7 Tips om rust
te vinden bij
overprikkeling

OVERPRIKKELING
WAT IS HET?
Als je thuiskomt van een hele dag shoppen in de solden. Dan ben
je veel moe, heb je geen zin om nog te koken en wil je gewoon
rust zonder gezeur aan je hoofd. Dan ben je overprikkeld. Of als
je kind thuiskomt van een verjaardagfeestje in de kinderspeeltuin
dan is je kind overprikkeld. Dat is overprikkeling die eenmalig is
niet zo heel erg, je herstelt er ook snel van. Maar sommige
kinderen en volwassenen hebben hier meer last van en dan
spreken we van paar keer per week of zelfs per dag.

Wat doen prikkels?
Prikkels komen binnen via onze zintuigen: horen, zien, voelen,
ruiken en proeven. Deze prikkels komen bewust en onbewust
binnen.
Daarnaast is er een verschil tussen interne en externe prikkels.
Externe prikkels zijn de prikkels uit de
omgeving. Zoals knipperend licht, veel gepraat van andere
mensen, tikken van vingers op de tafel, een aanraking, onrust van
andere, te weinig structuur, enz
Interne prikkels zijn van binnen in ons: piekeren, angst waaronder
faalangst, onzekerheid, perfectionisme, verlatingsangst,
onzekerheid, schuldgevoel.

Prikkels verwerken kost tijd en moeite. Onze hersenen moeten
deze informatie werken. Ik heb hieronder een aantal tips
geschreven om die prikkels te kunnen verwerken.
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DE EERSTE SIGNALEN
HERKENNEN.
moeilijk concentreren
De signalen herkennen is belangrijk zodat
jij en je kind op tijd tot rust kunnen komen.
Zodat je niet overprikkeld word. Die
eerste signalen herkennen en zoeken is
niet altijd even gemakkelijk. Maar als je ze
gevonden hebt weet je op welk moment
je best kan ingrijpen.

handen op de oren of ogen ( last
van geluid of licht)
Geen zin in eten of net heel veel
eten
plots boos worden
buikpijn, hoofdpijn ervaren
paniek

Signalen bij jezelf herkennen is belangrijk
zodat je zelf niet overprikkeld geraakt.
Voor kinderen kan het soms zijn dat je wat
hulp moet bieden bij het zien van deze

wenen
gefrusteerd
Moeilijk kunnen slapen
...

signalen. Sommige kinderen kunnen dit
zeer goed aangeven.

Ik zet er 3 puntjes bij omdat er nog heel
wat opties zijn. Bij elk kind en

Ik zet hierbij nog een aantal signalen die
kunnen duiden op overprikkeling.

volwassenen zijn de signalen anders. Dit
zijn degene die ik zelf ervaar en het
vaakste tegenkom.
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RUSTPLEK
Als je de signalen hebt gemerkt is

Als je een rustplek maakt in huis is

het belangrijk om tot rust te komen.

het belangrijk om te kijken dat dit

Stop dus met datgene dat zorgt

een plek is waar je kind alleen durft

voor overprikkeling. Ga opzoek naar

te zijn.

wat je rust breng.

Deze plek moet een plaats zijn om
te ontprikkelen daarom is het best

Net zoals bij de signalen is het zo

dat er zo min mogelijk prikkels zijn.

dat ieder kind of volwassene andere
manieren heeft van rust vinden.

Als ouder is het net zoals bij
kinderen belangrijk zo een plek te

Voor kinderen is een plek in huis

hebben. Dat kan bijvoorbeeld een

waar ze tot rust kunnen komen

knusse zetel zijn op je slaapkamer.

ideaal. Zoals een rustbox met
rustmaterialen. Deze kunnen worden
aangepast aan de leeftijd, noden en
interesses.
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Accepteren
Accepteer dat je overprikkeld
bent of dat je hoogsensitief
bent. Anders ontstaat er
frustratie en laten we eerlijk zijn
dat helpt niet.

Accepteer het bij jezelf maar
ook bij je kind. Ga het niet
ontkennen.

Als je het accepteert, kan je er
aan werken.

Het accepteren hiervan is niet
altijd even gemakkelijk. Maar
zoek de positieve dingen ervan
op.

Bijvoorbeeld: ons lichaam geeft
heel goed aan wanneer we uit
balans zijn.

Mensen die hoogsensitief zijn
kunnen heel goed zorgen voor
andere. Ze zijn medelevend.
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ADEMHALINGSOEFENING
Ademhalingsoefeningen zijn één van de

Er zijn nog heel wat andere technieken

technieken die je kan doen om weer

die je kan gebruiken. Visualiseren en

rust te vinden.

affirmeren zijn hier al 2 voorbeelden van
die goed werken. Ook yoga kan hierbij

Rustig in ademen door je neus en weer

een hulp zijn of een warm bad. Ik noem

uit door je mond.

er hier nu maar een paar op van de
zovelen die er zijn.

Gebruik hiervoor je buikademhaling. Je
kan hiervoor je ogen sluiten. Hierdoor

Niet elke soort oefening past bij een

leg je je focus op de ademhaling.

persoon. Soms is het daarom even

Denk je nog te veel aan andere dingen.

zoeken wat voor jouw of je kind de juiste

Tel er dan bij. 4 tellen inademen, 2

ontspanningsmethode is. Stop dus zeker

inhouden en 4 tellen weer uitademen.

niet als de eerste niet meteen lukt.
Hou vol je komt de juiste wel tegen.

Ook zijn er hulpmiddelen die helpen bij
overprikkeling. Zoals een
verzwaringsknuffel, hoofdtelefoon,
sensory bottles, kijkzakjes en nog veel
meer.
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RUSTMOMENTEN
Je kan doorheen de dag vaste

Voor het slapengaan kan ook zo

rustmomenten vastleggen.

een moment zijn.

Een hiervan is bijvoorbeeld als je
samen met de kinderen thuis komt

Even samen met het hele gezin tot

na school.

rust komen. Niet iedereen hoeft het
zelfde te doen. Zorg er ook voor dat

Ik weet dat er vaak haast is om eten

je er niet veel werk aan hebt.

te maken en klaar te zijn.
Maar als je nu kon kiezen om alles in

Je kan samen een voetbad nemen

rust te kunnen doen en daardoor tijd

of een rustig luisterverhaal

te winnen of alles in onrust te doen

beluisteren. Je kan ook samen yoga

en daar heel veel tijd met bezig zijn.

doen op rustige muziek.

Of gezellig samen de rustbox
ingaan. Waarin je de rustmaterialen
in kan gaan ontdekken.
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MEER DAN ALLEEN
OVERPRIKKELING
Soms is het nodig om niet alleen

Naast rust bij de overprikkeling is

de overprikkeling aan de pakken,

positiviteit ook van belang. Als je je

maar ook het gedrag en de

steeds focust op wat niet goed

angsten.

ging word je boos en gefrustreerd.
Je voelt je niet goed door en focust

Zoals boosheid en faalangst.

je steeds meer op wat niet goed

Wat we vaak tegenkomen bij

gaat.

kinderen die overprikkeld zijn.
Daarnaast als je gaat kijken wat
wel goed ging, gaat dit je helpen
om te accepteren dat je soms eens
overprikkeld bent. Het helpt je ook
bij een beter zelfbeeld en helpt bij
faalangst. Eigenlijk is positiviteit
voor heel veel goed! :D
Hoe positiever je bent. Hoe meer
goeds en positief je ook ziet.
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Vraag hulp
Waarschijnlijk heb je al eerder
dingen geprobeerd om rust en
positiviteit te vinden.
Je hebt al eerder advies gekregen
van andere.

Maar je probeert wel, maar soms
werkt het niet, werkt het maar
even of geef je het op.

Ik kan je daar bij helpen. Natuurlijk
kan ik niet alles vertellen in dit E book dan zou je nog een uur kunnen
lezen.
De tips en technieken die ik met
jullie deel gebruik ik zelf ook iedere
dag.
Er zijn ook al heel wat gezinnen die
mijn tips en technieken gebruiken
met positief resultaat. Maar ik merk
dat nog meer ouders en kinderen
positief resultaat hebben als we
samen er mee aan de slag gaan.

Op 1 maart start het online traject
om in 8 stappen van overprikkeling

Charlotte Feyaerts
Kinder- rustcoach
www.snoe-zen.be
charlotte@snoe-zen.be
Fb: Snoe-zen

naar meer rust en positiviteit te
gaan. Ik hoop jullie daar te zien.

Ik hoop dat jullie veel hebben gehad
aan dit e - book en als je nog
vragen hebt hoor ik dit graag

