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Omgaan met
Druk gedrag

Welkom!

We starten binnen enkele minuten...
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Programma

Vraag

• Druk gedrag
• Prikkelverwerking
• S-G-G
• Strategieën om druk gedrag om te buigen

Druk en dwars gedrag bij kinderen
06-02-2022
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Wat zijn mogelijke oorzaken
van druk gedrag?
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Oorzaken druk gedrag:
-er zijn behoeften onvervuld
-temperament
-frustratie, boosheid of angst af te reageren
-de interactie te vergroten, ook al is die interactie negatief
-opvoeders op een fysieke of emotionele afstand te houden
-het hoort bij de ontwikkelingsfase
-er teveel stressmomenten zijn
-gebrek aan slaap
-een bepaalde prikkel (bijvoorbeeld overgangsmoment of nieuw kind)
-prikkelverwerking
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Prikkelverwerking

• Prikkel ondergevoelig
Geeft een gebrekkige registratie van prikkels. Deze
kinderen krijgen prikkels (te) laat binnen. Ze zijn daarnaast
passief in hun strategie.

Alarmerende prikkels

Zeer belangrijke prikkels
Zintuigen

• Prikkel overgevoelig
Deze kinderen merken veel op en raken daardoor makkelijk
overprikkeld, waardoor ze prikkelbaar kunnen worden,
veeleisend of boos.

Brein

Prikkels gaan via zenuwbanen
van je zintuigen naar je brein
filters die ->
prikkels meer of minder doorlaten

Nuttige prikkels
Hersenschors
bewuste brein
Saaie
prikkels
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• Prikkels zoeken
Deze kinderen registeren weinig prikkels, maar zoeken ze
op om het plezier van prikkels te ervaren of ze te
onderzoeken.
• Prikkels mijden
Deze kinderen zijn gevoelig voor prikkels. Ze zijn steeds
actief bezig om de prikkels te vermijden waar ze gevoelig
voor zijn.
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Bouw rustmomenten in
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Wat voor jou de
oplossing is,
is voor mij het
probleem.

Ik merk dat als een kind zich druk
gedraagt mijn eigen stressniveau
stijgt.
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Meer contact en verbinding werken preventief als oplossend
bij druk gedrag
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Grenzen stellen is belangrijk, het geeft het kind houvast en
duidelijkheid. Een volwassene wordt voorspelbaar en een
veilige haven om vanuit daar de wereld te ontdekken.
Goede structuur is een structuur die kinderen veiligheid
biedt, stimuleert in hun ontwikkeling en richting geeft aan
normen en waarden.
Structuur is niet goed wanneer het de ontwikkeling van
kinderen beperkt
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Structureren
Bij kinderen die regelmatig ongewenst gedrag
vertonen is het belangrijk om te structureren in:
-1. Ruimte
-2. Regels

(1)Ruimte
-Zorg dat er niet teveel prikkels zijn (let daarbij op
inrichting, kleuren en geluid, aparte tafel?)
-Zorg voor uitraasmomenten (voor overtollige energie)
-Zorg voor vaste plekken, een vaste stoel aan tafel
-Zorg voor een overzichtelijke speelplek
-Zorg voor een troostplek

-3. Tijd
-4. Situaties
Een prettig gevolg veroorzaakt een toename van het
gedrag. Een onprettig gevolg (negeren) veroorzaakt
een afname van gedrag.
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(2) Regels

(3) Tijd
-Volg een vaste dagindeling met vaste patronen,
routine en rituelen
-Vertel bij een overgangssituatie (bijvoorbeeld van
spelen naar eten) aan het kind welk gedrag je
verwacht-> verbind je eerst met een kind
-Vermijd een overvolle agenda met activiteiten, zorg
voor voldoende rustmomenten-> plek waar het tot rust
kan komen
-Bij afwijking van een vast patroon kondig aan wat je
gaat doen (kort van tevoren)

-Regels verduidelijken
-Effectieve aanwijzing: kort en duidelijk
-Individuele aanwijzing: zorg dat kind je echt ontvangt
-Gebruik een geheugensteuntje (bijvoorbeeld door een plaatje aan de muur te
plakken)
-Beperkt aantal duidelijke regels
Checklist: Een regel is goed als hij zes keer ‘ja’ scoort:
• Is hij nodig?
• Is hij reëel?
• Is hij duidelijk?
• Is hij na te leven?
• Is hij positief geformuleerd?
• Is hij nog steeds zinvol en nuttig?
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Nog wat meer ideeën....
• Gebruik korte en eenduidige zinnen
• Verwoord je boodschap positief, benoem wat er wel
gebeurt en benoem niet wat er niet gebeurt
• Laat stiltes vallen. Dat geeft hen tijd om informatie te
verwerken
• Vertel precies wat je bedoelt (zo meteen of vijf minuten)
• Ondersteun je boodschap met visuele informatie
• Zeg wat je doet en doe wat je zegt
• Oefen met stoppen, dit kan met spelletjes of door geheim
codewoord af te spreken
• Beperk je woordenvloed, doe het meer met non-verbaal
gedrag

(4) Situaties
-Lastige situaties vooraf bespreken
-Zorg voor afwisseling in actieve en passieve
gebeurtenissen
-Als het kind in zijn of haar handelingen blijft hangen, help
het dan het gedrag af te breken, de rem erop te zetten
(soms met een afgesproken teken)
-Doe dingen samen, benoem hardop en geef uitleg,
moedig aan om door te gaan
-Begeleid overgangssituaties
-Grijp tijdig in, niet als het te laat is
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Hulpmiddel S-G-G schema
Gedrag van kinderen wordt beïnvloed door
verschillende factoren. Als je daar inzicht in hebt,
helpt het in het omgaan met druk gedrag.
Situatie kan positief of negatief zijn en gedrag
uitlokken. Gevolgen zijn versterkers voor gedrag.
Zo leren kinderen gedrag.
Situatie

29

Gedrag

Gevolg

30

5

06-02-2022

Wat neem je mee?

Evaluatieformulier invullen
Social media

Facebook

Instagram

Podcast

LinkedIn

Druk en dwars gedrag bij kinderen
06-02-2022
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Bedankt!
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