
    we gunnen het kinderen zo …

papier en kleurpotloden/pen 



Uitgangspunten Griefelen

• Zintuigen
• Gewaarwordingen
• Lichamelijke beleving
• Verdragen van prikkels

• Maken van taal voor dit alles



gewaarwordingen in beeld



Wat is stress ?

▪ Stress is een reactie van het lichaam op een 
interne of externe prikkel
▪ Voorbeeld 1:  Een boze hond die zijn tanden laat zien
▪ Voorbeeld 2: Een jongen glimlacht naar een meisje

▪ Wij nemen dit waar middels gewaarwordingen in 
ons lichaam
▪ Voorbeeld 1:  Ons hart gaat sneller kloppen
▪ Voorbeeld 2: Het hart van beiden gaat sneller kloppen

▪ Wij geven deze gewaarwording(en) betekenis
▪ Voorbeeld 1:  Angst
▪ Voorbeeld 2: Verliefd



Is stress altijd schadelijk ?

nee dus ….. 



Wanneer is stress traumatisch  

• Als een intense ervaring

• Volledig onverwacht

• Een kind overweldigt

• Verwarring overheerst

• Het kind geen mogelijkheden heeft om de onverwachte situatie 
het hoofd te bieden

• En achterblijft met een gevoel van buitengewone hulpeloosheid 



Wat doet ons brein bij dreiging …

Bedreigende situatie  

Instinctieve reactie  

                         Reptielenbrein 

             Reactie van iemand daarop: 

    sociaal appel  -  vluchten -   vechten  –  verlammen   ----  apathisch



vervolgens

      als bedreiging is geweken 

Inschakelen van het limbische systeem van het brein  

           … en dan kunnen we terugblikken en emoties ervaren



… om tot slot

   … de neo-cortex te kunnen gebruiken* voor 
bewustzijn van gedachte en emotie, vooruitblik, 
zelfreflectie- en sturing, probleemoplossend 
vermogen, adequaat gedrag kunnen kiezen, 
overdenken en beschouwen

* is pas na het 20e jaar volgroeid…..



dus  Reacties op stress

           Sociaal contact zoeken 

            
Vluchten 

           Vechten

           Verlammen                    … Apathisch
 



Stress-release in dierenwereld 



Wat doet Griefelprogamma hiermee
                  

  Als kind gedrag laat zien voortkomen uit  reptielenbrein

         
                  

 begeleiden naar fysieke rust via 4 A’s:  
                    sociaal Appèl        Aarden        Ademen         Aanraken

                Uit de ‘overlevingsmodus’ halen
                                                  (filmpje MKD)

   …  pas daarna de overgang maken naar taal  en  (ander) gedrag



   vaardigheden …

                      Appèl  (sociaal appèl) er dus zijn als buffering

Aarden / gronden in het hier en nu – (h)erkennen van je sensaties en verdragen
 https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kq-tqPP-6bs&fbclid=IwAR0Kd44d-6Iqoa3tMAcBbsSG99qWSZHGdAUYrznEnhSQPGWCkUmzkgH_q0I&app=desktop

  The Journey of Bailey Butterfly - stressregulation for children by Kati Bohnet

   https://www.youtube.com/watch?v=iGGJrqscvtU    (tappen)

Ademen / geluid maken   rustig, in melodie

Aanraking/ beweging    als het verdragen wordt,, voorspelbaar traag tempo
          https://www.youtube.com/watch?v=G7zAseaIyFA     (Levine)

- Vergroot het gevoel van autonomie
- Vergroot de interne locus of control
- Laat de ‘ab-reactions’ afvloeien
- Kinderen kunnen het altijd en overal toepassen

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kq-tqPP-6bs&fbclid=IwAR0Kd44d-6Iqoa3tMAcBbsSG99qWSZHGdAUYrznEnhSQPGWCkUmzkgH_q0I&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=iGGJrqscvtU
https://www.youtube.com/watch?v=G7zAseaIyFA


Filmpje          hulpverlening jonge kinderen



Griefel



Zie je verschil 

tussen 

je 

2 

Griefels?



Voorbeelden van ‘onze’ kinderen















Hoe doet het Griefelprogramma dit

- ritme en balans in bv liedjes + bij verhalen door rijm 
- Traag tempo

- gewaarwordingen op laten komen in spelletjes, 
     waardoor kinderen:

• gaan (h)erkennen wat er in hun lichaam gebeurt + waar
• kunnen ervaren wat er gebeurt als ze gronden en ademen inzetten
• taal kunnen gaan maken hiervoor 

- het verschil ervaren tussen spanning- en ontspanning;                            
  onrust – en rust.



Bij   JGZ    kan:    een liedje op rijm in traag tempo…  

Liedje        Melodie: We maken een kringetje van jongen en van meisjes…….

 

• Je krijgt zo een prikje, een prikje, een prikje       zacht prikken overal op lichaampje 

• Je krijgt zo een prikje, van tra la la

 

• Maak nu een buiging, maak nu een buiging

 

• Ben je klaar, ben je klaar

• Dan is ’t nu beginnen maar………..
 
Laat het kindje zelf de arm desinfecteren (mag de hele arm zijn).

Laat het kindje alle spullen die je gaat gebruiken zien en leg uit waarvoor ze zijn.

Geef aan dat het pijn kan doen, maar dat dit maar héél even is.

Laat het kindje een pleister zoeken uit jouw pleisterdoos.



en …

Wat we doen, telkens weer

Is je meten, elke keer

Wat we doen, telkens weer

Is je wegen, elke keer

“Groei jij goed ?” is onze vraag

“Ja, vast wel”, roepen wij vandaag



Stress-regulatie   oefeningen 
1: 17 vlinderen        1:52 omhels jezelf         2:50  oriënteer jezelf  (kijk rond en tel iets)       4:07 uitademen zolang je kunt

5:00 masseer je oren (+ beetje trekken)       5:56   centered butterfly           7:49 verborgen vinger (in- en uitademing) 
10:36 hand  voorhoofd/ borst  (voel je sensaties?)          +       hand op borst / buik            13:25  hand op hart (sensaties?)   

 1420 stel je iets/iemand voor dat je rustig maakt

 



VRAGEN ….
   

         
www.griefelen.nl



              

                         DANK U    en nog een fijne dag!

                              www.griefelen.nl


