
VERGROTEN VAN
LICHAAMSBEWUSTZIJN

Kinderen leren om goed te luisteren naar hun lichaam

WERKVORMEN



VOORWOORD

Kinderen kunnen goed voor zichzelf zorgen als ze goed naar hun
lichaam luisteren.

Door goed te luisteren herkennen kinderen wanneer iets fijn of niet
fijn is. Dit helpt ze om vervolgens een bewuste keuze te maken (er
naartoe bewegen of juist van weg). 

De basis is dat je je aandacht gaat richten op datgene wat je voelt en
daar woorden voor kan vinden. Denk dan aan warm, koud, hoe zit de
stoel, hoe voelt je kleding, etc. Het werkblad 'de wasbeer' kan het kind
hierbij helpen. 

Als kinderen dit echt lastig vinden merk ik dat het goed werkt om
kinderen vooral bewust te maken of iets fijn is of niet fijn is. Het is
altijd belangrijk om kinderen hierin hun eigen tempo te laten bepalen.
Indien er weerstand ontstaat dan is dit niet voor niets! Forceer dan
niet en probeer te begrijpen waarom er weerstand is. Kijk wat het kind
stap voor stap aankan. 

Je kunt het lichaamsbewustzijn op verschillende manier weer 'wakker
maken' en stimuleren. Denk aan sensorische activiteiten, voelen van
materialen, oefeningen gericht op ontspanning (b.v. AH) en contact-
en aanraakoefeningen (zie les 1). In dit e-book zal ik daarvan enkele
voorbeelden geven die je kunt inzetten. 

Als je vragen hebt over werkvormen laat het me weten. 

Veel plezier en inspiratie toegewenst,

Hartelijke groeten, 

Manon Gervink 

W E E S  E E N  V R I E N D  V A N  J E  L I C H A A M
 



Versterken van lichaamsgrenzen
Vergroten van lichaamsbewustzijn
Aarden / gronden (uit je hoofd in je lichaam). 

Gebruik stapstenen of verschillende stoffen
Maak buiten een blote voeten pad (gras,

Maak het blote voeten pad op een verhoging
Doe de oefening met een blinddoek
Sorteer de onderdelen van fijn naar niet fijn
(waar wil je naartoe bewegen en bij welke wil
je weg)

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Maak als professional of samen met het kind 
een blote voeten pad met verschillende
ondergronden. 
 
2. Vraag het kind er rustig over heen te lopen.
Dit zorgt ervoor dat het kind de tijd krijgt om te
ervaren en voelen. 

3.  Sta met het kind stil bij wat het voelt en
ervaart. Is iets fijn of juist minder/niet fijn?

Mogelijke variaties: 

zand, eikels, dennenappels, takjes, 
bladeren, etc.). 

1.BLOTE VOETENPAD



Versterken van lichaamsgrenzen
Vergroten van lichaamsbewustzijn
Afstand - nabijheid
Aangeven van grenzen

 Laat het kind kiezen of het op de buik/rug  wil liggen
Daag het kind uit om op te staan zonder dat de blokken verschuiven
Sta met het kind stil welke lichaamsdelen contact maken met de grond. 
Sta stil bij hoe het kind zijn lichaam ervaart? Hoe voelt het van binnen? Hoe is het om
te zien?
Doe vooraf de bodyscan

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Het kind mag op de grond gaan liggen. Van tevoren leg je uit: Ik ga om je lichaam
blokken neerleggen. Zijn er plekken waar je dit liever niet wilt? Spreek daarnaast af met
het kind dat het aangeeft als iets niet prettig is. 
 
2. Leg als professional de blokken om het kind heen en registreer goed hoe dit voor het
kind is. Is het ontspannen of neemt de spanning toe? Indien dit zo is kijk dan wat het kind
nodig heeft. 

3.  Sta met het kind stil bij wat het voelt en ervaart van de blokken? Kan het kind de
blokken overal voelen?

Tijdens deze werkvorm kan je ook bespreekbaar maken of iemand wel eens aan het
lichaam van het kind heeft gezeten terwijl het dit niet wilde.
Zorg er voor dat jij als professional (seksueel) trauma checkt bij een kind?

Variatie: 

2. LICHAAMSOMTREK
Houten / schuimblokken



Versterken van lichaamsgrenzen
Vergroten van lichaamsbewustzijn
Afstand - nabijheid
Aangeven van grenzen

Als het kind ook de opdracht met blokken heeft gedaan ervaart het verschil?
Zie variaties vorige oefening

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Het kind mag op de grond gaan liggen. Van tevoren leg je uit: Ik ga om je lichaam
pittenzakken neerleggen. Spreek net zoals bij de blokkenoefening af wat het kind wel/niet
wil? 
 
2. Leg als professional de pittenzakken om het kind heen en registreer goed hoe dit voor
het kind is. Bij toenemende spanning kijk dan wat het kind nodig heeft. 

3.  Sta met het kind stil bij wat het voelt en ervaart van de pittenzakken. Voelt het fijn of
minder/niet fijn? Kan het kind de pittenzakken overal voelen?

Tijdens deze werkvorm kan je ook bespreekbaar maken of iemand wel eens aan het
lichaam van het kind heeft gezeten terwijl het dit niet wilde.
Zorg er voor dat jij als professional (seksueel) trauma checkt bij een kind?

Variatie: 

3. LICHAAMSOMTREK
Pittenzakken



Versterken van lichaamsgrenzen
Vergroten van lichaamsbewustzijn
Afstand - nabijheid
Aangeven en uiten van grenzen

Je kan een groter en langer potlood gebruiken zodat je minder nabij bent. 
Sta stil bij hoe het kind zijn lichaam ervaart? 
 Hoe voelt het van binnen? Laat het kind dit tekenen.
Laat het kind inkleuren met welke delen van zijn lichaam hij blij is, neutraal of niet
blij?
Kan een kind aangeven waar hij zich in zijn lichaam fijn, neutraal of minder fijn
voelt

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Het kind mag op de grond gaan liggen op een groot vel papier. Van tevoren leg je
uit: Ik ga met een potlood je lichaam omtrekken. Bespreek net zoals bij de andere
werkvormen wat het kind wel/niet wil? 
 
2. Teken als professional de lichaamsomtrek van het kind en registreer ook bij deze
werkvorm weer hoe dit voor het kind is. Indien nodig pas dan wat aan. 

3.  Sta met het kind stil bij wat het voelt/ervaart van het tekenen. Is het fijn of
minder/niet fijn. Hoe ervaart het kind de nabijheid van de therapeut in deze
oefening? 

Tijdens deze werkvorm kan je ook bespreekbaar maken of iemand wel eens aan het
lichaam van het kind heeft gezeten terwijl het dit niet wilde.
Zorg er voor dat jij als professional (seksueel) trauma checkt bij een kind?

Variatie: 

4. LICHAAMSTEKENING



Eigen keuzes maken
Uiting leren geven aan behoeftes & verlangens
Versterken van lichaamsgrenzen
Vergroten van lichaamsbewustzijn
Mening durven geven

Doe de oefening met ogen dicht zodat het kind zich meer kan richten op voelen
Leg de voorwerpen op volgorde van mooi - niet mooi
Doe dit zelf ook als therapeut. Verdraagt het kind dat daarin verschillen zijn, blijft
het bij zichzelf of gaat het zich aanpassen

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
De opdracht is om de materialen met de ogen dicht op volgorde te leggen van fijn
naar minder/niet fijn. 
 
2. Stimuleer het kind om tijd te nemen voor deze oefening. 

3.  Sta met het kind stil bij wat het voelt/ervaart.

Variatie: 

5. VOELEN VAN MATERIAAL (1)



Vergroten van lichaamsbewustzijn
Onderscheid maken tussen fijn- en niet fijn
Vergroten concentratie

 Varieer in hoeveelheid materialen
Varieer in moeilijkheid materialen (verschillende stoffen, ballen, etc.)
Sta met het kind stil hoe de verschillende voorwerpen aanvoelen
Plaats alle materialen onder een doek en laat het kind de activiteit geblinddoekt
doen. 
Kind vragen of het dit ook met de voeten kan. 

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Zoek verschillende materialen. Zorg dat je van ieder materiaal twee dezelfde hebt.
Stop van alles 1 materiaal onder de doek en leg de rest ernaast. 
 
2. Vraag het kind een voorwerp te kiezen. Laat het kind het voorwerp goed voelen.
Vervolgens mag het kind onder de doek hetzelfde voorwerp zoeken. 

3.  Sta met het kind stil bij wat het voelt en ervaart? 

Variatie: 

6. VOELEN VAN MATERIAAL (2)



Vergroten van lichaamsbewustzijn
Herkennen van lichaamssignalen
Vergroten van aandacht & concentratie

Span je spieren nu nog eens aan en ga als
een houten klaas liggen. Ik ga nu weer een
pittenzakje op je leggen…
En nu mag je veranderen in een slappe pop
en leg het pittenzakje op dezelfde plek. Hoe
voelt dat? Voel je beter als houten klaas of
als slappe pop?
Gebruik verschillende en andere materialen
Leg alle pittenzakken op en om het kind
heen. Veel kinderen vinden dit een fijn gevoel
wat zorgt voor ontspanning

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Het kind mag op zijn buik gaan liggen. 
 
2. Je gaat pittenzakken op de rug van het kind
leggen zodat het zich bewust wordt van zijn
lichaam. 

3.  Nadat je pittenzakken hebt neergelegd kan je
stilstaan bij: Hoe voelt dit? (Prettig, niet prettig,
kriebelig, enz.). Waar heb ik het
pittenzakje precies gelegd, waar voel je het
liggen, kan je dat vertellen?
 
4. Nu op een andere plaats, idem…
 Pittenzakjes boven op elkaar. Voelt dit anders
en kan je voelen hoeveel het er zijn?

Mogelijke variaties: 

7. PITTENZAKKEN
VOELEN



Vergroten van lichaamsbewustzijn
Sensorische integratie
Vergroten van aandacht & concentratie
Plezierbeleving

Je kan ook met je voeten in het
scheerschuim 
Spelen met je handen/voeten in een bak rijst
(hierin kan je ook dingen verstoppen. 
Je kan ook mais/knikkers/verschillende
stoffen gebruiken
Hetzelfde kan je doen maar dan met een
zand of waterbak

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Zorg voor een ondergrond (spiegel, tafel of
placemat) en scheerschuim. De ondergrond
zorgt voor afbakening en begrenzing. 
 
2. Start met een klein beetje scheerschuim en
daag het kind uit om het uit te smeren. Als het
kind wat gewend is kan je meer scheerschuim
gebruiken. 

3.  Het materiaal stimuleert beweging en voelen
en laat het kind daarin vrij bewegen. In het
scheerschuim kun je van alles tekenen en
schrijven en vervolgens weer wegpoetsen. 

Mogelijke variaties: 

8. SPELEN MET
SCHEERSCHUIM



Vergroten van lichaamsbewustzijn
Uiten van fijn en niet fijn
Herkennen van lichaamssignalen
Herkennen van spierspanning

Je kan ook werken met verschillende geuren

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Zorg voor minstens twee verschillende smaken
(zuur en citroen). Je kan dit ook uitbreiden met
nog meer smaken. 
 
2. Laat het kind de ogen dicht doen en als het er
klaar voor is het eten ruiken. (Deze stap kan je
ook overslaan.) 

3.  Vervolgens mag een kind een hap nemen om
te proeven. Welke spieren span je aan? Hoe voel
jij je? Wil je het eten of meteen uitspugen? 

Mogelijke variaties: 

9. SMAAK ZUUR EN
ZOET



Vergroten van lichaamsbewustzijn
Herkennen van lichaamssignalen
Voelen van lichaamsgrenzen

Varieren in tempo
Bewegen in twee-tallen
Je kan het ook doen via glijden (op de buik,
rug, zittend, achterwaarts). 

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Verplaats je op verschillende manieren naar
de overkant: 
- Rollen (voelen van rug en buik)
- Tijgeren
- Op handen en voeten
- Hinkelen
- Lopen
- Rennen
- Springend
- Eigen keuze

Welke spieren gebruik je?
Welke manier van bewegen heeft je voorkeur?
Welke lichaamsdelen maken contact met de
grond
 (Juist bij de andere beweging zit de
leerervaring). 

Mogelijke variaties: 

10. VERPLAATSEN OVER
DE GROND



Vergroten van lichaamsbewustzijn
Herkennen van lichaamssignalen
Oefenen om op tijd rust te nemen
Oefenen met doseren van energie en kracht

Doe rek en stretch oefeningen, en sta stil bij
welke spieren aanspannen. 
Werk met een (vermoeidheidsthermometer).

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
1. Sta stil bij lichaamssignalen voordat je iets
gaat doen. 
 
2. Kies een balspel/of ga actief dansen. Zorg dat
je echt minimaal 10 minuten actief bezig bent
zodat je hartslag omhoog gaat, je ademhaling
versnelt en je het warmer krijgt. 

3.  Sta na het bewegen stil bij wat er is
veranderd in je lichaam

Mogelijke variaties: 

11. LICHAAMSSIGNALEN
BIJ INSPANNING



Versterken van lichaamsgrenzen
Vergroten van lichaamsbewustzijn
Afstand - nabijheid
Aangeven en uiten van grenzen
Herkennen van gespannen en ontspannen spieren

Loop door de kamer als een houten klaas / slappe
pop
Dans door de kamer als een houten klaas / slappe
pop
Linkerkant van je lichaam gespannen en andere
kant slap
Armen gespannen en benen ontspannen

Voorbeelddoelen: 

Werkwijze:
Houten klaas
1. Het kind mag op zijn rug gaan liggen. Vraag het kind alle
spieren aan te spannen als een 'houten' klaas.
- Druk je armen helemaal tegen je lichaam aan
- En je benen en voeten tegen elkaar.
- Span nu alle spieren in je lijf aan.
- Probeer je adem maar even in te houden. Je ligt nu echt als een
houten klaas
- Kan je dat 5 tellen volhouden: span al je spieren aan en houd je
adem in: 1, 2, 3, 4, 5.
- En blaas maar weer uit.

2. Als het kind dit heeft gedaan vraag je het kind om nogmaals
aan te spannen als een ‘houten klaas’ en vertel je dat je het kind
gaat
omrollen naar de buik. Geef indien nodig het kind tips zodat echt
alle spieren worden aangespannen.

Slappe pop
1.  Nodig het kind vervolgens uit om te gaan liggen als een
'slappe pop'. Alle spieren zijn dan slap en ontspannen.
- Zucht nu even diep, adem uit en probeer je helemaal slap te
maken. Alsof je een slappe pop bent.
- Ik ga nu even aan jullie armen voelen of je echt een slappe pop
bent. (Even voorzichtig arm optillen, draaien en rollen).
- Nu ga ik hetzelfde bij de benen doen. (Je bent echt net een
slappe pop, wat goed!)
- Je mag je nu de slappe pop heel zachtjes omrollen naar de buik
en zo prettig mogelijk gaan liggen.
- En dan mag je weer even diep zuchten en uitademen.

Mogelijke variaties: 

12. HOUTEN KLAAS EN
SLAPPE POP


