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Kinderen leven in een drukke, rumoerige en snelle wereld. 

Ze krijgen veel indrukken te verwerken en moeten presteren. 

Er wordt echter te weinig gedaan om kinderen te leren omgaan 

met al die prikkels en spanning. Kindermindfulness is een 

methode die kinderen leert stilte en veiligheid in zichzelf op te 

zoeken en meer voeling te krijgen met hun eigen lichaam. Het helpt 

kinderen psychologisch fl exibeler zijn en op die manier hun welbehagen en weerbaar-

heid te vergroten.

Een stille plek niet ver hier vandaan laat therapeuten kennis maken met de principes 

van mindfulness en is een voorbeeld van hoe de mindfulnesstechnieken geïntegreerd 

kunnen worden in het werk met kinderen. Dit boek beschrijft een volledig uitgewerkte 

training in mindfulness voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In elke sessie wordt een thema 

uitgewerkt en een techniek aangeleerd waar kinderen in een moeilijke situatie op 

kunnen terugvallen. De training wordt progressief opgebouwd en bestaat uit een grote 

variatie aan oefeningen: multi-sensorische oefeningen, cognitieve oefeningen, korte 

meditaties, doe-opdrachten,… in combinatie met de axenroos-methode. Kinderen leren 

zo om meer bewust te worden van hun gedachten, gevoelens en lichaamsgewaarwor-

dingen zonder deze te oordelen. Kindermindfulness kan in aangepaste vorm gebruikt 

worden voor alle kinderen, rekening houdende met hun specifi eke behoeften.

SILVIA DUMAZY is ergotherapeute en volgde tevens een opleiding tot gezondheidsthera-

peute. Zij heeft ervaring in het geven van mindfulness aan kinderen met een psychische 

problematiek en kinderen met autisme. Tijdens haar studies als ergotherapeute aan 

de Hogeschool West-Vlaanderen werkte zij de training ‘Een stille plek niet ver hier 

vandaan’ uit, waarvoor zij in de prijzen viel. Vanaf 2010 verzorgt zij de trainingen 

kindermindfulness bij Itam (www.itam.be).
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Hoofdstuk 1

Mindfulness

1.1 Wat is mindfulness?

“Aandacht geven op een bijzondere manier:
doelbewust, niet oordelend, in het huidige moment.”1

In de literatuur wordt het woord mindfulness in twee betekenissen gebruikt. Ener-
zijds mindfulness als levenshouding en anderzijds mindfulness als aandachtstrai-
ning. In 1.1 en 1.2 beschrijf ik wat mindfulness als levenshouding betekent, in 1.3 
en 1.4 ga ik dieper in op mindfulness als aandachtstraining. In 1.5 ten slotte haal ik 
een aantal paradoxen aan die ik opmerkte tijdens de uitwerking van dit boek.

De Nederlandse taal heeft  niet echt een woord voor mindfulness. Vertalingen die 
dicht in de buurt komen zijn: opmerkzaamheid, bewuste aandacht, oplettendheid, 
aanwezig zijn, directe waarneming, ... Met deze woorden wordt verwezen naar het 
vermogen om op een open manier aandachtig te zijn in elk ogenblik. ‘Open’ be-
tekent: vrij van verkleuring of vertroebeling door gedrevenheid, oordelen, verlan-
gens, afk eer, angst, ... Soms merken we dat we met meer helderheid en wakkerheid 
dan anders aanwezig zijn in het huidige moment. Daar gaat mindfulness over.

Mindfulness is misschien het gemakkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegengestelde, 
namelijk leven vanuit automatische reacties. Bij het opstaan, tijdens het eten, op 
het werk, ... heel vaak handelen we routinematig terwijl onze gedachten met an-
dere zaken bezig zijn. Toch kennen we allemaal ervaringen van volledig aanwezig 
zijn: luisteren naar mooie muziek, genieten van de natuur of een intense ervaring 
zoals de geboorte van een kind. Onze geest is stil, we zijn één en al aandacht. We 

1. Kabat-Zinn, J. (2008). Handboek Meditatief Ontspannen – Eff ectief programma voor het bestrijden van 
pijn en stress. Haarlem: Altamira-Becht bv, p. 27.
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3.2.2.2 Perceptuele ontwikkeling

Terwijl kleuters zich nog vaak laten leiden door de meest opvallende elementen in 
hun waarnemingsveld, kunnen lagereschoolkinderen al veel beter zelf hun waar-
neming richten en sturen. Met het ouder worden blijft  de waarneming steeds ge-
detailleerder worden. Ze gaan in hun waarneming ook systematischer te werk. 

3.2.2.3 Sociaal-emotionele ontwikkeling

De leeft ijdsfase van 6 tot 12 jaar wordt algemeen beschouwd als een periode van 
emotioneel evenwicht. De meeste kinderen ontwikkelen zich vlot. Maar zoals in 
het begin van dit hoofdstuk aangehaald, is dit niet voor elk kind het geval. Proble-
men in de vroege fase van het leven kunnen leiden tot moeilijkheden in deze fase.

3.2.2.4 Cognitieve ontwikkeling

Volgens het biologisch ontwikkelingsmodel van Piaget kunnen we volgende fasen 
onderscheiden in de cognitieve ontwikkeling van een kind:

sensorimotorische fase (0-2 jaar); –
pre-operationele fase (2-7 jaar); –
concreet-operationele fase (7-12 jaar); –
formeel-operationele fase (12 jaar tot volwassen leeft ijd). –

Lagereschoolkinderen bevinden zich dus in de concreet-operationele fase. Dit be-
tekent dat ze minder en minder vasthangen aan perceptuele indrukken, hoewel 
denkhandelingen nog steeds gericht zijn op concrete dingen en nog niet op ver-
bale hypothesen of abstracte gegevens.

Zes- tot achtjarigen 
Kinderen van deze leeft ijd kunnen nog niet abstract denken. Het is nodig dat alles 
op de een of andere manier verband houdt met wat ze ervaren, zoals dingen die ze 
gezien, gehoord en aangeraakt hebben. Ze hebben een levendige fantasie, horen 
graag verhalen, rijmpjes en liedjes, vooral wanneer deze aansluiten bij hun eigen 
levenservaringen.

Negen- tot twaalfjarigen 
Tijdens deze jaren groeien kinderen snel, en hun belangstelling, algemene kennis 
en het vermogen te denken en te redeneren, ontwikkelen zich aanzienlijk. Toch 
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Sessie 3

Het babbelaartje

Sessie 3. Het babbelaartje
Hoofddoelen 

Leren opmerken dat er heel wat gedachten zijn.
Iedere keer opnieuw ervaren alsof het de eerste keer is.
Bewegen met aandacht.
Leren de adem gebruiken om uit het gebabbel in het hoofd te stappen en naar je 
eigen stille plek te gaan.
Luisteren, kijken, voelen, ruiken en proeven met aandacht.

Oefeningen 
1. Luisteren: meditatiebelletje
2. Groepsgesprek: denken
3. Eten: appel
4. Loopmeditatie
5. Meditatie: het babbelaartje
6. Afsluiten en schildpadmap
7. Stiltemoment: 45 seconden

1. Luisteren: meditatiebelletje

Bijdoel 
Luisteren met aandacht.



Stil zijn

Nu tellen wij tot tien
en dan zijn wij allemaal stil.

Laten wij voor één keer op aarde
in geen enkele taal spreken;

laten wij één seconde stilstaan,
en niet zo met onze armen bewegen.
Het zou een exotisch moment zijn
zonder geraas, zonder motoren;
wij zouden allemaal samen zijn
in een plotselinge vreemdheid.

Vissers in de koude zee
zouden walvissen geen kwaad doen

en de man die zout verzamelt
zou naar zijn pijnlijke handen kijken.
Zij die nieuwe oorlogen voorbereiden,
oorlogen met gas, oorlogen met vuur,
overwinningen zonder overlevenden,

zouden schone kleren aantrekken
en met hun broeders wandelen

in de schaduw, niets doend.
Wat ik wil, moet niet worden verward

met totale inactiviteit.
Het leven, daar gaat het om;

ik wil geen omgang hebben met de dood.
Als wij ons leven niet zo krampachtig

in beweging wilden houden,
en eens een keer niets konden doen,
zou misschien een reusachtige stilte

deze triestheid onderbreken
van onszelf nooit begrijpen

en van onszelf met de dood bedreigen.
Misschien kan de aarde ons onderwijzen

zoals wanneer alles dood lijkt
en later levend blijkt te zijn.

Nu tel ik tot tien
en jij bent stil en ik vertrek.

Pablo Neruda
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