind, de stem, de manier van spreken. Alle 
levensprocessen worden aandachtig geobserveerd en beschreven. Om de handtekeningen van het gedrag vast te 
leggen is het meestal voldoende om één of twee situaties te beschrijven. Ook hier proberen we een innerlijke af-
stand te bewaren tot wat we hebben meegemaakt. Hoe was de omkadering, de omgeving, de situatie? Wat gebeur-
de er precies in de situatie? Welke stemmingen kunnen we met het kind, de andere kinderen, met onszelf ervaren?  
 
Kinderwaarneming als zelfreflectie  
 
Nu proberen we de aandacht op onszelf te richten. Dit is een belangrijke stap in onze methode omdat het de ik-jij- 
relatie raakt. We stellen onszelf de vraag: Wat gebeurt er met ons als we dit kind ontmoeten?  
Wat ‘triggert’ het in ons?  
We nemen bijvoorbeeld het moment dat Jonas 's ochtends de groepsruimte binnenkomt.  
Welke stemming heerst er in onze ziel?  
Welke resonantie hebben we met zijn persoon en persoonlijkheid?  
 
Hier worstelen we vooral om woorden. We tasten naar de juiste woorden voor de essentie, het individu. Het is een 
aandachtsoefening en tegelijkertijd een denkoefening. En er zijn meer vragen dan antwoorden. Voor de gehele 
kinderbespreking geldt: hoe meer we vrij zijn om een conclusie te willen trekken, hoe meer vragend we blijven, hoe 
krachtiger het wordt. 
  
In de volgende stap gaan we in op ons eigen werk van stilte. Iedereen denkt na over wat er voor zichzelf is verza-
meld en uitgewerkt en plaatst het beeld van het kind naar binnen voor de ziel. Iedereen geeft ruimte aan wat hij of 
zij heeft meegemaakt en probeert de resonanties die het oproept in zichzelf waar te nemen. De resonanties komen 
tot uiting in de vorm van kleuren, geluiden, maar ook krachtige beelden. Ieder van ons heeft zijn eigen resonantie-
ruimte. Vervolgens brengen we de verschillende ervaringen die we hebben gehad bij elkaar, wat resulteert in een 
beeld dat misschien wat dichter bij de natuur van het kind komt of het voorzichtig aanraakt. Ook hier is er geen 
gelijk of ongelijk. De overvloed is vaak ontroerend, de overeenkomsten of verschillen zijn soms verbazingwekkend.  
 
Het kind is een duidelijk geheim raadsel. Als ik de handtekening van zijn gestalte, beweging, taal, levensprocessen 
en gedrag lees, krijg ik toegang tot zijn wezen.  
 
De kleuren van de kinderen   
 
In het geval van Jonas ontstonden de volgende beelden en beeldelementen, zorgvuldig en schetsmatig uitgedrukt in 
woorden:  
 
een achtergrond in delicate kleuren, nogal mistig en diffuus, dan vloog er een piepende rode bal achter me uit. Zeer 
snel en zeer rood. Rood, een fruitig aardbeirood, energie als een tornado, maar niet destructief, zoals een spiraal, 
doelgericht en gebundeld. Hoge intensiteit. De rest is dun en vrij delicaat. Gele kleur, geel, geel, geel, lichtgeel. Zon-
nig helder, geel lichtgevend. Plotseling donker, plotseling weer licht. Helder, stralend, lichtgevend wezen. Warmte 
van het hart, gouden licht, warmte.  
Achter hem staat een zeer sterk krachtig wezen. Dit oefent ook druk uit. Groot, glimlachend, rust in zichzelf, maar 
draagt ook zwaarte in zich.  Eerst rustig, dan melkachtig, mistig, dan warm, dan relatief helder, alsof de dag begint. 
Reusachtige waterval, die dan een beekje wordt. 
 
Vaak volgt een kort gesprek na deze observaties, gekenmerkt door een voorzichtige omgang met wat men heeft 
meegemaakt.  
 
Kunnen we het kind nog iets toewensen?  
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We eindigen de ronde met de spreuk die we aan het begin hebben gelezen. Die klinkt vaak veel rijker en verzadigder 
dan aan het begin van de lezing. Wat de vorm van de contemplatie ook is, het is kostbaar om deze gezamenlijk 
uitgewerkte indruk te laten staan en te laten werken. Het kind bepaalt zelf wat goed voor hem of haar is. 
We zullen in de dagen die komen liefdevol opmerken wat zich uit deze kinderwaarneming manifesteert.  
Over een week kijken we terug op het kind en onze ervaringen en wisselen we ideeën uit.  
 
Wonderlijke effecten  
 
Onze kleine Jonas was erg aanwezig nadien. Voor het eerst noemde hij de kleur zelf rood. Hij leek veel meer ont-
spannen in de groep. En het college? Het college groeide door dit samenwerk. De kwaliteit van de waarneming die 
we van het kind hadden kwam alle kinderen ten goede, omdat het ook onze focus op de andere kinderen in de 
groep scherper maakte. Het creëert een verbinding met het beeldvormende wezen, met de engel van het kind. De 
observatie van kinderen brengt ons in een relatie met het kind die veel verder reikt dan het alledaagse. Het laat ons 
groeien en volwassener worden en heeft een versterkend en motiverend effect, omdat het zoekende tasten ons 
voert naar een aangeroerd worden, wat ons kracht geeft voor ons dagelijks werk. Bovendien mag het element 
groepsvorming niet worden onderschat, want in geen enkele andere kring zijn we zo'n cirkel, een college, een ge-
meenschap als wanneer we samen naar een kind kijken.  
 

 
 
 
Over de auteur: Andrea Timm-Brandt was vrijeschoolleerkracht, toen actief in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in 
curatieve onderwijsinstellingen. Momenteel runt ze een vrijeschool kleuterschool in het zuidelijke Zwarte Woud en 
werkt ze als leraar en adviseur in de vrije praktijk.  
 
 
 
 
 
 



65 
 

Recepten Lente 
 
Een heerlijke frisse voorjaarssmoothie! 
Bereiding: 

⇒ Verwijder het klokhuis van een biologischge appel (eerst goed de appel wassen) 

⇒ Leg het klokhuis in een glas fris water 

⇒ Mix  een flinke hand biologische spinazie + 1/3 bio-komkommer + het water en klokhuis 
(waardevolle voedingsstoffen in de schillen) 

⇒ Voeg 1 dopje berkenextrakt toe 

⇒ Voeg het sap van ½ citroen toe 

⇒ Een snuifje zeezout 

⇒ 1 à 2 eetlepels ahornsiroop 

⇒ mix alles tot een mooie gladde smoothie!           (recept Weleda) 

 
Pompoen- en havermoutpannekoekjes 
Ja, de laatste pompoentjes bewaard tot maart- april en nu opgebruiken! 
 

⇒ Rasp je pompoen (zo’n 200gr) grof 

⇒ Maak een pannenkoekenbeslag met 150 gr speltbloem + 200 ml haverdrank 

⇒ Voeg 1 theelepel wijnsteenpoeder,  ¼ theelepel zout, ¼ theelepel gemalen komijn, 1 heel klein 
snuifje chilipoeder toe. 

⇒ Roer het deeg goed 

⇒ Meng de geraspte pompoen door het beslag. 

⇒ Roer 8 theelepels plantaardige olie door je beslag 

⇒ Verwarm je pannetje (anti-aanbak) 

⇒ Bak nu je kleine pannekoekjes, goed aan beide kanten lichtbruin en knapperig. 

⇒ Dien de kleine pannekoekjes op met warme appelmoes met kaneel en gember. 
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Wist je datjes? 
 
Wist je dat?  
het grootste geschenk dat we onze kinderen kunnen geven ons empathische bewustzijn is? We leren de 
behoeften van het kind fijn aanvoelen, we leren present te zijn, zonder verwachtingen en vooroordelen. 
De vraag is alleen, hoe je dit kunt klaarspelen in een stressvolle dag? Als alles zich mag verlangzamen 
merken we pas hoe diep kinderen verlangen naar een warm en liefdevol oogcontact met ons, in rust en 
duur. 
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Wist je dat? in de Stuttgarter Zeitung van 20 febr 2019 een artikel verscheen:  “Babyboom in de antro-
posofische Filderkliniek bij Stuttgart”.  
In de antroposofische Filderklinik in Bonlanden (district Esslingen) willen meer ouders kinderen krijgen dan de 
capaciteiten toelaten. Een van de gevolgen van deze babyboom is dat zwangere vrouwen moeten overstappen naar 
andere ziekenhuizen. https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.babyboom-in-der-filderklinik-es-wird-eng-in-den-
kreisssaelen.239b0bf3-3799-4e27-83e7-2cbc75a1d525.html 
De kliniek, die ook landelijk bekend staat om zijn lage keizersnede, heeft momenteel niet genoeg ruimte. In 2018 
moesten ongeveer 50 zwangere vrouwen naar andere klinieken worden doorverwezen. Daarom moeten de capaci-
teiten worden uitgebreid. "Veel ouders kiezen voor de Filderklinik vanwege de antroposofische benadering, zegt de 
hoofdverloskundige Sigrid Sanwald. Het gaat om de eenheid van lichaam, ziel en geest en een veilige atmosfeer". 
Filderstadt - De statistieken van het registratiekantoor in Filderstadt vertellen over een kleine babyboom. "Vorig jaar 
2109 werden hier geboorten geregistreerd - meer dan ooit tevoren", zegt Anke Lißner, hoofd van het registratiekan-
toor. De stad Filderstadt staat niet alleen met deze cijfers. In heel Duitsland is het aantal geboorten al zes jaar op 
een relatief hoog niveau. Tot 2016 steeg het gestaag, in 2017 was er een lichte daling van ongeveer 100 tot in totaal 
107 400 geboorten. In het district Esslingen bedroeg het geboortecijfer in 2017 ongeveer 1,6 kinderen per vrouw. 
"Een van de redenen voor de positieve trend is de enorme toename van de immigratie in de afgelopen jaren, die ook 
heeft geleid tot een toename van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd", legt Werner Brachat-Schwarz van 
het bureau voor de statistiek van Baden-Württemberg uit.  
Hoeveel kinderen zijn er in 2018 in de Filderklinik geboren? Terwijl de cijfers voor 2018 pas in mei beschikbaar zullen 
zijn voor het Staatsbureau voor de statistiek, hebben de kraamklinieken al de balans opgemaakt. In de Filderklinik in 
Bonlanden zijn vorig jaar 2103 kinderen geboren in 2046. "Zoveel kinderen in één jaar - sensationeel voor een huis 
van deze omvang", zegt Christoph Fasel, woordvoerder van de kliniek. "Vorig jaar moesten we tussen de 50 en 60 
vrouwen doorverwijzen naar andere klinieken", zegt de hoofdarts Hauke Schütt, die in februari van dit jaar de 
20.000ste geboorte van de Filderklinik zal begeleiden. De Filderklinik staat bekend om zijn lage keizersnede. Zelfs 
kinderen in de gecompliceerde stuitligging worden op natuurlijke wijze in de Filderklinik geboren, net als veel twee-
lingen. In 2017 werd de landelijk geprezen sensatie geboren: in Bonlanden werden twee drielingen geboren zonder 
keizersnede. "40 procent van de keizersnede is niet te rechtvaardigen", zegt dokter Hauke Schütt, "maar helaas 
wordt het systeem door maatregelen in gang gezet. Daarom werkt de Filderklinik al lange tijd om ervoor te zorgen 
dat "normale geboorten goed worden betaald", legt hij uit. Veel ouders kiezen voor de Filderklinik vanwege de an-
troposofische benadering, zegt de hoofdverloskundige Sigrid Sanwald. "Het gaat om de eenheid van lichaam, ziel en 
geest en een veilige atmosfeer. Als ze genoeg tijd hebben, luisteren de vroedvrouwen met de oortrompet, voelen ze 
de buik en meten deze antiek met een meetlint. De resultaten zijn vaak nauwkeuriger dan met echografie en het 
contact met het kind wordt indrukwekkender, zegt vroedvrouw Sigrid Sanwald. Vanwege de grote vraag wil de Fil-
derklinik zijn capaciteit dit jaar uitbreiden. Meer kamers en twee nieuwe verloskamers vormen een aanvulling op de 
huidige vier verloskamers, zes arbeiderskamers en de weekafdeling met 40 bedden. De Filderklinik reageert daar-
mee op de toenemende vraag van aanstaande ouders. Zal het ziekenhuis op een gegeven moment misschien spijt 
krijgen van deze stap? Dan, wanneer de geboortecijfers weer dalen? "Door de waarschijnlijke ontwikkeling van het 
aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd is het heel goed mogelijk dat het huidige relatief hoge geboortecijfer ook in 
de komende twee of drie jaar bijna bereikt wordt", zegt Werner Brachat-Schwarz van het Staatsbureau voor de 
statistiek. Alleen dan kan een daling worden verwacht vanwege de leeftijdsopbouw van de bevolking.  
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Foto, Corina pehar 20.2.2019 
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Wist je dat?  er een prachtige film (gesponsord vooral door Weleda) komt in première in Mün-
chen, Berlijn en Keulen, over het belang van de natuurlijke geboorte? www.die-sichere-
geburt.de/finanzierung.html  
 
Wist je dat?  
ENSWaP CONFERENTIE: STEINERSCHOOLOUDERS VANUIT HEEL EUROPA KOMEN 
SAMEN IN BERLIJN 

 

"100 Years of Waldorf Pedagogy – Preserving Ashes of Lighting Fires?" 
Van 17 tot 19 mei 2019 organiseert het European Network of Steiner Waldorf Parents (ENSWaP) een con-
ferentie in Berlijn, met bovenstaande titel. 

Van vrijdag tot zondag zal er worden gewerkt, met daarbij voordrachten van Christopher Clouder (Inter-
national Forum for Steiner/Waldorf Education), Constanza Kaliks (Jeugdsectie, Dornach) en Nana Goebel 
(Freunde der Erziehungskunst, International Forum for Steiner/Waldorf Education). 

Uiteraard zal er ook tijd zijn om te praten en informatie uit te wisselen over de situatie van de steiner-
schoolbeweging in de verschillende landen, over wat ons bezighoudt en over de toekomst. 

Voor meer informatie: zie de ENSWaP website. 
Wist je dat? de Petitie voor "gezond licht" succesvol was? 
‘Gewijzigde eisen voor LED-verlichtingsmiddelen  GESUNDHEIT-AKTIV DE’ 
 
https://www.gesundheit-aktiv.de/aktuelles/nachrichten.html#petition-fuer-gesundes-licht-erfolgreich 
  
In de nabije toekomst wil de Europese Unie de energie-efficiëntie-eisen voor gloeilampen verder aanscherpen - na 
gloeilampen betekent dit ook het einde van halogeenlampen. Hoewel LED-lampen net als geen andere lichtbron 
energiebesparend zijn en helder en helder licht geven, worden ze ook vaak als bijzonder helder ervaren vanwege het 
hoge blauwe en lage rode gehalte. Veel mensen voelen zich verblind, klagen over hoofdpijn, gezichtsproblemen en 
vermoeidheid. Velen kunnen het flikkeren van de LED's niet aan. LED's hebben ook bewezen schadelijk te zijn voor 
het oog bij continu gebruik. Leerlingen kunnen geheugen en creativiteit verliezen als het klaslokaal uitsluitend met 
LED's wordt verlicht. 
Reden genoeg dus om een verzoekschrift in te dienen bij de Europese Commissie voor keuzevrijheid voor gezond 
licht. In korte tijd heeft ze meer dan 35.000 stemmen gekregen, en elke dag neemt het aantal stemmen nog steeds 
toe. 
De vertegenwoordigers van de EU-lidstaten zijn in december bijeengekomen om een besluit te nemen over de uit-
gebreide verordening. Samen met de Engelse organisatie "Lightaware" is het initiatief "Freedom of Choice for 
Healthy Light" erin geslaagd om op twee essentiële punten een correctie te bereiken: 
- De flikkerwaarde werd vastgesteld op een aanzienlijk lagere waarde dan de voorgestelde waarde. Dit beperkt de 
gevolgen van onzichtbare lichtflikkering aanzienlijk. 
- Plug-in halogeenlampen blijven twee jaar langer op de markt, met name tot 1 september 2023. 
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Bovendien is er een doorgang aangebracht om lichtgevoelige mensen in staat te stellen compatibele lichtbronnen te 
blijven ontvangen. Een groot succes!  
Meer informatie  www.lichtfragen.info 

Halogeen steeklampen zijn te koop bij:   https://www.gloeilampgoedkoop.be/halogeenlampen/g4-halogeen-
12v.html 

Wist je dat?  de grootste overzichtsstudie over ‘WLAN-invloeden’ verschenen is? 
 

De tot nu grootste overzichtsstudie over ‘Wlan, biologische en pathologische werkingen van de stralen op 
cellen,  op onze waarnemingscapaciteit en op ons gedrag” van Isabel Wilke bevat meer dan 100 studies, 
die de schadelijkheid voor onze gezondheid van de dragersfrequentie 2,456 Hz en haar gepulste variante, 
onderbouwen. 
In de samenvatting van het overzicht lezen we o.a.: “De geldende grens en SAR-waarde beschermen niet 
voor de gezondheidsrisico’s van de WLAN-stralen. De negatieve uitwerkingen op leren, op opmerkzaam-
heid en op gedrag geven de grond om van WLAN-gebruik af te zien in alle opvoedingsinstituten voor alle 
leeftijden. Op basis van de toxische werkingen is WLAN als technologie in ziekenhuizen en voor de tele- 
geneeskunde niet geëigend. 
WLAN zal niet in slaapkamers, niet op werkplaatsen, niet in opvangruimten, ziekenkamers, aula’s, klassen 
en niet in openbaren verkeersvoertuigen gebruikt worden. 

 
Red./diagnose-Funk    uit Erziehungskunst april 20128 
www.diagnose-funk.de 
www.diagnose-funk.org/ratgeber/vorsicht-wlan! 

 
Wist je dat? Verloskundigen (De) een strengere verloskundige wetgeving voorstellen? 

Berlin, 14. Februar 2019. Vrouwen en pasgeborenen in de verloskamers in Duitsland worden onvoldoende verzorgd. 
Goede zorg tijdens de bevalling, waarbij vroedvrouwen vaak voor vijf of meer vrouwen tegelijk zorgen, wordt een 
gelukszaak. Daarom heeft de Duitse federatie van verloskundigenvereniging nu aan het federale ministerie van 
Volksgezondheid de hoekpunten voor een wet op de stabilisatie van de geboortebijstand voorgelegd.  

Dit omvat: 

1. Een speciaal programma om het aantal verloskundige functies op de verloskundige afdelingen van 
ziekenhuizen te verhogen. De publicatie van de zorgsleutel van de betreffende klinieken. De verbetering 
van de poliklinische verloskundige spoedhulp voor zwangere vrouwen, die ook de ziekenhuizen zou 
ontlasten. Verbetering van de interprofessionele samenwerking om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
In dit verband moet een anoniem foutmeldingssysteem worden opgezet. De bevrijding van verloskundigen 
van activiteiten buiten hun vakgebied, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op de bevallende vrouw. 
De inrichting van verloskamers onder leiding van verloskundigen in elke verloskundige afdeling en de 
betrokkenheid van verloskundigen bij het beheer en de organisatie van deze afdelingen. 

2. "In de verloskunde moet de focus weer op het individu liggen", zegt Ulrike Geppert-Orthofer, voorzitter van 
de Verloskundigenvereniging, die haar eisen uitlegt. "Vrouwen hebben individuele en toegewijde zorg nodig 
voor alle aspecten van de bevalling. Verloskundigen hebben betere werkomstandigheden nodig. Daarom 
eisen wij een verandering in de verloskunde en doortastende politieke maatregelen daarvoor. 

Bron: 
Pressemitteilung des Deutschen Hebammenverbandes, 14. Februar 2019 
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www.waldofshop.eu 
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Aanbevolen literatuur en DVD’s  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beginning Well als Boek  
 
Hoe we achtzaam en empathisch kunnen zijn  in onze 
relatie en verzorging tot het kind, dat is het thema van het 
pas verschenen boek van Beginning Well.  
 
Het boek is in samenwerking met de Waldorfvereinigung 
für frühe Kindheit van Nordamerika ontstaan en is vanaf 
nu verkrijgbaar in het Engels. 
 

amazone.com, WECAN und ab Februar 2019 auch Floris 
books uk. 

 

 

 

 

 

Geborgen Ankommen 
Video on Demand | » jetzt streamen 
DVD | 10 Euro » jetzt bestellen 

 
 
 
Twee 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.gesundheitaktiv.de/shop/hoerbuec
her.html?utm_source=newsletter_156&utm_med
ium=email&utm_campaign=homoeopathie-
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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NIEUW!  Te bestellen bij salutogenese@skynet.be 

 
 
Te bestellen bij salutogenese@skynet.be  

HERDRUK IS ER! sinds april 2018 

 
 

“Diepe verbondenheid en hiermee sa-
menhangende zelfreflectie, hoe passen 
ze in een dagverloop van het kinder-
dagverblijf.” 
Een werkboek om tot zelfreflectie te komen in 
onze dagdagelijkse dag met de allerkleinsten 
van 0 tot 3 jaar.  
Teksten waarin de natuur van het kind beschreven 
wordt. En uit deze beschrijvingen ontstaan als 
vanzelf gezichtspunten voor een kindgerichte op-
voeding die gezondheid en welbevinden brengt. 
Zelfwerkzaamheid bij de allerkleinsten hangt af 
van hoe wij ons tot hen verhouden – welke vragen 
we onszelf durven te stellen. Een fijn boek om met 
je team aan de slag te gaan in kinderonthaal of in 
het gezin.           82 pag. 17 € 
 
Vertaald uit de Duitse reader, opgemaakt met eigen 
foto’s, bevindingen en waarnemingen uit kinderonthaal 
rond onze vrije Steinerscholen.  
met warme dank aan de ‘Vereinigung der Waldorfkin-
dergärten”. 
 

 
"Rudolf Steinerpedagogie in de eerste 
drie levensjaren van het kind – een 
project in het spanningsveld van ideaal 
en werkelijkheid.”  
Saluto-Genese vzw, www.salutogenese.be heeft het 
besluit genomen om het werkplan heruit te geven. Voor 
diegenen die er voor willen zorgen dat het kleine kind 
van 0 tot 3 jaar, zo gezond mogelijk mag opgroeien en 
dit ook buiten het gezin in kleinschalig gezins- onthaal 
of in een kleinschalige crèche vreugdevol mogen erva-
ren, is dit een inspirerende, grondige pedagogische en 
methodische reader. Kwaliteitsonthaal voor het kleine 
kind staat of valt met de mogelijkheid voor ieder kind 
om een hechte en diepe relatie te kunnen aangaan met 
zijn vertrouwenspersoon, in ongedeelde aandacht en 
liefdevolle omhulling. Zo blijkt de personeelssleutel van 
cruciaal belang te zijn voor een goede hechting en op-
groei en ontwikkeling in vertrouwen. Een gezonde op-
voeding en verzorging van het kleine kind kan het 
verschil maken! Aan alle opvoeders willen wij veel 
vreugde toewensen bij het lezen van dit pedagogische 
werkplan!                                             Vzw Saluto-Genese      

97 pag. 24 €  

 

 

 

 

Diepe verbondenheid en hiermee samenhangende 
zelfreflectie, hoe passen ze in een dagverloop van 

het kinderdagverblijf. 
Documentatie van het congres van 19/20 november 2015 in het vrije opleidingscentrum voor 

Waldorfpedagogie “der hof” te Niederursel (DE) 

 

Met bijdragen van Michaëla Glöckler, Claudia Grah-Wittich en Marie-Luise Compani met als  thema: 
Menskundige basisinzichten voor het werken met kinderen jonger dan 3 jaar. 

 

 

Samenstelling : Katharina Offenborn (DE) 

Vertaling en herwerking: Karin Vantricht, Annelies Sysmans 

Foto’s: o.a. Kinderdagverblijf ‘De Goudsbloem’ 

 

!

Saluto-Genese v.z.w       

Beweging ter bevordering  

van een gezonde kindertijd  

www.salutogenese.be   
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HERDRUK!  

 

 

 

 

 

“GEBAREN VAN LEVEN” A4 formaat 
VOOR NATUURLIJKE GEBOORTEZORG, 
KRAAMVERZORGENDEN,VERPLEGERS, 
OPVOEDERS, OUDERS en voor al diege-
nen die het willen lezen… 

ca 140 pag, met gekleefde rug 

 
bestellen bij salutogenese@skynet.be 
 

 

 

 

  

“GEBAREN VAN LEVEN – Hoe groei – en 
omhullingsgebaren ons kunnen inspire-
ren bij de opvoeding van het kleine 
kind.” 

Groot dwars liggend boek, grote, kleurige 
illlustraties    279 pag. -  witte wirO-ringen links 

3 laatste exemplaren, dan uitverkocht!!! 

bestellen bij salutogenese@skynet.be 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GEBAREN VAN LEVEN 
Hoe groei- en omhullingsgebaren ons kunnen 
inspireren bij de opvoeding van het kleine kind  

voor kraamverzorgers  

!

Gebaren van Leven  
is een studie over de nog ongeboren mens. Hierbij ligt de klemtoon op de geestelijke 
oorsprong van alle leven. De wilskracht, de zelfwerkzaamheid en de gebalde groeikrachten 
van waaruit de levenskiem uit de onzichtbare ongeborenheid te voorschijn komt, vervulden 
de samensteller van dit studieschrift met eerbied, achting en verrassende verbazing. Door 
het bestuderen van de embryologie en haar spirituele dimensie ontstaat er een steeds 
ruimer mensbeeld waardoor de opvoeding van het kind nog boeiender kan worden. Naast 
een eerste inleidend deel over het vruchtbaar worden van de groeicellen volgt het eigenlijke 
hoofdstuk over de embryologische fasen die de mens doormaakt. Overzichtelijke en 
kleurige tekeningen illustreren de snel voortschrijdende, plastische metamorfosekracht van 
de kiemcel die vol ontwikkelingsdrang is. Dan volgt een derde hoofdstuk waarin sprake is 
van de welkomhetende omhullingsgebaren die ons kunnen inspireren om de latere levens-
omgeving gezond en deugddoend voor het kleine kind in te richten. De vele omhullings-
organen die het embryo beschermden, voedden en het een diepe verbondenheid schonken, 
verlaten bij de geboorte het kind, maar blijven verder aanwezig bij de geboren mens als 
zijn hogere wezensdelen, als zijn geestelijke begeleiding. Een vierde deel handelt onder 
andere over de ongeborenheid, over de vraag of de hormonale voorbehoeding een vlucht of 
een zegen is en over de spirituele betekenis van de placenta. Dit is ook een studieschrift 
over nieuw ouderschap. We hebben steeds meer een individualistisch zelfbeeld, maar een 
kind kan pas zichzelf worden als er een betekenisvolle ‘andere’ – de eerste vertrouwens-
persoon – een diep verbond in liefde met hem aangaat. De blik en de warmte, de pulsering 
van het levenslichaam geven de boreling de zekerheid dat hij wordt liefgehad en ‘kind mag 
zijn’ van hen die ‘zijn’ ouders werden. We leven vandaag in een cultuur, waarin 
‘moederlijkheid’, ‘moeder zijn’, ‘ouder zijn’ een ontwaarding kennen. Dit inzicht roept ons 
op tot wakkerheid. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Annelies Sysmans (geboren 1955), kleuterleidster en gedurende 15 jaar onthaalouder.  
In 2001 werd de vzw Saluto-Genese opgericht, een beweging ter bevordering van een gezonde 
kindertijd. Naast tal van publicaties en een regelmatige Nieuwsbrief voor ouders en opvoeders richt 
vzw Saluto-Genese begeleiding van kinderonthaal en bijscholingsdagen voor opvoeders van het kleine 
kind in. 
 

 
Nog twee bijhorende readers zijn reeds uitgegeven bij vzw Saluto-Genese,  
ook te bestellen bij  
salutogenese@skynet.be      www.salutogenese.be 

 
 
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  

       Alliance for childhood Europa – European 
Networkgroup 
www.allianceforchildhood.eu  
 

  
Iona-Stichting NL 
www.iona.nl  

 
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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Focus online, 24.2.2019 
 
BMC Cancer 
DAK-Studie: Fasten 2019 
 
Buchtipp: Prof. Dr. Andreas Michalsen: „Mit Ernährung 
heilen. Besser essen. Einfach fasten. Länger leben.“ Insel 
Verlag, 368 Seiten, 24,95 Euro 
Medienfasten: Gute Tipps für eine Auszeit von 
Smartphone & Co. gibt es auf medienfasten.org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilzame onthouding. Vasten wordt een 
gezondheidstrend - en terecht! 
De wilde dagen van carnaval of carnaval zijn voorbij, 
Aswoensdag heeft rust en stilte terug gebracht in het land - en 
de vastentijd is begonnen. Het duurt 40 dagen: van 
Aswoensdag tot Witte Donderdag of iets langer tot Heilige 
Zaterdag. Veel mensen, vooral in de leeftijdsgroep tussen de 18 
en 29 jaar, besluiten om in deze tijd iets te laten: Het meest 
populair zijn alcohol, snoepjes en televisie. Maar ook sociale 
media, computerspelletjes, suiker, vet, koolhydraten en vlees 
staan op de lijsten van veel mensen - iedereen kiest wat het 
beste bij hem past. Zeer populair op dit moment zijn ook 
vastenkuren, waarbij je geen vast voedsel eet, maar alleen 
water, groentebouillon of sappen tot u neemt. Een dergelijk 
therapeutisch vasten is bijzonder gezond gebleken. Het 
lichaam raakt in een soort van stress als gevolg van 
voedselontbering, waardoor zelfregulerende mechanismen 
ontstaan die normaal gesproken worden onderdrukt door onze 
overvoeding. Vele studies bevestigen nu het positieve effect 
van een kortetermijnfase van honger op het organisme, vooral 
bij chronische ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk, obesitas, 
reuma en kanker. Verbazingwekkend genoeg kan een twee tot 
drie weken durende snelle behandeling ook mentale 
stoornissen zoals depressie, angst en obsessieve-compulsieve 
stoornis verbeteren. Dit blijkt uit studies bij 8.000 patiënten uit 
de voormalige Sovjet-Unie, die tot op heden nauwelijks 
bekend zijn. Bij meer dan 70 procent verbeterden de 
symptomen duidelijk, velen herstelden volledig. Met 49 
procent was het effect ook nog zes jaar later steeds merkbaar. 
Ook bij kanker kan vasten een positieve invloed hebben zoals 
blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in het technische 
tijdschrift 'BMC Cancer' (DE) . Tijdens de chemotherapie met 
vrouwen met een gynaecologische kankerziekte werd een 
vastentijd van tweeënhalve dag onderzocht. Het bleek dat de 
vastenpatiënten een betere kwaliteit van leven hadden en 
minder last hadden van vermoeidheid. 

 
 
 
“Welkom op Aarde!”  
auteur: Erika Gradenwitz-Koehler  

prijs: € 25,50  
EEN PRACHTIG BOEK! 

Dit boek bereidt je voor op zwangerschap en 
bevalling en gidst je er deskundig doorheen. Het 
stopt niet bij de geboorte maar begeleidt jullie als 
ouders ook de maanden daarna. Het boek voorziet 
je van de meest actuele informatie, op een 
beknopte en prettig leesbare manier. Naast al het 
praktische en medische is er ook aandacht voor de 
ziel. Daarvoor reikt Welkom op aarde! denkbeelden 
aan uit wetenschap, filosofie en verschillende 
religies. 
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“Steinerschule heute, Ideeën und Praxis der 
Waldorfpädagogik.” 
Heinz Brodbeck, Robert Thomas 
ISBN: 978-3-85989-454-9 
24,00 € 
De essentie van de Waldorfpedagogie wordt niet zo snel 
uitgelegd, omdat het zoveel facetten heeft dat als we er 
maar vanuit één gezichtspunt naar kijken, het 
totaalbeeld vervormd wordt. Want het gaat niet alleen 
om methodiek en didactiek, maar vooral ook om een 
menskunde, een spirituele visie op de menselijke 
ontwikkeling, om het creëren van de sociale vorm van 
een school, om de inauguratie van structuren waarin 
leerlingen, leraren, ouders en medewerkers van de 
schoolvereniging samen een levende gemeenschap 
vormen. In dit opzicht is Waldorfpedagogie niet 
ingesloten in de muren van het schoollokaal, maar een 
cultureel fenomeen met een gevarieerd charisma en 
impact. Het naslagwerk voor de Rudolf 
Steinerpedagogie behandelt het hele spectrum in 22 
hoofdstukken, van de basisideeën van de antropologie 
tot voorbeelden uit het curriculum voor financierings- en 
organisatievraagstukken. Het doel is niet om volledig te 
zijn en het is ook niet mogelijk. Maar de 
verscheidenheid aan benaderingen schept een 
totaalbeeld dat het belang van het Rudolf 
Steineronderwijs illustreert en verklaart. Het boek is 
geschikt als eerste kennismaking met het onderwerp, 
maar ook als verdiepende studie voor lezers die al in 
contact zijn gekomen met deze pedagogie, als ouders of 
als leerkracht in andere soorten scholen. En het verleidt 
om verder te lezen, want het gaat niet om de ultieme 
waarheden, maar om de opening voor geheel nieuwe 
vragen en om het voortdurende trachten pedagogie te 
rechtvaardigen vanuit het wezen van de zich 
ontwikkelende mens.Bestellen 
 
 
“Erziehung und Selbsterziehung des Kindes und 
Jugendlichen.”  Rudolf Steiner. 
Het vrijeschoolonderwijs omvat de weg van een 
holistische menselijke opvoeding die gericht is op de 
fysieke, mentale en spirituele ontwikkelingsprocessen 
van de mens. Deze weg kan worden geïllustreerd aan de 
hand van de drie stadia van menselijke liefde, liefde 
voor God en liefde voor het werken, die Rudolf Steiner in 
een van zijn educatieve lezingen introduceerde. 
Cornelius Bohlen is al tientallen jaren werkzaam als 
leraar in de Steinerschool en toont in zijn inleiding het 
belang en de actualiteit van deze weg aan, die van het 
kleine kind naar de jongere in de puberteit en van de 
jonge volwassenheid leidt. In een tijd waarin scholen 
geacht worden kinderen voor te bereiden op een wereld 
waarin het werk steeds meer verdwijnt, is de 
ontwikkeling van liefde voor werken van cruciaal belang 
om in de wereld van de kunstmatige intelligentie 
menselijk handelen te stimuleren.  Bestellen 
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“Gesund aufwachsen in der digitalen Medieën-
welt.” Eine Orientierungshilfe für Eltern und alle, 
die Kinder und Jugendliche begleiten. 

156 Seiten, 17 x 24cm (2. Auflage Januar 2019) 
9,80 € 
https://shop.diagnose-funk.org/Gesund-aufwachsen-
in-der-digitalen-Medienwelt-156S 

Bijzondere voorwaarden voor vrijescholen - Faciliteiten voor de 
mediagids Gezond opgroeien in de digitale mediawereld 

Een groep zeer gemotiveerde neurofysiologen, kinderartsen en 
mediapedagogen hebben een nieuwe mediagids gepubliceerd, 
die op slechts 156 pagina's en met sprekende foto's praktische 
tips en inzicht geeft in de fysieke en mentale rijpheid van elk 
stadium van de ontwikkeling van het kind. Professor Edwin 
Hübner van de universiteit van Stuttgart en de Kinderarztin 
Michaela Glöckler hebben daarbij vanuit een 
waldorfpedagogisch perspectief. Wij zijn de redactie zeer 
dankbaar dat zij daartoe bereid is. Allemaal willen ze ertoe 
bijdragen dat de boodschap van gezond opgroeien in de 
mediale omgeving zo ver mogelijk wordt uitgedragen. Volgens 
politici moet digitalisering nu bepalend zijn voor het dagelijks 
leven en leren, ook op basisscholen en kleuterscholen. Het 
motto: "Vroege praktijk, die meester wil worden" is hier helaas 
niet op zijn plaats - de dagelijkse ervaring van geïrriteerde en 
ook wanhopige of berustende ouders en de toenemende 
kritische stemmen van artsen, psychologen, pedagogen en 
heilpedagogen getuigen hiervan. Alleen het inzicht van velen 
helpt! Daarom kan iedereen die de verantwoordelijke 
onderwijspolitici in de EU-landen wil helpen inzien dat er een 
burgerbeweging voor humaan onderwijs op komst is en 
gesteund wordt door een indrukwekkend aantal mensen die 
op de achterkant van deze kunnen tekenen. Het gaat om het 
behoud en de verdere ontwikkeling van een gezond menselijk 
oordeel en het vermogen om onafhankelijk van elkaar te 
denken, wat zeer bedreigd is. Wij willen deze gids graag 
aanbevelen aan ouders voor hun dagelijkse gezinsleven en aan 
leerkrachten en opvoeders voor hun dagelijkse praktijk.  

Edwin Hübner en Michaela Glöckler 

 
 
Die Erde fiebert (04/2019) 
Die Klimakrise - verstehen und jetzt handeln 
 
Het tijdschrift info3 stellt in April het thema van de  globale 
opwarming in de belangstelling 
 

Hier te bestellen als apart tijdschrift: 

https://www.info3-shop.de/produkt/die-erde-fiebert-04-
2019/?utm_source=email&utm_campaign=Bcherpost_April_20
19&utm_medium=email 
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 “Het geestelijk licht van de Waldorfschool”  

Peter Selg  

Over de Waldorf- of Steiner-pedagogie haar wezen, 
methode, ontstaan, verwezenlijkingen, ontwikke-
lingen en groei. 
Uitg. Via Libra, vert. W. Lambrechts 
 
Te bestellen bij: info@via-libra.be 
12,5 € 
 

 

“Die Würde des kleinen Kindes” 

te bestellen bij: Goetheanum-Verlag 

https://www.goetheanum-
verlag.ch/nc/einzelansicht/artikel/die-wuerde-
des-kleinen-kindes/shop/5987/ 

18 € 

 

 

 

 

“Erziehung ist Begegnung”  Menschen zwischen 
Werden und Sein. 
 
Wolfgang Sassmanshausen 
 
Bestellen Info3-Verlag 
€ 12,00 
1. Auflage 2019, 96 Seiten, Klappenbroschur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

 

 
 

  
 

 
 

 
 



 80 

Lente. 
 

Voorzichtig beginnen te spelen 
binnen een groenende koelte 

de bloemen met name te groeten 
en van harte te ontsluiten 

aarzelende kamers. 
Het brood met elkaar te delen, 

de koele beekval te voelen. 
En in de avond te wachten 
de bevende witte vlinders; 

de kamperfoelie gaat open. 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

 
 

De eerste lentebloemen, aarde, natuur, frisse buitenlucht en de juiste nog warme ademende kleding voor 
onze allerkleinsten! Met de kleertjes van binnen kan ik nu zo gewoon naar buiten! 
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Wij willen ieder een ZALIG PAASFEEST toewensen, 
met opstandingskrachten van leven,  

van enthousiasme   
van vrede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzw Saluto-Genese Annelies, Karin, Erna, Rik, Cristina. 
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