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(Emotie) regulatie

1

Programma
#1 zelfregulatie
#2 Invloed brein
#3 Wat kun je doen? (inzichten)
#4 fragment Maartje
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Wat is regulatie?
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Zelfregulatie is het vermogen om goede keuzes te 
maken uit de eigen gedragsmogelijkheden en deze 
gedragingen zelf of samen met anderen te realiseren, 
evalueren en verbeteren. Vaardigheden die het 
zelfregulerend vermogen ondersteunen zijn:

vHet reguleren van gedachten, gevoelens, vermogens en 
gedrag.

vHet afstemmen. Dit is een belangrijke vaardigheid als het gaat 
om het samenwerken met de omgeving.

vOmgaan met feedback. Met jezelf reflecteren op feedback uit 
de omgeving.

(Bron: Kessels & Smit, 2004)
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Negatief gedrag & Negatieve 
gevoelens en gedachten

Kinderen vinden het vaak 
moeilijk om:
• de verbinding tussen hun 

gevoelens, gedachten en 
gedrag te zien;
• hun emotionele reacties te 

begrijpen en uit te drukken;
• emotionele uitingen van 

anderen juist in te schatten
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Stap 1:  herkennen wanneer een kind overbelast is; 
Stap 2 : identificeren 
Stap 3 : verminderen van zijn stressoren
Stap 4 : hem/haar te helpen bij het bewust worden van 
wanneer hij/zij dit voor zichzelf kan doen 
Stap 5 : hem te helpen bij het ontwikkelen van zelfregulerende 
strategieën
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Optimale arousel, 
in staat tot leren, redeneren etc. 
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Onveilig

Onveilig

Hyperarousel (vechten, 
vluchten, bevriezen)

Hypoarousel
(passiviteit)

Veilig Raam 
van 

tolerantie
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Stap 2 : identificeren van stressoren. Vraag ‘Waarom nu?’ 
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Laat zijn en stem af 

qBegrip voor de weerstand voor het kind, maar 
ook voor jezelf. 
qWaardeer het kind (zet je roze bril op) 
qLeef je in waarom een kind iets wilt, bekijk de 
wereld door zijn ogen. Waarom gedrag juist 
nú?
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• Inzicht: Eerst moet jij kalm zijn.....
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Stap 3 : verminderen van zijn stressoren
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Stap 4 : hem/haar te helpen bij het bewust worden van 
wanneer hij/zij dit voor zichzelf kan doen 

-Leg uit dat wat je doet zelfregulatie stimuleert
-Zorg dat een kind op zijn gemak is
-Help kind te concentreren op wat het aan het doen is
-Begin rustig en oefen iedere dag
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Stap 5 : hem/haar te helpen bij het ontwikkelen van 
zelfregulerende strategieën
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•Nummer 1 wat we kunnen doen is om ze te helpen 
als kinderen emotioneel van streek zijn. Dan groeit 
de band het meeste. Het gaat erom hoe wij reageren 
tijdens deze momenten die echt de kwaliteit bepalen 
van de relatie. 
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• Helpen kalmeren waardoor de stress zakt
• Geruststellen door aanraking
• Emoties onder woorden brengen voor kind

Inzicht 1: Erken gevoelens
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Inzicht 2:  Oxytocine

• De verbindende en kalmerende werking van oxytocine:
• remt gevoelens van angst;
• helpt te ontspannen;
• geeft vertrouwen bij het maken van contact met anderen.

• Oxytocine komt vrij door:
• aanraking;
• positieve ervaringen van nabijheid van een vertrouwde 

volwassene;
• positieve interacties, oogcontact, voedingsinteracties.
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• Kind leren hoe het zichzelf kan kalmeren (overgangsobject)
• Ga gesprek aan zodra denkende brein weer kan 

functioneren

Inzicht 3:  Weer kalm? Leidt toe tot oplossing

19

Herstel en bouw 
Emoties gezakt?
qVergeef jezelf en vergeef het kind
qWat je niet moet doen? Gewoon doorgaan. 
qLuisteren en help ze gevoelens te benoemen
qGeef klein beetje advies als menselijke brein nog actief is
qDit is de beste tijd om grenzen aan te geven (consequenties op te leggen) 

of verwachtingen uit te spreken -> Structuur en duidelijkheid bieden 
qZoeken met een ouder kind naar een oplossing wat het wel mag doen als 

het boos/verdriet heeft, bij jonger kind soms naar oplossing toeleiden
qBouw verbindingen op en moedig elkaar aan om vooruit te kijken, spreek 

vertrouwen uit
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Oefenen zelfregulatie
- Goed kijken en luisteren naar kind
- Spelsituaties creëren voor jonge kinderen
- oudere kinderen: wat zou een ander moeten 

doen in deze situatie?
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• In de mail die wordt verstuurd zal ik nog meer tips voor 
boeken delen...
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Zaterdag 24 april om 9.30 uur via Zoom. 
Dit is het moment waarbij we samen dieper op jouw 
persoonlijke vragen ingaan. 
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Bedankt!
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