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LEREN

Buikpijn

bij kinderen
Ieder kind heeft wel eens buikpijn. Vaak is de oorzaak wel duidelijk: een buikgriepje,
spanning of iets verkeerds gegeten. Maar sommige kinderen hebben opvallend vaak
buikpijn. Artsen spreken van recidiverende (terugkerende) ofwel chronische buikpijn
als er in een periode van drie maanden meer dan drie aanvallen zijn geweest. De
buikpijn moet dan wel van dien aard zijn dat activiteiten verstoord worden en de buikpijn zich herhaalt voor een langere periode zonder verdere klachten. Terugkerende
buikpijn komt voor bij zo’n 10 procent van de schoolgaande kinderen en iets vaker bij
meisjes dan bij jongens.

Thuis & School
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BUIKPIJN BIJ KINDEREN

Tekst: Lars van Scheppingen, ANIOS kindergeneeskunde

Kinderen beschikken vaak niet over de
woordenschat om het karakter van de pijn
goed te kunnen omschrijven.
Symptomen
e verschijnselen van terugkerende buikpijn
worden bepaald door de oorzaak ervan. Bij
chronische buikpijn is er bijna altijd sprake van
functionele buikpijn. Dat is pijn die veroorzaakt
wordt door psychologische factoren en wordt
meestal gevoeld rond en soms er iets boven
de navel. De pijn bij een psychische oorzaak is
meestal niet zo hevig. Vaak worden ze vaag beschreven en kinderen worden er niet ’s nachts
wakker van. Let op: kinderen beschikken vaak
niet over de woordenschat om het karakter van
de pijn goed te kunnen omschrijven. In maximaal
één op de tien kinderen met chronische buikpijn
is er een ‘lichamelijke oorzaak’ onderliggend,
denk aan obstipatie, maagklachten, een darmziekte, glutenallergie, lactose-intolerantie, urineweginfecties of menstruatieklachten.
Functionele buikpijn is geen ingebeelde pijn.
Het is een serieus te nemen vorm van pijn, vaak
veroorzaakt door factoren als met name angst,
stress en soms een onderliggende depressie.
Kinderen kunnen net als volwassenen hier ziek
van zijn. Kinderen kunnen thuis last hebben
van bijvoorbeeld ziekte of verlies in het gezin
of familie, financiële problemen of scheiding
van ouders en op school door bijvoorbeeld
faalangst of pesten. Een toename van buikpijn
wordt vaak gezien na vakanties, aan het begin
van het schooljaar en in moeilijke en spannende
periodes.
Chronische buikpijn bij kinderen is een lastig
probleem. Haast nooit is er sprake van een
ernstige aandoening, meestal is het dus een
uitingsvorm van angst, stress of spanning, maar
uit onderzoek blijkt wel dat een derde van de
kinderen er last van houdt tot op volwassen
leeftijd. Tegenwoordig bestaat er hypnotherapie
als een zeer effectieve behandeling voor chronische buikpijn bij kinderen.

D
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Naar de huisarts
Bij vermoedens van buikpijn bij kinderen van
psychische aard, moet natuurlijk eerst uit
gesloten worden of er geen lichamelijke oorzaak
aanwezig is. Een bezoek aan de huisarts is dan
voorliggend. Een lichamelijke oorzaak is waarschijnlijk wanneer:
•	de buikpijn op een andere plaats dan rond de
navel zit;
•	de buikpijn samengaat met afwijkingen in de
ontlasting zoals bloed of continu diarree of
	
• bij het plassen zoals vaak plassen, pijn bij het
plassen of bij het weer in bed plassen;
•	er sprake is van buikpijn met koorts, afvallen,
gewrichts- of huidklachten;
	
• de buikpijn heftig is en/of langer duurt dan
normaal.
Klachten in combinatie met terugkerende buikpijn zoals misselijkheid, overgeven, hoofdpijn,
zweten, hartkloppingen en bleek of juist rood
zien, wijzen vaak volgens onderzoek niet op
functionele buikpijn. Het is verstandig om daarom ook even langs de huisarts te gaan. De
huisarts kan dan nagaan of er sprake is van een
lichamelijke oorzaak.
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BUIKPIJN BIJ KINDEREN

Luister goed naar je kind en probeer een beeld
te krijgen van de wereld van je kind. Maakt je
kind zich zorgen, wordt hij of zij overvraagd
of misschien gepest.

Tips voor ouders:
•	kies voor gezonde en vezelrijke voeding.
Stimuleer de vochtinname. Voorkom dat
kinderen te veel of te snel eten of drinken;
•	zorg ervoor dat kinderen voldoende lichaamsbeweging krijgen. Bewegen en sporten werkt
ontspannend en zorgt voor een betere darmperistaltiek;
•	zorg voor voldoende ontspanning;
•	ouders kunnen hun kind(eren) helpen spanning en stress te verminderen door ze er
bijvoorbeeld op voor te bereiden, maar het
is ook onvermijdelijk. Denk aan proefwerken,
sportwedstrijden, etc. Wees niet een versterkende factor door continu met de buikpijn
bezig te zijn, maar als je kind veel pijn heeft,
is het logisch om hierop in te gaan;
•	luister goed naar je kind en probeer een
beeld te krijgen van de wereld van je kind.
Maakt je kind zich zorgen, wordt hij of zij
overvraagd of misschien gepest;
•	geef je kind niet zelf medicatie, maar ga af
op het advies van de huisarts. Probiotica kan
soms helpen, vooral na een buikgriep;
•	houd zo nodig een dagboekje bij. In het dagboekje geef je de frequentie, de duur, de aard
en het moment van buikpijn aan. Ook is het
goed om de ontlasting bij te houden en te
scoren volgens de Bristol Stool Faeces Scale
(BSFS) (zie afbeelding rechts). Wellicht is er
een verband te leggen en kan dit samen met
de huisarts verder onderzocht worden en
indien nodig kan er doorverwezen worden
naar een kinderpsycholoog voor hypnotherapie, maar het belangrijkste:
•	neem de klachten van je kind altijd serieus!
Thuis & School
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EEN GESCHIEDENISLES

een
geschiedenisles
In het jaar dat ik onderwijzer mocht
worden, was de arbeidssituatie zó
spannend onzeker, dat ik naast mijn onderwijswerk vast begon met een journalistieke
vluchtroute. Ik werd dus jongste avond- en
weekeinde verslaggever van het gerenommeerde Velpsch Weekblad en deed kunst,
muziek en onderwijs. Ik vroeg mij deze
dagen van protesten, stakingen en tweets
af hoe de wereld in de jaren tachtig van de
vorige eeuw, toen ik begon, aankeek tegen
al die onderwijs narigheid van nu. Ik citeer
uit eigen werk van 17 oktober 1984, het
verslag van een stuitende onderwijsdag:
Thuis & School

‘Je zult vandaag de dag maar in het onderwijs
werkzaam zijn. Je taak wordt zwaarder, het
kindertal neemt af, de klassen moeten groter, je
financiële middelen worden minder. De ouders
worden kritischer op de school (niet op hun
kinderen) en de leerlingen zelf worden vrijer.
Dan komt er op zo’n onderwijsdag iemand je
doodleuk vertellen dat het allemaal veel beter
kan, maar dan wel budgettair-neutraal (dit is:
zonder dat daar geld voor is). (…) Het ‘onderwijsveld heeft geen behoefte meer aan bet
weters die jarenlang theoretiseren over zaken
die uiteindelijk toch niet doorgaan omdat er
geen geld is.’
35 Jaar geleden! En dan laat ik de pregnante
symboliek van Orwell’s ‘1984’ nog maar on
besproken - dat zou een aparte column waard
zijn. Alleen het kindertal neemt niet overal af, de
rest kan zo weer in de krant.
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Niek lei functies wer er van afscheid eeft een
aller rwijs. Als schrijvbekendheid. Hij herugkomt in
onde t hij landelijke onderwijs die t informatie
genie eigen kijk op het an’. Voor meer
heel oek ‘Een luizenba n.nl.
zijn b ww.eenluizenbaa
zie w

En het kan worden aangevuld! Een greep uit de
krantenberichten van de afgelopen twee weken:
Er wordt steeds meer geld uitgegeven aan
bijlessen om te voorkomen dat kinderen naar
het vmbo gaan (column Erik Ex in Trouw); In een
volgende column schrijft hij dat het Nederlandse
onderwijs meedoet in de Champions Leage…
Als het om het welzijn van de leerlingen gaat,
staan we nummer vier van Europa (na Estland,
Finland en Zwitserland); de prestaties gaan wel
omlaag… ; Petra van Haren, voorzitter van de
Algemene Vereniging Schoolleiders pleit voor
flexibelere schooltijden, bijvoorbeeld de vierdaagse schoolweek (ik voorspelde dat eerder);
vorige week meldde mij een bevriend onderwijsbegeleider dat een pabo student in groep zeven
de tafels niet kende…

In 2023 verwachten
we een tekort van 4.172
fulltime banen in het
basisonderwijs.
Bij ongewijzigd beleid,
zoals dat zo mooi heet,
loopt dat in 2028 op tot een
tekort van 10.370
(bron Trouw 6 november).
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Er is dus écht wat aan de hand. Daar waar het
in 1984 uiteindelijk nog behapbaar bleek, is
het nu ‘out of control.’ Veel collega’s stellen dat
de invoering van passend onderwijs het begin
is geweest van de afbreuk. Een bezuinigings
operatie om de scholen voor speciaal onderwijs
te marginaliseren. De kinderen moesten ‘weer
samen naar school’.
Daar waren de collega’s natuurlijk niet op voorbereid. De tweejarige opleiding Speciaal
Onderwijs was er niet voor niets. Als zo vaak
bij ons Ministerie, een briljant idee, zonder facilitering of adequate financiering.
Tenslotte de feiten van vandaag: In 2023 verwachten we een tekort van 4.172 fulltime banen
in het basisonderwijs. Bij ongewijzigd beleid,
zoals dat zo mooi heet, loopt dat in 2028 op tot
een tekort van 10.370 (bron Trouw 6 november).
Regering noch oppositie zijn onder de indruk.
Pfas en stikstof, die zijn leidend. Al weet
niemand nou precies waar dat over gaat…
En als ik nu zeg dat het onderwijs het mooiste
is dat me professioneel is overkomen, word
ik sneu aangekeken. Daarom krijgen we geen
mensen meer. Of, om uit mijn boek ‘een luizenbaan’ te citeren: ‘Zit zij in het onderwijs? En ze
kon zo goed leren!’
Zie www.een luizenbaan.nl
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Wat vind jij belangrijk
voor je kind?

Vind en vergelijk scholen
Thuis & School
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Hoe vermijd je

ochtendstress?

Sommige kinderen zijn ‘s ochtends niet vooruit te branden. Natuurlijk moeten ze op
tijd naar school of naar de kinderopvang, maar je wilt ook zelf niet te laat op je werk
zijn. Geïrriteerd snauwen en commanderen als een dril-sergeant komt in de beste
families voor, maar leuk is het natuurlijk niet.

Thuis & School
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Tekst: OUDERS VAN WAARDE

Zet de wekker tien minuten eerder dan je gewend
was. Gebruik daarvan 5 minuten om meer tijd
te hebben om wakker te worden en 5 minuten om
eerder te beginnen met het ochtendritueel.

Onthaasten
Haasten is slecht voor alles en iedereen. Ook
voor de gezondheid, want wie geen tijd heeft
om fatsoenlijk te ontbijten, begint de dag al met
een achterstand.
Voor wie zich wil voornemen om het vanaf nu
anders te doen, geven we een paar praktische
tips. De belangrijkste daarvan is om kinderen
zelf een eigen taak in de ochtendroutine te geven.
Tref de avond van tevoren je voorbereidingen:
Schrijf alles op wat je de volgende dag moet
•	
doen en wat je niet wilt vergeten. Reserveer
daarvoor een klein notitieboekje dat een
vaste plaats krijgt in de keuken;
verzamel de schooltassen en sporttassen van
•	
de komende dag;
doorzoek alle tassen op nieuwsbrieven van
•	
school, verwijder etensresten, en was de
broodtrommeltjes af. Doe klamme gymkleren
meteen in de wasmand;
zorg dat je kinderen weten wat ze de vol•	
gende dag moeten aantrekken. Leg eventueel al iets klaar;
zet de wekker tien minuten eerder dan je
•	
gewend was. Gebruik daarvan 5 minuten om
meer tijd te hebben om wakker te worden
en 5 minuten om eerder te beginnen met het
ochtendritueel.
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Opstaan en ontbijten:
Leer je kinderen dat ze hun eigen bord en
•	
beker naar de keuken brengen als ze klaar
zijn met hun ontbijt;
ga bij de kinderen aan tafel zitten. Probeer
•	
de sfeer rustig en ontspannen te houden
(grapjes maken mag), zodat de kinderen trek
hebben in hun ontbijt. Houd zelf de tijd in
de gaten, zonder er woorden aan te vuil te
maken. Bedenk dat veel kindermagen gaan
protesteren bij eten onder tijdsdruk;
als het even kan, moeten kinderen de tijd krijgen
•	
om nog even naar de wc te gaan voordat ze
het huis verlaten. De meeste kinderen vinden
het namelijk niet fijn om op school naar de
wc te gaan;
zorg dat iedereen zelf zijn schooltas inpakt:
•	
leer een kind vanaf groep 3 om zelf te controleren of alles in de tas zit.
Hoe strikter je jezelf houdt aan een vaste dagelijkse regelmaat in het uitvoeren van taakjes, hoe
beter het gaat. Oefening baart kunst!
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hoe leert
je kind
Lang werd gedacht dat er maar 2 manieren van leren waren:
1. Jongensachtig: meteen overal aanzitten en uitproberen.
2.	Meisjesachtig: eerst de gebruiksaanwijzing lezen en dan stap voor
stap ontdekken hoe iets moet.

Inmiddels
is er veel me
bekend ove er
r ho
je leert leren e
!
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Het brein kun je trainen, net
als een spier. Iedereen kan
beter worden in schaken,
rekenen, wiskunde, Frans of
muziek. Verder ontwikkelen
kan altijd.
Wetenschappers Robert-Jan Simons en Manon
Ruijters ontdekten dat er 5 leervoorkeuren en
3 denkgewoonten zijn. Ze ontwikkelden daarmee een Language of learning: een manier om
- in woorden en kleur - over ‘leren’ te praten.
Inmiddels spreken veel middelbare scholen zo
over denken, leren en talentontwikkeling om
meer inzicht in de leervoorkeuren van hun leerlingen te krijgen.
Leer je zelf graag uit een boek, met een instructie-
dvd of spring je gewoon in het diepe? Moet
alles haarfijn uitgelegd of wil je zelf ontdekken,
hou je van wat tijdsdruk of leer je liever in eigen
tempo? Je eigen leervoorkeur en leerstijl beïnvloeden hoe je je kind helpt en adviseert bij alles
wat het leert. Of dat nu tafels oefenen is, een
werkstuk maken of huiswerk plannen.

Tip

Nadenken over je eigen leervoorkeuren en
denkgewoonten zorgt voor nieuwe inzichten
en meer begrip voor je kind.

Denkvermogen
Iemands leervoorkeur laat zien op welke manier
en in welke omstandigheden iemand graag iets
leert. Dat zegt nog niets over wát iemand graag
leert en of iemand überhaupt iets leert. Leren
heeft namelijk ook te maken met denkgewoonten
en denkvermogen: hoe je informatie in je hoofd
organiseert, hoe je tot oplossingen komt en of je
aanpak werkt.

Thuis & School

De 5 leervoorkeuren zijn:
1. De kunst afkijken (geel)
2. Participeren, samen met anderen (rood)
3. Kennis verwerven (blauw)
4. Oefenen: in een veilige omgeving (groen)
5.	Ontdekken: door onverwachte gebeurtenissen
(wit)
De 3 denkgewoonten zijn:
1.	Construeren en conformeren: kennis samenvoegen tot een nieuw geheel en afbreken in
delen en zo je hypothese vormen.
2.	Interactie en intra-actie: input van anderen
gebruiken en zelf kritisch nadenken om tot
een oplossing te komen.
3.	Reflectie en reproductie: vooruitzien, overzien, terugzien en handelen om de oplossing
te realiseren.

Tip

Hoe gaat de school om met verschillende
leerstijlen in de klas en met die van je kind?
Praat erover met de leerkracht.
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Train die brains!
Het brein kun je trainen, net als een spier.
Iedereen kan beter worden in schaken, rekenen,
wiskunde, Frans of muziek. Misschien word je
niet de allerbeste, maar verder ontwikkelen
kan altijd.
Zo werken de hersenen:
•	We hebben 2 hersenhelften met zo’n 60-100
miljard hersencellen (neuronen).
•	Een neuron heeft de vorm van een boom:
een stam (axon) met takken (dendrieten).
De dendrieten ontvangen informatie, het axon
geeft de informatie door naar andere neuronen.
Zo krijg je een heel (neuraal) netwerk van met
elkaar babbelende hersencellen. Als neuronen
elkaar een boodschap doorgeven heet dat
‘vuren’.
•	Als je iets nieuws leert of doet is dat contact
eerst zwak, er worden nieuwe verbindingen
gemaakt. Later wordt dat intensiever, gaat
alles sneller en vormt er zich een sterk netwerk. Wat je kind eerst moeilijk vond om
te leren, gaat dan veel makkelijker. Fietsen
bijvoorbeeld, of Engels leren.
Leermotivatie
In haar boek Breinlink voor ouders legt Gerjanne
Dirksen van het BCL (Breincentraal Leren)
Instituut uit hoe ouders hun kind kunnen helpen
meer uit het brein te halen: “Je brein is plastisch.
Het wordt gevormd door wat je doet, denkt en
voelt. Leren is het vormen van sterke en uit
gebreide neurale netwerken: van geitenpaadjes
naar snelwegen in je brein. Wanneer je en je
kind iets meer weet over de plasticiteit van het
brein, verhoogt dit de leermotivatie. Geef het
goede voorbeeld en laat zo spiegelneuronen in
hun brein vuren; we leren door imiteren. Ook
je opvattingen over je kind en zijn ontwikkel
potentieel resoneren in het brein van je kind en
beïnvloeden zijn/haar zelfbeeld, leerstrategie en
leerresultaten.”
Wanneer de dopamine (breinstofje waarmee je
genot, blijdschap en welzijn ervaart) stroomt,
staat je kind open voor leren, aldus Dirksen.
Als er te veel adrenaline is (bv. door negatieve
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HOE LEERT JE KIND?

kritiek, stress), sluit je kind zich af voor leren. Als
ouder ben je een dopaminedealer. Hoe? Door
je kind positieve feedback te geven op zijn/haar
aanpak, ontwikkeling en inspanning. Stimuleer
hem/haar zelf oplossingen en aanpakken te
bedenken, fouten te zien als kans om te leren en
trots te zijn op vooruitgang.

“Je brein is plastisch. Het
wordt gevormd door wat
je doet, denkt en voelt. Leren
is het vormen van sterke
en uitgebreide neurale netwerken: van geitenpaadjes
naar snelwegen in je brein.
Wanneer je en je kind iets
meer weet over de plasticiteit
van het brein, verhoogt dit de
leermotivatie.”
De 6 breinprincipes
Met veel oefenen, uitproberen en nieuwsgierig
blijven kun je je eigen brein dus beïnvloeden.
Volg met je kind de 6 breinprincipes van BCL
om de neurale breinverbindingen te versterken
en het leren leuker en makkelijker te maken.
1. Emotie. Maak leren spannend en laat de
dopamine stromen. Waar word je blij van, wat
maakt iets interessant? Wat is een passende
beloning? Overwin tegenzin met de ‘salamitechniek’: hak leerstof in stukjes en wissel ‘leuk’ en
‘minder leuk’ af.
2. Creatie. Ga actief en telkens op een andere
manier aan de slag, dat vormt nieuwe hersenpaadjes. Vertel - uit je hoofd - wat je hebt geleerd,
zoek YouTube-filmpjes bij het onderwerp, verzin
eigen toetsvragen, maak een verhaal, rijmpje of
ezelbruggetje bij wat je wit onthouden.
15
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3. Zintuigelijk rijk. Gebruik zoveel mogelijk
zintuigen zodat je brein het geleerde op meer
plekken opslaat en makkelijker ophaalt. Verzin
een raar plaatje bij wat je wilt onthouden. Maak
(strip)tekeningen of collages die over het onderwerp gaan, zing er een liedje over of maak
er bewegingen bij (handgebaren creëren waarschijnlijk meer ruimte in het werkgeheugen).
4. Focus. Hoe aandachtiger je iets doet, hoe
beter je brein het onthoudt. Zorg voor zo min
mogelijk afleiding (Facebook, MSN, Spotify).
Realiseer je het nut en resultaat van wat je leert,
op korte en lange termijn (overgaan, Engels
spreken op vakantie, die vervolgstudie kunnen
doen).
5. Herhaal. Blijf stof herhalen en oefenen, liefst
op verschillende manieren; daar zijn veel apps
en online spelletjes voor. Maak mindmaps (zie
‘mindmap’ via google), samenvattingen en aantekeningen. Leer niet alles in 1x maar verdeel
het. Neem na 30 en 60 minuten korte beweegpauzes zodat je brein kan bijkomen.
6. Voortbouwen. Haak aan bij wat je (brein) al
weet over iets. Wat zijn overeenkomsten en verschillen met de nieuwe leerstof? Gebruik ezelsbruggetjes die aansluiten bij je belevingswereld.

Tip

Wijs je kind op lereniseenmakkie.nl,
squla.nl en braingym.nl.

Thuis & School
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Gebruik zoveel mogelijk
zintuigen zodat je brein
het geleerde op meer plekken opslaat en makkelijker
ophaalt. Verzin een raar
plaatje bij wat je wilt
onthouden.

Breinweet

jes

•	Het brein is pas uitgerijpt rond je 23e.
•	Elk brein ontwikkelt zich in een eigen
tempo.
•	De planningsfunctie is als laatste af.
•	De hersenen van jongens rijpen in het
algemeen iets later uit.
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LACHEN IS GEZOND

LACHEN IS GEZOND
Lachen is naast gezond goed voor het moreel en goed
tegen stress.
gratis, dus iedereen kan ervan profiteren.
Een kind lacht gemiddeld 300 tot 400 keer per dag, volwassenen nog
slechts 10 tot 15 keer. Het leven is natuurlijk niet altijd rozengeur en
maneschijn.
Maar waarom niet jezelf elke dag een dosis humor toedienen?
Waar is het lachen allemaal goed voor?
• Vermindert stress
• Versterkt de afweer
• Vermindert hoge bloeddruk- en hartproblemen
• Verzacht pijn
• Verhoogt het zelfvertrouwen
• Stimuleert de intermenselijke relaties

Thuis & School
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December
en autisme
Het is weer december: de tijd van lichtjes,
gezelligheid en de feestdagen. December
is echter ook de tijd van spanningen voor
Sinterklaas, kerstdiners met de hele school
en daarnaast slaat de vermoeidheid toe aan
het einde van het jaar. Dit geldt voor kinderen
zonder diagnose, maar voor kinderen met
autisme is december helemaal een maand
waarin ze snel overprikkeld kunnen raken. In
dit artikel een aantal tips om de decembermaand zo goed mogelijk te laten verlopen.

1

Maak samen met het kind een kalender. Hierin
kunnen Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw
opgenomen worden, maar ook andere bijzondere
dingen, zoals een kerstontbijt of kerstdienst op
school. Het kind kan iedere dag wegstrepen,
zodat het precies weet wanneer wat is.

2

Bereid de bijzondere momenten voor met het
kind. Bespreek wat er gaat gebeuren, zodat het
goed voorbereid is op wat er komen gaat. Denk
hierbij aan ‘Geef me de 5!’: wie, wat, waar, wanneer en hoe.
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3

Gaat het op het moment van het kerstontbijt
toch niet? Gun het kind dan een time-out.
Natuurlijk wil je graag gaan voor gezelligheid en
saamhorigheid, maar een overprikkeld kind kan
hier niet van genieten.

4

Probeer thuis voor zoveel mogelijk rust te zorgen.
Op school wordt waarschijnlijk uitgepakt met
versieringen en dit zorgt voor behoorlijk wat
prikkels. Zorg ervoor dat het thuis weer tot rust
kan komen.

5

Als het kind het te spannend vindt welke
cadeautjes het krijgt, vertel het dan vast. Als
het kind nog in Sinterklaas gelooft, laat de
Pieten dan bijvoorbeeld in een brief schrijven
welke cadeautjes het krijgt. Voor Kerst kun
je samen de cadeautjes voor onder de boom
inpakken. Wij vinden een verrassing vaak leuk,
maar kinderen met autisme niet. Op deze
manier neem je een hoop spanning weg.

6

Verwacht niet te veel van het kind. Ondanks
het voorbereiden, structureren en zorgen voor
rust, kan niet alle decemberstress weggenomen
worden. Houd er dus rekening mee dat het kind
sneller overstuur kan zijn en minder kan hebben.
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FINANCIËLE OPVOEDING

Mede door de economische crisis van de afgelopen jaren zijn steeds meer ouders
belang gaan hechten aan de financiële opvoeding. Ook nu het relatief weer beter
gaat. De verandering van de studiefinanciering bijvoorbeeld geeft een extra noodzaak
om kinderen te leren goed met hun geld om te gaan. Sparen, werken voor je geld en
‘op = op’ zijn de belangrijkste dingen die ouders hun kinderen bij willen brengen.
Waarom financiële opvoeding?
Financiële opvoeding is je kind(eren) leren met
geld om te gaan. Dat betekent dat ze:
•	met een beperkt, vast bedrag een bepaalde
periode leren overbruggen;
•	wensen kunnen afstemmen op inkomsten;
•	keuzes maken tussen wat nodig is en wat ze
graag zouden willen.
Financiële opvoeding is belangrijk, ook omdat
uit Nibud-onderzoek naar financieel gedrag van
jongeren is gebleken dat veel jongeren schulden
hebben. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat
kinderen die al jong zelf leren kiezen waar zij
hun geld aan uitgeven, minder vaak in de financiële problemen komen.
Fouten maken mag!
Leren omgaan met geld betekent ook dat je
fouten mag maken. Onverantwoorde keuzes
op jonge leeftijd kunnen heel leerzaam zijn. Ze
kunnen voorkomen dat iemand op latere leeftijd
door een verkeerde keuze in financiële problemen raakt.
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Zakgeld en kleedgeld
Met zak- en kleedgeld bereid je je kind(eren)
voor op financiële zelfstandigheid. Kinderen
krijgen een beperkt budget om een bepaalde
periode te overbruggen. Ze leren dat niet alles
kan en dat er gespaard moet worden voor
grotere uitgaven. Richtbedragen voor verschillende leeftijden zijn te vinden op
https://www.nibud.nl/consumenten/zakgeld/
Om ouders te helpen bij de financiële opvoeding
heeft het Nibud diverse boekjes en brochures te
koop via de webwinkel van het Nibud:
https://winkel.nibud.nl

Kinderen die al jong zelf
leren kiezen waar zij hun
geld aan uitgeven, komen
minder vaak in de financiële
problemen.
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LEREN

Hoe lees je de
voedingswaarden
van een product?
In Europa zijn we verplicht om de voedingswaarden van een product weer te geven
op alle voorverpakte levensmiddelen. Heel fijn, want zo kan iedereen lezen hoe
gezond een product is. Maar, hoe lees en interpreteer je dit nou eigenlijk?
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HOE LEES JE DE VOEDINGSWAARDEN VAN EEN PRODUCT?

De ingrediëntenlijst
Allereerst kun je kijken naar de ingrediëntenlijst
van je product. De ingrediënten staan altijd op
volgorde van hoeveelheid. We nemen een Liga
Milkbreak (zie afbeelding) als voorbeeld. Opvallend is dat suiker als tweede in de ranking
staat, dit betekent dat er best veel suiker aan
het product is toegevoegd. Maar ook het derde
ingrediënt, glucosestroop, staat hoog op de
ranking. Glucosestroop is eigenlijk ook gewoon
een vorm van suiker, dit betekent dat er nóg
meer suiker aan het product is toegevoegd.
Synoniemen van suiker kunnen heel misleidend
zijn. Andere suikersynoniemen zijn bijvoorbeeld
maltose, dextrose en maisstroop.
Ook zie je dat zowel tarwebloem als tarwezetmeel is toegevoegd aan dit product. Dit
zijn ‘snelle koolhydraten’, dat wil zeggen dat je
lichaam deze sneller verteert, waardoor je ook
sneller weer trek krijgt. Een product waarbij ‘volkoren meel’ hoog tussen de ingrediënten staat
is daardoor een betere keuze; volkorenmeel valt
namelijk onder de noemer ‘langzame koolhydraten’ en geven je een langer verzadigd gevoel.
Verder kun je lezen dat er een aantal hulpstoffen
aan het product zijn toegevoegd, zoals rijsmiddelen, aroma’s en emulgators. Deze producten
zijn in zo’n kleine hoeveelheid toegevoegd dat
het niet schadelijk is voor de gezondheid. Ook
hebben de makers ijzer, calcium en vitamine B6
toegevoegd, prima!

De tabel
Meestal vind je de voedingswaarden op de achter
zijde van het product in tabelvorm. Het eerste wat je
in de tabel tegenkomt is de ‘energie’. Vaak kijken we
naar de kilocalorieën (kcal) en niet naar de kilojoule
(kJ). Het enige verschil tussen kilojoule en kilocalorieën is dat het energie meet in verschillende een
heden. Wil je het aantal kilojoule weten, dan doe je
het aantal kilocalorieën maal 4,2. In dit geval lees
je af dat 1 biscuit 91 kcal bevat. Let hierbij op dat
in een verpakking 2 biscuits zitten, het totaal komt
dus uit op 182 kcal. Voor een tussendoortje kun je
meestal een richtlijn aanhouden van ongeveer 150
kcal. Uiteraard is caloriebehoefte verschillend van
persoon tot persoon en is de interpretatie van het
aantal calorieën dan ook niet voor iedereen hetzelfde.
Vervolgens zie je het aantal vetten in het product.
Waar je dan voornamelijk om moet letten is dat het
aantal verzadigde vetten zo laag mogelijk is; deze
hebben namelijk geen gezondheidsvoordelen.
Vervolgens de koolhydraten, dan zijn voornamelijk
de suikers interessant. Per tussendoortje kun je
10 gram suiker als maximum aanhouden, met
uitzondering van fruit. Vezels en eiwitten zijn prima
en wil je juist zo veel mogelijkheid hebben. Zout
krijgen we vaak al genoeg binnen en wil je liever
niet in een tussendoortje.

Meer inform
atie
over etikette
nlezen
vind je op d
e website
van het
voedingsce
ntrum.nl
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