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Een leeruitdaging  ..... en dan ??? 
  
Elk kind heeft wel eens moeilijkheden met het huiswerk of het lesmateriaal. 
Normaliter lost het kind deze problemen zelfstandig, of met de hulp van anderen, op. 
  
Maar soms blijft een kind worstelen en lijken de standaardoplossingen niet of 
nauwelijks te helpen. Wat doe je dan? 
  
De vragen die daaruit voortkomen stellen we als ouder liever niet hardop… 
  
Gaat mijn kind wel over? Als hij of zij blijft zitten, wat zijn de gevolgen daarvan? 
Waarom wil het niet lukken? 
  
Ik heb deze vragen ook als ouder moeten stellen en de antwoorden die ik daarop 
kreeg waren helaas niet toereikend genoeg. Juist daarom ben ik op zoek gegaan 

naar andere manieren om mijn kind 
vooruit te helpen. 
  
Mijn naam is Dunja Kuenen, en ik ben 
de oprichter van A Touch of Dunja. 
  
Het is mijn missie om ouder en 
kind vooruit te helpen.  
 
Van leer- en 
concentratieproblemen naar betere 
prestaties, minder stress, en meer 
plezier in het leren.  
 
Met een nieuwe en bewezen 
methode die tot positieve resultaten 
leidt: Brain Gym®. 

  
Door middel van eenvoudige oefeningen en het aanleren van praktische 
vaardigheden ontwikkelt je kind nieuwe mogelijkheden om uitdagingen op school te 
overwinnen. 
  
Bij A Touch of Dunja draait het om meer dan huiswerkbegeleiding. We werken 
samen aan de toekomst van je kinderen en maken de weg vrij zodat ze in staat zijn 
om hun potentieel te vervullen. 



 

  

“Ieder kind heeft zijn eigen tempo” 
Mijn zoons, beide dyslectisch, hebben allebei hun examens in één keer gehaald. De 
één volgt nu een studie werktuigbouwkunde en de andere volgt een opleiding tot 
sales manager in de autobranche. Ze hebben nog steeds dyslexie maar het houdt ze 
niet tegen. 
  
Ik maak me ook geen zorgen meer. En dit wens ik voor iedere ouder dit zich zorgen 
maakt over hun kind. Ongeacht het etiket dat het kind eventueel bij zich draagt 
(dyslectisch, ADHD’er, kan niet goed leren, enz). 
  
Hoe ik dit doe lees je in het hoofdstuk Brain Gym®. Maar als ik je nu alvast een tip 
kan meegeven, dan is het dit: Ieder kind heeft zijn eigen tempo. Sommigen dingen 
kun je niet forceren. En in de meeste gevallen komt je kind goed terecht. Als 
resultaten achterblijven is het vaak van tijdelijke aard. 
  
En als je wilt weten wat je als ouder kunt doen om jouw kind te ondersteunen zodat 
ze meer leerplezier hebben, betere resultaten halen, en een veelbelovende toekomst 
tegemoet gaan — lees dan vooral verder! 

  

WATER, de lievelingsdrank van je lichaam 
  
Water is leven gevend. 
  
Water heb je nodig voor het transport van nutriënten (voedingsstoffen) en zuurstof 
naar de cellen en het afvoeren van afvalstoffen. 
  
Water heb je ook nodig voor de celdeling en groei. Groei ontstaat doordat er meer 
cellen zich delen dan dat er afsterven. Daarom zijn kinderen eigenlijk chronisch 
uitgedroogd. Kinderen zouden dus veel water moeten drinken. 
  
Ja, maar in thee, koffie, limonade en sapjes zit toch ook water? Dat klopt. Maar dan 
zitten er nog zoveel andere stoffen bij, dat het lichaam (de nieren) water nodig heeft 
om de stoffen eruit te filteren.  
 
In zijn boek ‘Water, het goedkoopste medicijn’ wordt dat heel helder uitgelegd door 
Dr. F. Batmanghelidj. 
  



 

 
Thee, limonade en sapjes werken daardoor uitdrogend. Je lijf behandelt deze 
dranken als vast voedsel. In warme landen is het de gewoonte bij het drinken van 
koffie of thee er ook een glas water bij te drinken. 
  
Water verdampt met de uitademing, water gaat verloren bij het transpireren, 
urineproductie en bij de stoelgang. Wanneer de urine donker is gekleurd en/of sterk 
ruikt ben je uitgedroogd. 
  
Kinderen en jongeren, die slaperig in de klas zitten zouden een paar glazen water 
moeten drinken. Aandachtsstoornissen kunnen hun oorzaak in watertekort 
hebben. 
 

  
 
Hoeveel water zou je dan moeten drinken? Het lichaam heeft gemiddeld 30 ml 
water per kilogram lichaamsgewicht nodig.  Bij 40 kilo is dat 1,2 liter. Water moet de 
hele dag door gedronken worden in porties van 250-500 ml (is 1 à 2 glazen per 
keer). Toch heeft de een wat minder water nodig dan de ander. Geen enkel mens is 
gelijk en daarmee ook zijn waterbehoefte. 
  
Wat is dan een goede vuistregel? 
Bij sterk ruikende en/of zeer donker gekleurde urine ben je echt uitgedroogd. In het 
algemeen is de regel: hoe lichter van kleur en hoe geurlozer je urine hoe beter. De 
uitzondering hierop is de ochtendurine. ’s Nachts is je lichaam bezig geweest met 
afvalstoffen te verwijderen, die dan in de urine terechtkomen. Vandaar de 
donkerdere kleur en meer geur. 



 

  

VOEDING 
  
Wat is voeding?  
 
Voeding is datgene wat 
het organisme 
ondersteund bij het in 
stand houden en 
groeien van het 
organisme. 
  
Wat voor de één 
heilzaam is kan voor de 
ander gif zijn.  
 
We zijn allemaal uniek, ook wat betreft het verteren en opnemen van onze voeding. 
  
Wat is dan goede voeding? 
  
Goede voeding is (zoveel mogelijk) onbewerkt. Eet veel groente, eiwitten 
(proteïnen) als in vlees, vis en eieren, beperk de koolhydraten (suikers, brood, pasta, 
aardappelen, rijst). Bij een teveel aan suikers worden de suikers omgezet in vet als 
voorraad voor slechtere tijden.  
 
In slechtere tijden wordt het vet weer omgezet in suikers. Helaas kennen wij 
tegenwoordig geen slechte tijden meer en zullen we het te veel aan suikers op 
blijven slaan. 
  
Het kinderlichaam is volop in de groei en heeft de juiste voedingsstoffen nodig om 
optimaal te kunnen groeien. 
  
De spijsvertering van je kind vertelt ook veel over het ‘verteren’ van de 
leerstof. Heeft je kind een trage stoelgang dan zal het de leerstof ook langzaam 
verwerken. Kan je kind in één keer een grote portie aan of eet het liever over de hele 
dag wat kleinere porties? Dan weet je ook hoe de leerstof aangeboden zou moeten 
worden. 
  



 

Geef je kind zoveel mogelijk een paar gezonde keuzes bij de maaltijd. Dat geeft je 
kind een gevoel van controle en gaat die gezonde portie groente er zonder morren 
in. 
  
Een greep uit ondersteunende voeding voor je kind: 

● Eieren 
● Beenmerg (uit botten: bijv. kip) 
● Snijbonen 
● Asperges 
● Erwten 
● Zoete aardappel 
● Courgette 

● Tomaten 
● Gerst 
● Zalm 
● Sardientjes 
● Makreel 
● Walnoten 
● Rood vlees 

 
 

 

BEWEGING 
  
Je leert door te bewegen. Wanneer we bewegen 
maken we nieuwe zenuwverbindingen aan en 
breiden de bestaande zenuwbanen zich uit.  
 
Herhalen we bepaalde bewegingen dan wordt 
dat een uitgesleten paadje.  
 
Met andere woorden; het is makkelijk over dat 
paadje te lopen. Het kan zelfs uitgroeien tot een 
snelweg. 
  
Denk terug aan de tijd dat je leerde fietsen. Je 
moet op zo veel dingen letten: je stuur 
vasthouden, je balans houden, de trappers 
bewegen en snelheid maken. En nu: je stapt op 
en fietst weg zonder er echt bij na te denken.  

 
Het gaat vanzelf. Wanneer we daar nu net zo over na moesten denken als die eerste 
keer, zou niemand zich per fiets verplaatsen. Het voorbeeld van het fietsen is 
zichtbaar. 
  



 

Het wordt een ander verhaal wanneer we het gaan hebben over leren lezen en 
schrijven. Ook deze vaardigheden hebben hun basis in het bewegen van het 
hele lichaam. Het lijf moet er klaar voor zijn om deze vaardigheden te gaan leren. 
  
Het is belangrijk dat je met je lijf ruimtelijk weet waar voor-achter, links-rechts en 
onder-boven is, voordat je weet hoe je dat in het platte vlak (op papier) vertaald. 
Daarnaast is het belangrijk dat je over je middellijn heen kunt.  
  
Bij lezen ga je van links naar rechts over de regel en dan snel weer naar links naar 
de volgende regel. Daarbij gaan je ogen over de middellijn. Wanneer je moeite hebt 
de middellijn over te steken haper je in het midden, omdat je van oog gaat wisselen. 
Het zou ook kunnen dat je in ‘kolommen’ gaat lezen. Krijg je toch een heel ander 
verhaal. 
  
Bij schrijven komt daar nog je hand bij, die van links naar rechts over het papier gaat 
en de ogen, die moeten volgen. In het extreme geval dat je niet over de middellijn 
zou kunnen begin je met je linkerhand te schrijven, pak je in het midden de pen in de 
rechterhand en schrijf je daarmee verder. 
  
De lateraliteit, het besef dat je een linker- en een rechterkant hebt ontwikkelt 
zich tot het achtste jaar. Over je middellijn gaan kunnen sommige kinderen al op 
hun vierde jaar en andere kinderen pas vanaf acht jaar. Dit kun je leren met Brain 
Gym®. 
  
Dan ben je ook ‘schoolrijp’. 
  
Daarnaast is bewegen een probaat middel tegen veroudering en dementie. De 
nieuwe kreet is: zitten is het nieuwe roken. Ook kinderen zitten te veel, zowel op 
school als thuis achter een scherm. 
  
iPads en schermgebruik dragen bij aan het steeds minder bewegen van kinderen in 
hun jonge jaren. Deze ontwikkeling kan een negatief impact hebben op het leren 
op school. 
  
Kinderen bewegen tegenwoordig veel minder. 
  
Het fysieke ontwikkelingsniveau van een kind heeft invloed op het vermogen 
om eenvoudige taken als stilzitten, een pen vasthouden, schoenen aantrekken 
en meer in het bijzonder lezen. Allemaal vaardigheden die essentieel zijn voor de 
schooltijd. 
  



 

Zorg dat je kind veel beweegt: buiten spelen, een sportclub, ballet, kwaliteitstijd door 
te gaan wandelen, zwemmen of iets anders met je kind. 

 

Wat is Brain Gym® 
Als ik ‘Brain Gym®’ 15 jaar geleden had leren kennen had ik me minder zorgen 
gemaakt over hun schoolprestaties… 
  
Brain Gym® is de term, die een specifieke set van bewegingen, processen, 
programma’s, materiaal en onderwijskundige filosofie beschrijft. Brain Gym® kan op 
snelle wijze vaak verbeteringen aanbrengen in lezen, schrijven, taal- en 
rekenkundige vaardigheden. De Brain Gym® activiteiten zijn eenvoudig en 
stimulerend om te doen. Iedereen kan profiteren van het Brain Gym® programma. 
  
Brain Gym® is een geregistreerd handelsmerk van Brain Gym® International, 
www.braingym.org   
  
Brain Gym® is de basis van de Educatieve Kinesiologie, ook wel Edu-K genoemd. 
Wanneer zenuwbanen voor beweging geactiveerd worden, brengen ze ook groei en 
verandering op gang. Het hele brein wordt geactiveerd en ingeschakeld. 
  
Brain Gym® is in Nederland nog tamelijk onbekend. De grondlegger van Brain 
Gym®, Paul Dennison, is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw begonnen met het 
ontwikkelen van Brain Gym® in de Verenigde Staten. 
  
Inmiddels wordt Brain Gym® wereldwijd ingezet ter verbetering van de 
vaardigheden: aandacht, concentratie, relaties, communicatie, geheugen, 
organisatie, sportieve prestaties.  

Kruisloop 
De kruisloop is belangrijk, omdat je daarbij over je eigen middellijn heen gaat. 
Wanneer je met je handen in je zakken loopt loop je als een telganger en gebruik je 
afwisselend de ene en dan de andere kant van je lichaam.Je gaat dan niet over de 
middellijn van je lichaam heen. 
  
Aan het eind van dit hoofdstuk vind je de uitleg van de kruisloop. 

Effectiever leren door te bewegen 
Kinderen die bewegen, leren effectiever. De hersenen verhogen dan concentraties 
stofjes (o.a. dopamine en norepinephrine) waardoor de concentratie verbeterd. Ook 

http://www.braingym.org/
http://www.braingym.org/


 

kennis en vaardigheden, als automatiseren van tafels, gaat vlotter, omdat je met je 
hele lichaam aan het leren bent. Het antwoord op de som 2x4 is 8 sprongetjes. 
(Bewegend leren in de klas – Marijke Mullender Wijnsma et al, 2015). 
  
Als je het werkgeheugen belast, dan kan het kind moeilijker nadenken en leert het 
automatiseren. Zo leert het iets aan wat het nooit meer vergeet en automatisch 
toepast. Denk aan leren fietsen en zwemmen, maar ook aan onthoudwoorden, 
leesstrategieën, bewerkingen in wiskunde. 
  
Wat kun je als ouder doen om je kind meer te laten bewegen en de algehele 
motoriek verbeteren of een eventuele achterstand inhalen? 
  
De kruisloop is één van de meest eenvoudige en meest effectieve oefeningen. 
  
Bij de kruisloop zet je beide hersenhelften aan het werk. Onder andere bij het lezen 
heb je beide hersenhelften nodig. 
  
De oefening: Raak met je rechterarm je linkerbeen aan, je linkerarm gaat hierbij 
naar achter of naar boven. Daarna raak je met je linkerarm het rechterbeen aan, 
waarbij je rechterarm zo ver mogelijk naar achter of naar boven gaat. Wissel dit 
gedurende 30 seconden af. Voer de beweging langzaam en rustig uit oftewel 
vloeiend uit. Liever vier keer langzaam goed uitgevoerd dan vijftien keer snel, maar 
half. 

Oren uitrollen 
Net zoals in je voeten zitten ook In je oren reflexgebieden, die in verbinding staan 
met de rest van je lichaam. Door je oren te masseren stimuleer je onder andere 
aandachtig te zijn, geestelijk fit te blijven, beter te luisteren en te begrijpen wat er 
wordt gezegd. 
  
Pak je oren zachtjes vast tussen duim, wijs- en middelvinger. Masseer drie keer 
zachtjes de randen van je oren uit, van boven naar beneden. 
  

Touwtje knopen 
Touwtje knopen is een speelse manier om de fijne motoriek te ondersteunen. Op 
Internet en Youtube staan legio voorbeelden. Hieronder vind je er alvast twee:  
 
Kop en schotel: https://www.youtube.com/watch?v=pfQt_33QgeM 
Diamant: https://www.youtube.com/watch?v=8SvnSo-fBqc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfQt_33QgeM
https://www.youtube.com/watch?v=pfQt_33QgeM
https://www.youtube.com/watch?v=8SvnSo-fBqc
https://www.youtube.com/watch?v=8SvnSo-fBqc


 

PRIKKELS 
  
Als mens hebben we prikkels nodig als stimulering in onze ontwikkeling. 
  
Onze omgeving is prikkelend voor ieder individu. Het wordt een ander verhaal 
wanneer we overprikkeld worden. 
  
In de huidige tijd is er een overdaad aan prikkels. 

Geluid 
Werd er vroeger alleen muziek gemaakt wanneer de mensen daar tijd voor hadden, 
tegenwoordig kunnen we de hele dag de radio of tv aan hebben waar een 
onafgebroken stroom aan muziek uit komt. Voeg daarbij de geluiden van het 
verkeer, bouwwerkzaamheden etc. en we kunnen overprikkeld raken. Kun je nog 
ergens echte stilte vinden? 

Voeding 
Nu we een heel scala aan levensmiddelen tot onze beschikking hebben, waarvan 
het grootste deel sterk bewerkt is, is voeding inmiddels ook een bron van 
overprikkeling geworden. Denk bijvoorbeeld aan E-nummers waar sommige 
kinderen heel druk van worden. 

Beweging 
Tegenwoordig zitten we veel en dan nog vaak in een verkeerde houding. En 
wanneer we dan bewegen is het vaak door te gaan sporten. Het kan dan zijn dat het 
lichaam overbelast wordt: door de kracht, die hierbij komt kijken en de duur van het 
sporten. 

Digitale media 
Tablets, smartphones en andere digitale media. Dat is de elektronische cocaïne. 
De kinderen van Steve Jobs mochten geen iPad gebruiken. En ook andere ouders 
werkzaam in de ICT beperken sterk of laten hun kinderen geen digitale media 
gebruiken. 
  
Op 15 september 2015 kwam het rapport van PISA (Programme for International 
Student Assessment) uit. De belangrijkste uitkomst van PISA voor de periode 
2009-2012: 
  



 

➔ In landen met 
intensieve inzet van ict waren 
de resultaten van de 
traditionele PISA-toetsen van 
15-jarigen voor rekenen, taal 
en natuurkunde het slechtst. 
 

➔ Gematigde ict-inzet 
was gunstig. 
 

➔ Maar het best deden 
de landen het met de minste 
inzet van ict, zoals Korea. 
  

90% van de permanente fundering van de ontwikkeling van het brein vindt in de 
eerste jaren plaats volgens Rauch Foundation (VS). Een overmatig gebruik van 
digitale media belemmert deze ontwikkeling en veroorzaakt een negatief effect 
op de algehele ontwikkeling van je kind. 
  
Wanneer je kind meer tijd besteed aan swipen en scrollen in plaats van interactie 
met de echte wereld, is ingrijpen van jouw kant nodig voor het te laat is.  

Overprikkeld en het is bedtijd? 
In de knoop/uit de knoop is dan een hele fijne oefening om tot rust te komen. Je kind 
kan ook enkel in de knoop doen en in die houding gaan slapen. 
  
OEFENING: In de knoop – uit de knoop 
In de knoop – uit de knoop  kan in liggende, zittende of staande positie worden 
gedaan. De oefening bestaat uit twee delen. 
  
Eerste deel: 

● Ga op je bed of op de bank liggen. 
● Strek je armen voor je uit (wanneer je ligt is dat naar het plafond) 
● Je handpalmen draai je naar buiten 
● Je kruist dan polsen 
● Vouw je handen daarna samen en breng ze naar je hart 
● Je benen zijn gestrekt en de knieën ontspannen 
● Je enkels zijn gekruist 
● Je blijft één tot twee minuten in deze houding liggen 
● Terwijl je inademt duw je het puntje van je tong tegen je gehemelte 

alsof je de ’l’ wil uitspreken 
● Wanneer je uitademt laat je je tong weer zakken. 



 

 
Wanneer het lukt om bij het inademen aan je tong te denken: Super. Wanneer je je 
tong de  eerste keren vergeet is dat oké. Naarmate je de oefening vaker doet gaat 
ook je tong naar je gehemelte duwen lukken. 
  
Tweede deel: 

● Leg je voeten naast elkaar 
● Leg de vingertoppen van je handen tegen elkaar aan 
● Je ademt weer diep in en uit. Je tong mag nu uitrusten en hoeft niet 

meer tegen het gehemelte aan, maar je mag ook op deze manier met 
je tong doorademen. 

● Je blijft ook nu weer één tot twee minuten in deze houding liggen. 
 

Wil je nog meer tips en informatie?  
 
Meld je aan voor mijn ‘gratis’ workshop.  
 
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: 
 

● Water: hoe denk ik eraan mijn kind voldoende water te laten drinken? En tips 
om het water ‘smakelijker’ te maken. 

 
● Voeding: wat zit er in gezonde voeding? Hoe ontwikkel ik het smaakpalet van 

mijn kind? Tips om je kind meer groenten te laten eten.  
 

● Beweging: naast meer informatie over het belang van beweging krijg je nog 
een zestal oefeningen mee, die je samen thuis kunt doen.  

 
● Digitale media en overprikkeling. hoe beperk ik de schermtijd en 

overprikkeling? Hoe vul ik de tijd op? Mag mijn kind zich vervelen?  
 

Ben je benieuwd naar de coachingsmogelijkheden maar weet je nog niet of het bij 
past?  

 

Klik hier voor een vrijblijvend intakegesprek. 

https://atouchofdunja.nl/#contact

